
Sơ yếu lý lịch (Faculty Vitae) 

1. Họ và tên (Name) 
- Họ và tên: NGUYỄN NHƯ NGỌC 
- Full-time 
2. Học vị (Education) 
- Thạc sĩ: Vi sinh vật học. 

• Ngành học: Vi sinh vật học. 
• Trường cấp bằng: Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM. 
• Năm cấp bằng: 2021. 

- Kỹ sư: Công nghệ sinh học. 
• Ngành học: Công nghệ sinh học. 
• Trường cấp bằng: Trường Đại học Tôn Đức Thắng. 
• Năm cấp bằng: 09/2016. 

3. Kinh nghiệm làm việc trong môi trường học thuật (Academic experience) 
- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành  
- Địa chỉ: 331 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM 
- Khoa: Kỹ Thuật Thực Phẩm và Môi Trường 
- Chức vụ: Giảng viên tập sự 
- Thời gian: 04/2021 – nay  
4. Kinh nghiệm làm việc ngoài môi trường học thuật (Non-academic experience) 
- Từ 2015 – 2016: Nhân viên phòng vi sinh Thực phẩm – nước viện Pasteur TPHCM 
- Từ 03/2017 – 11/2017: Nhân viên phòng quản lý chất lượng xí nghiệp nước chấm Nam Dương 
- Từ 2018 – 02/2019: Nhân viên phòng thí nghiệm Hóa Sinh Đại học Khoa học tự nhiên 
- Từ 03/2019 – 04/2021: Nhân viên phòng virus hô hấp viện Pasteur TPHCM 
5. Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ hành nghề (Certifications or professional registrations) 
- TOEIC certificate of achievement. 
- Pedagogical certificate. 
6. Các tổ chức nghề nghiệp đã và đang tham gia (Membership in professional organizations) 
 
7. Thành tích và giải thưởng (Honors and awards) 
 
8. Phục vụ cộng đồng - bên trong và bên ngoài nhà trường (Service activities) 
 
9. Lĩnh vực nghiên cứu (Areas of research) 
- Nghiên cứu phân lập và ứng dụng vi sinh trong lĩnh vực Thực phẩm. 
- Nghiên cứu các thực phẩm tự nhiên có tác dụng kháng khuẩn, nấm trong hỗ trợ điều trị bệnh. 
10. Công bố khoa học, bài thuyết trình, tác phẩm (Publications, presentations, creative works) 
 
11. Các hoạt động phát triển nghề nghiệp (Professional development activities) 
 
12. Năng lực giảng dạy (Teaching competence) 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy về số giờ chuẩn quy định. 
- Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm. 

 


