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Ngành Kinh tế nông nghiệp cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc về kinh tế, tài
chính, thương mại, và quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản; đồng thời trang
bị cho sinh viên tư duy và công cụ phân tích để có thể độc lập giải quyết vấn đề trong một thế giới
không ngừng thay đổi.
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành KTNN nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội nói
chung và những kiến thức chuyên sâu về kinh tế nông nghiệp. Có kiến thức phân tích, hoạch định
chính sách và quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực, các cấp khác nhau của ngành nông
nghiệp và khu vực nông thôn, cũng như các lĩnh vực khác có liên quan.
Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ Chương trình tiên tiến còn có năng lực tiếng Anh vượt trội do
chương trình học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh; Có cơ hội học tập trong môi trường
quốc tế với sinh viên đến từ các quốc gia như Úc, Pháp, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia…; Có
cơ hội đi thực tập tại nước ngoài.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Đội ngũ giáo viên giảng dạy Chương trình tiên tiến đều được đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài,
có chuyên môn và ngoại ngữ tốt. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học tập với các giáo sư, tiến sĩ
đến từ các trường đại học trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan.…
Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp gồm 120 tín chỉ (tín chỉ tích lũy trong
thời gian học tập, trao đổi ngắn hạn tại nước ngoài sẽ được quy đổi tương đương)
Thời gian đào tạo: 4,5 năm (trong đó 1 năm dự bị Tiếng Anh).
Ví dụ: Lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp:
1.A00: Toán, Vật Lý, Hóa học
2. B00: Toán, Hóa Học, Sinh học
3.A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

4. D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
Kiến thức:
Sinh viên được trang bị kiến thức nâng cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh tế lượng và các vấn đề về
kinh tế nông nghiệp thông qua các bài giảng, cố vấn học tập, tài liệu đọc, các hoạt động học trực
tuyến, kinh nghiệm thực tế và tương tác với các giảng viên.
Ngoài ra, sinh viên nước ngoài học tại Việt Nam sẽ được trang bị thêm kiến thức về ngôn ngữ
tiếng Việt, cơ sở văn hóa Việt Nam. Sinh viên Việt Nam sẽ được trang bị thêm kiến thức cơ bản
về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường
lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Kỹ năng:
-Kỹ năng giao tiếp là rất quan trọng trong chương trình và sinh viên sẽ phát triển cả kỹ năng viết
và nói. Những kỹ năng này sẽ được dạy, được thực hành và đánh giá ở nhiều hoạt động như các
bài giao viết, các bài thuyết trình, các thảo luận tại lớp và trực tuyến.
-Trách nhiệm xã hội: Sinh viên được dạy các khía cạnh khác nhau về trách nhiệm xã hội trong mối
liên hệ với thực tiễn sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Sinh viên sẽ có khả năng tiếp nhận và tôn

trọng các quan điểm, các ý tưởng của người khác, hành xử có đạo đức và đánh giá tầm quan trọng
của môi trường và phát triển bền vững.
- Làm việc nhóm:Sinh viên có thể làm việc độc lập, cũng như hợp tác với một nhóm đa ngành để
đạt được mục tiêu chung nhằm giải quyết vấn đề, đóng góp kiến thức chuyên môn và đóng góp
vào kết quả chung của nhóm.
- Ngoại ngữ, tin học: Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và
làm việc chuyên môn liên quan đến chuyên ngành kinh tế nông nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có thể
sử dụng tiếng anh trong trình bày các tình huống chuyên môn thông thường, trong viết báo cáo
chuyên môn. Trình độ tiếng Anh đạt tối thiểu IELTS 5.5 sau khóa học.
Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (word, excel,
powerpoint), sử dụng được ít nhất một trong các phần mềm tin học ứng dụng trong thống kê kinh
tế-xã hội như SPSS, R, stata.... Sinh viên tốt nghiệp đạt chứng chỉ tin học quốc tế IC3 hoặc các
chứng chỉ tin học khác có giá trị tương đương.
Thái độ và phẩm chất đạo đức:
- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết và tuân thủ pháp luật;
- Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng và yêu thương người lao động;
- Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo; có bản lĩnh và chuyên nghiệp trong công việc;
- Trung thực trong công việc; trung thực trong nghiên cứu, thiết kế, công việc; tuân thủ quyền tác
giả; tôn trọng đồng nghiệp;
- Nhận thức đúng về vai trò người làm công việc thiết kế, đó là người tạo ra những sản phẩm có
giá trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học và kỹ thuật đất nước;
- Có tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác ứng dụng khoa học và kỹ thuật để phục vụ
Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học Chương trình tiên tiến chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp của
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên có thể làm việc tại các lĩnh vực khác nhau như:
- Tài chính nông nghiệp (chuyên viên phân tích cho vay nông nghiệp, hoạch định tài chính, phân
tích tín dụng và cho vay).
- Quản trị kinh doanh nông sản (quản trị doanh nghiệp, thương mại nông sản, quản trị bán hàng
chuyên nghiệp).
- Quản trị nông trại (giám đốc nông trại, chuyên viên truyền thông và tư vấn nông dân).
- Quản trị và marketing thực phẩm (kinh doanh thực phẩm, quản trị bán lẻ, quản trị sản xuất, quản
trị nhãn hiệu).
- Kinh doanh và marketing (đại diện bán hàng chuyên nghiệp, giám đốc marketing nông sản).
- Phân tích chính sách nông nghiệp và an ninh lương thực (chuyên viên tư vấn chính sách, cán bộ
khuyến nông).
- Phân tích định lượng (chuyên gia phân tích nghiên cứu hàn lâm, chuyên viên nghiên cứu thị
trường).
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