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Đào tạo cử nhân ngành kinh tế nông nghiệp có kiến thức chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo
đức tốt, năng động sáng tạo để tổ chức, quản lý sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp,
phát triển nông thôn và tự khởi nghiệp.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp gồm 127 tín chỉ.
Thời gian đào tạo: 4 năm.
Lựa chọn 1 trong 3 tổ hợp:
1. A00: Toán, Vật lý, Hóa học
2. B00: Toán, Hóa học, Sinh học
3. C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình đạo tạo có khả năng:
1. Vận dụng được những nguyên lý kinh tế trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong ngành
nông nghiệp.
2. Triển khai được các hoạt động marketing, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.
3. Thực hiện được các nghiệp vụ về kế toán và quản trị doanh nghiệp.
4. Thực hiện được các bước lập kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra, đánh
giá theo chuỗi.
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5. Phân tích và vận dụng được các chính sách của nhà nước trong phát triển sản xuất kinh
doanh.
6. Triển khai được các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn và chuyển giao tiến bộ
kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.
7. Làm việc nhóm, làm việc độc lập, tư duy phản biện và tự học tập suốt đời.
8. Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học và truyền thông đa phương tiện.
Sử dụng được tiếng Anh trong công việc, đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành.
1. Làm tại nhiều cơ quan nhà nước các cấp.
2. Làm tại các tập đoàn, doanh nghiệp và hợp tác xã
3. Làm tại các chương trình, dự án trong và ngoài nước
4. Làm tại các trường đại học,các trung tâm, viện nghiên cứu
5. Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
6. Nhiều cơ hội thực tập sinh và làm việc tại nước ngoài.

* Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tổ 10
- Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 02086.285.013

Hotline: 02086.285.013; 0986.454.999 (Thầy Hùng);

Email: trungtamtuyensinhtruyenthong@tuaf.edu.vn;

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: Website: tuyensinh.tuaf.edu.vn và làm theo
hướng dẫn.
* Trưởng bộ môn: PGS. TS. Đỗ Xuân Luận; SĐT: 0987807896; Email: doxuanluan@tuaf.edu.vn

