
NGHIÊN CỨU SINH DƯƠNG THỊ BÍCH BẢO VỆ THÀNH CÔNG  

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG 

Trong khuôn khổ đào tạo bậc tiến sĩ thuộc Viện NC&PT Công Nghệ Sinh Học, 

Trường Đại Học Cần Thơ. Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Viện NC&PT Công Nghệ Sinh 

Học, Trường Đại Học Cần Thơ tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho 

NCS Dương Thị Bích theo quyết định số 3215/QĐ-ĐHCT  ngày 9/8/2019 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án nghiên cứu về “Phân 

lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có khả năng kháng vi sinh vật gây bội nhiễm mụn 

trứng cá do sử dụng sản phẩm chứa corticoid” được hướng dẫn khoa học bởi PGS.TS 

Nguyễn Văn Bá trường Đại Học Tây Đô và TS.BS. Huỳnh Văn Bá Trường Đại Học Y 

Dược Cần Thơ. Luận án được hội đồng đánh giá cao về nội dung phong phú, nghiên cứu 

mang tính thực tiễn có thể ứng dụng vào lĩnh vực chăm sóc da. Luận án cũng nhận được 

nhiều đóng góp ý kiến mang tính khoa học, xây dựng từ hội đồng chấm luận án gồm các 

chuyên gia đầu ngành đến từ Trường Đại Học Nam Cần Thơ, Trường Đại Học Y Dược 

Cần Thơ, Hiệp Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cần Thơ và Trường Đại Học Cần Thơ, các đóng 

góp giúp nghiên cứu sinh biện luận rõ hơn về nội dung luận án nhằm hoàn chỉnh luận án 

trước khi nộp thư viện quốc gia Việt Nam. Hội đồng thống nhất thông qua luận án, 

PGS.TS. Mai Văn Nam, Trưởng Khoa Sau Đại Học, Trường Đại Học Cần Thơ thay mặt 

cơ sở đào tạo trao chứng nhận hoàn thành chương trình tiến sĩ và chúc mừng nghiên cứu 

sinh Dương Thị Bích 

Một số hình ảnh của buổi lễ bảo vệ luận án 



 

 

PGS. TS. Mai Văn Nam Trưởng Khoa Sau Đại Học công bố quyết định bảo vệ 

luận án cho NCS Dương Thị Bích 

 

NCS Dương Thị Bích trình bày tóm tắt luận án trước hội đồng 



 

PGS. TS. Mai Văn Nam trao chứng nhận hoàn thành chương trình tiến sĩ cho  

NCS Dương Thị Bích 

 

 
NCS Dương Thị Bích chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ hướng dẫn  

và các thành viên hội đồng chấm luận án. 


