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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa Công nghệ thực phẩm  

Bộ môn: Công nghệ chế biến thủy sản   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần:   

Tên học phần: 

- Tiếng Việt: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỰC PHẨM 

- Tiếng Anh: FOOD PRODUCT DEVELOPMENT  

Mã học phần: SPT259  Số tín chỉ: 3(1,5-1,5)  

Đào tạo trình độ: Cao đẳng     

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật thực phẩm, Nguyên liệu và CN sau thu hoạch.  

2. Thông tin về giảng viên:  

Trần Thị Huyền  Chức danh, học hàm, học vị: GV. ThS 

Email: huyentt@ntu.edu.vn 

Địa điểm, lịch tiếp SV: từ 8h00-11h00, thứ 2 từ 28/09 – 23/11/2020 

3. Mô tả tóm tắt học phần:   
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phát triển sản phẩm, 

các giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm, cách lập kế hoạch và thực hiện các mục 

tiêu phát triển sản phẩm, phương pháp tạo sản phẩm mới trong điều kiện thí nghiệm - pilot 

- sản xuất và những việc cần làm để thương mại hóa sản phẩm.  

4. Mục tiêu:   

 Giúp sinh viên lĩnh hội những kiến thức tổng quát về quy trình phát triển một sản 

phẩm thực phẩm, sinh viên biết thực hiện các khảo sát thị trường, biết vận dụng các kiến 

thức cơ sở và chuyên ngành đã học để đề xuất ý tưởng sản phẩm mới và phát triển quy 

trình sản xuất cho sản phẩm mới. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a) Trình bày được tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của hoạt động phát triển sản 

phẩm thực phẩm của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm; 

 b) Trình bày được một số phương pháp, hình thức cơ bản để thực hiện một nghiên 

cứu thị trường, có thể áp dụng được hình thức nghiên cứu phổ biến; 

c) Phát hiện và đề xuất được phương án cải tiến sản phẩm thực phẩm, cơ hội phát 

triển sản phẩm thực phẩm mới; tận dụng và nâng cao được giá trị sử dụng tài nguyên, bảo 

vệ môi trường; 

d) Áp dụng được quy trình phát triển sản phẩm thực phẩm, chú trọng nghiên cứu 

thiết kế quy trình sản xuất ra sản phẩm thực phẩm mới; 

e) Trình bày được một hoạt động thương mại hóa sản phẩm mới. 

6. Kế hoạch dạy học:   

6.1 Lý thuyết: 
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STT Chương/Chủ đề 

Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Phương 

pháp 

dạy – học 

Chuẩn bị của người 

học 

1 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

Phát triển sản phẩm và 

quy trình triển khai 

Khái quát về phát triển sản 

phẩm 

Tầm quan trọng và động 

lực để phát triển sản phẩm 

Bài học từ những thành 

công và thất bại trong phát 

triển sản phẩm 

Các bước thực hiện/ mô 

hình phát triển sản phẩm 

 

 

a,b,c,d,e 

 

a 

 

a,b 

 

a,b,c,d,e 

3 Thuyết 

giảng, nêu 

vấn đề- thảo 

luận 

Đọc trước bài 

giảng(slides 1-25) 

Làm bài tập về nhà 

trong slide 28 

Đọc TLTK 6 (trang 3-

16 và 31-36) 

Đọc TLTK 9 (trang 

17-24) 

2 

 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Nghiên cứu thị trường để 

phát triển sản phẩm thủy 

sản 

Các hình thức nghiên cứu 

thị trường 

Quy trình thực hiện 

nghiên cứu thị trường 

Áp dụng nghiên cứu thị 

trường vào hoạt động phát 

triển sản phẩm (khái niệm 

sản phẩm, sản phẩm thử 

nghiệm và sản phẩm hoàn 

thiện) 

 

 

 

a,b 

 

a,b 

 

a,b 

 

6 Thuyết 

giảng, nêu 

vấn đề- thảo 

luận 

Đọc trước BG (slides 

39-70) 

Đọc TLTK 2 (trang 7-

9; 21-32 

Đọc TLTK 7 (trang 

58, 77, 431) 

 

3 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

Nghiên cứu thiết kế sản 

phẩm thủy sản mới 

Phân tích khả năng cải 

tiến và đổi mới sản phẩm 

thực phẩm 

Đề xuất quy trình công 

nghệ sản xuất sản phẩm 

mới 

Triển khai sản xuất thử 

nghiệm sản phẩm mới 

 

 

c,d 

 

c,d 

 

 

c,d 

10 Diễn giải, 

Thảo luận 

nhóm 

Đọc BG (slides 76-

118) 

Làm bài tập ở slide 88 

Đọc TLTK 6 (trang 

195-208; 223-235 và 

319-331) 

Đọc TLTK 8 (trang 

244-249) 
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4 

 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

Thương mại hóa sản phẩm 

thủy sản mới 

Tổ chức sản xuất quy mô 

công nghiệp 

Định giá sản phẩm thực 

phẩm mới 

Phân phối sản phẩm thực 

phẩm mới 

Hoạt động chiêu thị trong 

phát triển sản phẩm thực 

phẩm 

 

