
Sơ yếu lý lịch (Faculty Vitae) 

1. Họ và tên (Name) 
- Họ và tên: PHAN THỊ KIỀU LINH 
- Full-time 

2. Học vị (Education) 
- Thạc sĩ: Công nghệ thực phẩm. 

● Ngành học: Công nghệ thực phẩm. 
● Trường cấp bằng: Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh. 
● Năm cấp bằng: 08/11/2017. 

- Kỹ sư: Công nghệ thực phẩm. 
● Ngành học: Công nghệ thực phẩm. 
● Trường cấp bằng: Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh. 
● Năm cấp bằng: 30/09/2014. 

3. Kinh nghiệm làm việc trong môi trường học thuật (Academic experience) 
- Trường Nghiệp vụ nhà hàng thành phố 

● Địa chỉ: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
● Khoa: Bếp bánh. 
● Chức vụ: Giáo viên. 
● Thời gian công tác: từ 12/2017 - 02/2018 và từ 09/2018 – 02/2019. 

- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 
● Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 
● Khoa: Kỹ thuật thực phẩm và môi trường 
● Chức vụ: Giảng viên. 
● Thời gian công tác: từ năm 2019 - nay 

4. Kinh nghiệm làm việc ngoài môi trường học thuật (Non-academic experience) 
- Từ 04/2017 –09/2017: Nhân viên phòng thí nghiệm Công ty phụ gia Mỹ Úc. 
- 03/2018-06/2018: Nhân viên kho Công ty bao bì Nam Sơn. 

5. Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ hành nghề (Certifications or professional registrations) 
- Kỹ thuật kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh trong thực phẩm, thưc ăn chăn nuôi, nước dùng và nước 

thải 

- Sơ cấp lý luận chính trị 

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

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) 
- Giảng dạy: Vi sinh thực phẩm, Đánh giá cảm quan, Dinh dưỡng, Phụ gia thực phẩm; 



- Nghiên cứu khoa học: Hướng dẫn nghiên cứu khoa học; 
 

9. Lĩnh vực nghiên cứu (Areas of research) 

- Nghiên cứu quá trình lên men của vi sinh vật ứng dụng trong thực phẩm. 

10. Công bố khoa học, bài thuyết trình, tác phẩm (Publications, presentations, creative works) 

Đăng trên tạp chí Quốc tế: 

 

Đăng trên tạp chí Trong nước: 

Tôn, Nữ Minh Nguyệt; Phan, Thị Kiều Linh; Hà, Duy Khoa; Lê, Văn Việt Mẫn; Sử dụng nấm men 
Kluyveromyces marxianus cố định trong gel Alginat trong quá trình thủy phân và lên men đồng thời 
sinh khối bột thân chuối để thu nhận ethanol, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, năm 
2018, số 3+4, tr.160-167, ISSN: 1859 – 4581. 

Phan Thị Kiều Linh, Đánh giá hiệu quả của enzyme pectinase đến quá trình thu hồi dịch nho - dâu 
tằm, Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 18, tháng 
8 năm 2020, tr107-111, ISSN: 0866-7756. 

Phan Thị Kiều Linh, Ảnh hưởng kỹ thuật cố định nấm men đến quá trình lên men rượu vang nho - 
dâu tằm, Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 18, 
tháng 8 năm 2020, tr23-27, ISSN: 0866-7756. 

Đăng trên kỷ yếu hội nghị/ Hội thảo Quốc tế: 

 

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, cải tiến trong phương pháp 
giảng dạy nhằm đem lại hiệu quả và hứng thú học tập cho người học. 

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo mới và đề cương môn học theo hệ thống chương 
trình đào tạo ELO. 

- Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm. 
 


