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Tiếng Việt: Kỹ sư Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC)
Tiếng Anh: The Degree of Engineer in Hi-tech Agriculture
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MÔ TẢ NGÀNH
ĐÀO TẠO

- Ngành đào tạo có sự hợp tác của 03 trường đại học: Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại

học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị
khác trong và ngoài nước.
- Ngành đào tạo Kỹ sư theo định hướng chất lượng cao và liên ngành trong lĩnh vực sản xuất
cây trồng nông nghiệp hiện đại. Kỹ sư NNCNC có đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn
toàn diện, kỹ năng nghề nghiệp tốt trong lĩnh vực sản xuất cây trồng ứng dụng công nghệ cao, có
năng lực tự khởi nghiệp, hội nhập và làm việc trong môi trường quốc tế.
- Chương trình Kỹ sư Nông nghiệp công nghệ cao bao gồm 156 tín chỉ
THỜI LƯỢNG
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
ĐÀO TẠO
Lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp sau:
TỔ HỢP XÉT TUYỂN
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 KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ ĐẠT Kiến thức:
ĐƯỢC
- Có kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội, thể thao, văn hoá, chính trị, an ninh, quốc phòng

CƠ HỘI VIỆC LÀM

LIÊN HỆ

- Có kiến thức chuyên môn liên ngành: Khoa học cây trồng, công nghệ sinh học, tự động hóa, công
nghệ thông tin, công nghệ sau thu hoạch, kinh doanh và phát triển thị trường nông sản.. nhằm ứng
dụng và phát triển công nghệ tiên tiến vào sản xuất cây trồng nông nghiệp.
Kỹ năng:
-Thành thạo các kỹ năng trong quy trình kỹ thuật canh tác, vận hành hệ thống sản xuất cây trồng
nông nghiệp ứng dụng CNC.
-Triển khai nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cây
trồng nông nghiệp hiện đại
-Vận dụng kỹ năng mềm, sử dụng các phương tiện truyền thông trong quản lý và sản xuất cây
trồng công nghệ cao và có kỹ năng tự học suốt đời.
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.
- Cam kết giới thiệu việc làm 100% với thu nhập cao sau khi tốt nghiệp
- Đảm nhiệm Kỹ sư điều hành, quản lý sản xuất, cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyển
giao khoa học công nghệ... tại: Doanh nghiệp, dự án và khu Nông nghiệp CNC; cơ quan nhà nước
từ trung ương đến địa phương; các trường đại học, cao đẳng, THPT, viện và trung tâm nghiên
cứu...về nông nghiệp; Tự khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại
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