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Minh Đời tham gia ngày Hội ASEAN-KKU

Nguyễn Minh Đời là sinh viên lớp Công nghệ Sinh học Tiên Tiến Khóa 34. Minh Đời tốt
nghiệp Cử nhân Công nghệ sinh học tháng 9 năm 2013 với đề tài luận văn “Thử nghiệm sản
xuất men rượu trên cơ chất mầm lúa”. Tháng 8 năm 2013 Minh Đời được tham dự hội thảo
“the 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural
Product” (FerVAAP 2013) do khoa Công Nghệ trường Đại học Khon Kaen tổ chức và đã báo
cáo đề tài nghiên cứu tại hội thảo. Tháng 6 năm 2014, Minh Đời nhận được học bổng “The
KKU Scholarship for ASEAN and GMS Countries’ Personnel, Academic Year 2014”. Với suất
học bổng này, Minh Đời có cơ hội tiếp tục học tập Thạc sĩ tại trường Đại học Khon Kaen, Thái
Lan.
Hiện Tại Minh Đời đang theo học chương trình Thạc sĩ 2 năm chuyên ngành Quản lý
Chất lượng và An toàn Thực phẩm tại Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Công nghệ,
trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan. Chuyên ngành được mở cho sinh viên quốc tế và được

đào tạo bài bản, sinh viên được tham gia lớp học và thực hiện đề tài nghiên cứu luận văn.
Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng
đang được áp dụng trong công nghiệp thực phẩm cũng như các ngành công nghiệp khác như
HACCP, ISO, GMP, GAP và các phương pháp phân tích an toàn thực phẩm. Minh Đời sẽ thực
hiện để tài nghiên cứu khoa học liên quan đến việc áp dụng tinh dầu chiết xuất từ thảo dược
trong bảo quản thực phẩm chống lại sự nhiễm khuẩn.
Trường Đại học Khon Kaen (http://www.kku.ac.th/?l=en)
Trường Đại học Khon Kaen được thành lập năm 1964 là trường Đại học trọng điểm vùng
Đông Bắc Thái Lan và ngày càng phát triển để trở thành một trong những trường Đại học hàng
đầu Thái Lan. Đại học Khon Kaen là một trong chín trường Đại học trọng điểm và trung tâm
đào tạo vùng Đồng bằng Mekong.
Trường Đại học Khon Kaen có:
-

22 Khoa với hơn 2.200 Cán bộ giảng dạy và 8.500 Cán bộ hỗ trợ.

-

40.000 sinh viên gồm 10.000 sinh viện Sau đại học và 500 sinh viên quốc tế.

-

340 chương trình đao tạo ( gồm 101 chương trình Cử nhận, 138 chương trình Cao học,
77 chương trình Tiến sĩ, và 24 chương trình chứng chỉ Sau đại học)

-

43 chương trình Quốc tế.

-

Trung Tâm học liệu

Hội trường Golden Jubilee

Trung tâm tinh học

Tòa nhà Hiệu trưởng

Khoa sư phạm

Sân vận động

Khung cảnh trường

Khoa quản lý địa phương

Khoa Công nghệ

Khoa khoa học

