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THÔNG BÁO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
Năm học 2019-2020 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tạo cơ hội cho các hội viên CLB gặp gỡ, học hỏi, trao đổi những thông tin, tài liệu 

học tập, những kiến thức trong lĩnh vực Thực phẩm, tham quan thực tế các nhà 

máy qua đó nâng cao trình độ chuyên ngành đang theo học, phục vụ hiệu quả cho 

quá trình học tập của bản thân. 

- Phát huy tinh thần chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và đưa 

ra phương pháp học tập, nghiên cứu, định hướng phát triển nghề nghiệp, mở ra các 

mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên Câu lạc bộ. 

- Đẩy mạnh cơ hội giao lưu, chia sẻ giữa các hội viên về các vấn đề trong cuộc 

sống, giúp cho đời sống tinh thần càng ngày càng phong phú hơn. Đây là cơ sở để 

các hội viên tạo thêm cho mình nhiều mối quan hệ tốt đẹp. 

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ đều đặn, phong phú, chất lượng trong 

suốt năm học.  

- Thu hút đông đảo sinh viên tham gia sôi nổi, bổ ích, an toàn và mang tính giáo dục 

truyền thống cao. 

- Các hoạt động của Câu lạc bộ được tổ chức an toàn, hiệu quả, kỷ luật, thiết thực 

phù hợp với nhu cầu, mong muốn của sinh viên. 

II. KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Thông tin về các chương trình hoạt động của CLB KH&CNTP trong năm học 2019-2020 

cụ thể như sau: 

STT Nội dung hoạt động Thời gian dự kiến Ghi chú 

I. Hoạt động tham quan thực tế nhà máy sản xuất thực phẩm 

1 Tham quan nhà máy Acecook 

Tháng 9-12/2019  

và  

Tháng 2-5/2020   

Chuyến tham 

quan miễn phí chỉ 

dành cho hội viên 

CLB 



2 Tham quan nhà máy Bibica Chuyến tham 

quan có thu phí 

vận chuyển. 

Hội viên CLB 

đóng mức phí 

thấp hơn 

10.000đ/chuyến 

(so với sinh viên 

tham quan không 

phải là hội viên) 

3 Tham quan nhà máy Ajinomoto 

4 Tham quan nhà máy Yakult 

5 Tham quan nhà máy Heineken 

6 Tham quan nhà máy Saigon Foods 

II. Các hoạt động học thuật 

7 Lớp tiếng Anh chuyên ngành CNTP Tháng 9-12/2019 

Hoạt động chỉ 

dành cho Hội 

viên CLB 

8 
Cuộc thi “Khám phá khoa học thực 

phẩm cùng tiếng Anh chuyên ngành” 
Năm học 2019-2020 

Hoạt động định 

kỳ hàng tháng 

trong suốt năm 

học dành cho sinh 

viên khoa CNTP 

III. Các Hội thảo – Chuyên đề 

9 

Chuyên đề “Control stabilization of 

suspension and emulsion of F & B 

products by optimizing rheology - 

Kiểm soát ổn định huyền phù và nhũ 

tương của sản phẩm F & B bằng cách 

tối ưu hóa lưu biến” 
Tháng 9-12/2019 

Chuyên đề miễn 

phí chỉ dành cho 

Hội viên CLB 

10 

Chuyên đề “Kỹ năng mềm chất lượng, 

thái độ làm việc chuyên nghiệp – Chìa 

khóa để thành công” 

11 
Chuyên đề “Sắp xếp và quản lý công 

việc hiệu quả” 

12 
Chuyên đề “Cây cà phê Việt Nam – Từ 

trang trại ra thế giới” 
Tháng 2-3/2020 

13 
Chuyên đề “Hướng dẫn căn bản trong 

viết báo khoa học”  

14 

Ngày hội giao lưu với doanh nghiệp; tư 

vấn một số kỹ năng cần thiết khi phỏng 

vấn xin việc: Mô phỏng quy trình tuyển 

dụng tại các doanh nghiệp thực phẩm; 

thực hành viết CV xin việc; trải nghiệm 

buổi phỏng vấn mẫu với đại diện nhà 

tuyển dụng… 

Tháng 5/2020 

15 
Chuyên đề “Xây dựng kỹ năng hỗ trợ 

viết báo cáo và bảo vệ Khóa luận/Đồ 
Tháng 4/2020 

Chuyên đề có phí. 

Dành cho tất cả  



án tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa 

học” 

sinh viên năm 4 

của khoa CNTP 

Sinh viên có mong muốn tham gia các hoạt động của CLB vui lòng đăng ký hội 

viên CLB theo link: ….và làm theo hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

             TM Ban chủ nhiệm CLB 

                       Chủ nhiệm 

 

           Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

 

 