 

d,e 

 

d,e 

 

d,e 

 

d,e 

4 Thuyết 

giảng, hướng 

dẫn tự học 

Đọc trước TLTK 6 

(trang 118-122 và 

245-249) 

6.2 Thực hành: 

  

STT Bài /Chủ đề Nhằm đạt 

KQHT 

Số tiết Phương 

pháp dạy- 

học 

Chuẩn bị 

của người 

học 

1 Đánh giá xu hướng 

tiêu dùng sản phẩm 

thực phẩm ở Việt 

Nam và thế giới 

a,b 4 Semina  Mỗi nhóm 

nghiên cứu 

chuẩn bị và 

trình bày 

2 Khảo sát thị trường 

sản phẩm thực phẩm 

và xác định cơ hội 

phát triển sản phẩm 

a,b,c 8 Đi thực tế Xây dựng 

form khảo 

sát hoặc 

bảng câu hỏi 

3 Phát triển khái niệm 

sản phẩm và bản mô 

tả sản phẩm 

a,c 4 Semina  Mỗi nhóm 

nghiên cứu 

chuẩn bị và 

trình bày 

4 Thiết kế nghiên cứu 

quy trình công nghệ 

cho sản phẩm mới 

d 8 Thảo luận 

nhóm 

Khai thác 

các dữ liệu 

khoa học 

làm sơ sở 

cho thiết kế 

quy trình 

5 Thử nghiệm sản xuất 

sản phẩm mẫu 

c,d 12 Thực 

nghiệm tại 

phòng thí 

nghiệm 

Chuẩn bị các 

bố trí thí 

nghiệm đã 

được thảo 

luận 
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6 Đánh giá sản phẩm  b,d 09 Thu thập dữ 

liệu, xử lý và 

báo cáo 

Chuẩn bị 

mẫu đánh 

giá thị hiếu 

cho sản 

phẩm mới 

7. Tài liệu dạy và học: 

STT 
Tên tác 

giả 
Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Trần Thị 

Huyền 

Bài giảng 

Phát triển sản 

phẩm 

2018  Giáo viên 

cung cấp 
x  

2 

Business 

edge 

Nghiên cứu 

thị trường giải 

mã nhu cầu 

khách hàng 

 

2007 
Nhà xuất 

bản trẻ 

Thư viện 

ĐHNT 
x  

3 Aaron L. 

Brody, 

John B. 

Lord 

Developing 

New Food 

Products for a 

Changing 

Marketplace 

2007 CRC Press Thư viện số 

ĐHNT 
 x 

4 
Catherine 

Side 

Food Product 

Development: 

Based on 

Experience 

2002 Ames : 

Iowa State 

Press 

Thư viện số 

ĐHNT 
 x 

5 
Earle, M.; 

Earle, R.; 

Anderson, 

A.  

Food Product 

Development 

2001 Woodhead 

Publishing 

Thư viện số 

ĐHNT 
x  

6 
Gordon 

W. Fuller 

New Food 

Product 

Development 

From 

Concept to 

Marketplace 

2011 CRC Press Thư viện số 

ĐHNT 
 x 

7 Hal 

MacFie 

Consumer-

led food 

product 

development 

2007 Woodhead 

Publishing 

Limited,  

Thư viện số 

ĐHNT 

 x 

8 Mary 

Earle and 

Case studies 

in food 

2008  

Woodhead, 

Cambridge  

Thư viện số 

ĐHNT 

 x 
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Richard 

Ea 

product 

development 

 

9 Ray 

Winger, 

Gavin 

Wall 

Food product 

innovation 

2006 FAO Thư viện số 

ĐHNT 

 x 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:  

- SV vắng quá 15% số tiết học không lý do sẽ bị cấm thi 

- SV phải kiểm tra lớp học E-learning 1 lần/ ngày trong thời gian học HP này, đảm bảo 

hoàn thành các bài tập cá nhân và bài tập nhóm GV giao trên lớp học này 

- SV phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi đến lớp. Tất cả các bài tập về nhà đều GV 

thu lại chấm điểm quá trình. 

9. Đánh giá kết quả học tập:  

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 

Lần 

kiểm 

tra 

Tiết 

thứ 

Hình thức 

kiểm tra 
Chủ đề/Nội dung được kiểm tra 

Nhằm đạt 

KQHT 

1 10 Viết Chủ đề 3 d, e, f 

2 15 Báo cáo thực 

hành 

Chủ đề 2, 3, 4 d, e, f, g 

9.2 Thang điểm học phần: 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Các lần kiểm tra giữa kỳ a,b,c 15 

2 Chuyên cần/thái độ a,b,c,d,e 5 

3 Báo cáo thực hành b, c, d 30 

4 Thi kết thúc học phần:  

Hình thức thi: vấn đáp 

a,b,c,d,e 50 

 TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên) 

 Nguyễn Trọng Bách Trần Thị Huyền  

 

 

 

 


