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Tiếng Việt: Khoa học cây trồng
Tiếng Anh: Crop Science (CS)
7620110
Đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực sản xuất cây trồng, ứng dụng kỹ thuật
tiên tiến vào sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, có
sức cạnh tranh trên thị trường và có khả năng khởi nghiệp.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học cây trồng gồm 151 TC (130 TC bắt buộc,
21 TC tự chọn) không tính khối kiến thức giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng.
Thời gian đào tạo: 4,5 năm.
Lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp sau:
1.A00: Toán, Vật lý, Hóa học
2. B00: Toán, Hóa học, Sinh học
3.C02: Văn, Toán, Hóa học
4. B02: Toán, Sinh học, Địa lý
Kiến thức Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để xây dựng quy trình kỹ thuật nông nghiệp.
Vận dụng kiến thức chuyên ngành để xây dựng và thực hiện sản xuất một số loại cây trồng.
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây trồng để nâng cao năng suất và chất lượng nông
sản và vận dụng kiến thức nông nghiệp, quản trị kinh doanh, xây dựng thương hiệu để tự
khởi nghiệp và kinh doanh,
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Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các kỹ năng trong quy trình kỹ thuật canh tác cây trồng
và các kỹ năng triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông
nghiệp.
Thái độ và phẩm chất đạo đức: Định hướng nghề nghiệp rõ ràng, chủ động trong công
việc, ý thức học tập suốt đời và tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
- Doanh nghiệp trong và ngoài nước sản xuất và kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp;
- Dự án và tổ chức phát triển nông nghiệp, trang trại sản xuất nông nghiệp;
- Cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển
giao (Trường đại học, cao đẳng, THPT, viện và trung tâm nghiên cứu...) về nông nghiệp;
- Tự khởi nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh trong lĩnh vực 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.
* Phó trưởng khoa: Lưu Thị Xuyến: 091 2551528
* Trưởng bộ môn: Hoàng Kim Diệu: 097 2995835

