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Phát triển nông thôn
Rural Development
7.62.01.16
Ngành Phát triển nông thôn cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kinh tế và phát
triển kinh tế nông thôn, về cộng đồng, về cách thức sử dụng và phối hợp, quản lý và phát triển các
nguồn lực trong cộng đồng nông thôn. Đồng thời, người học cũng được trang bị kỹ năng chuyên
sâu về khởi nghiệp, về lập chiến lược và kế hoạch phát triển, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện,
giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển
trong nông thôn.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Phát triển nông thôn gồm 120 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:
1. Có kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

2. Có khả năng phân tích thông tin và vận dụng kiến thức về huy động và quản lý nguồn lực
trong xây dựng nông thôn mới.
3. Có khả năng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
4. Có khả năng ứng dụng công nghệ cao trong kinh tế và tổ chức sản xuất thích ứng với môi
trường cạnh tranh.
5. Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nghiên cứu.
6. Có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công việc, với đồng nghiệp, với đối tác và cơ
quan/tổ chức.
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi
trường.
2. Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Liên minh HTX;
3. Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới các huyện.
CƠ HỘI VIỆC LÀM

4. Trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn;
5. Doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.
6. Tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, …

LIÊN HỆ

7. Cán bộ công chức các cấp.
8. Khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp
* 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: Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Yến; SĐT: 0983965736;
Email: nguyenthiyen@tuaf.edu.vn

