
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

 
CHUẨN ĐẦU RA 

NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG (Crop Sciences) 
 

 
  Mã ngành: 620110 
 

  Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 

  Trình độ đào tạo: Đại học 

  Thời gian: 04 năm 

 

1. Yêu cầu về kiến thức 

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 

nhân văn, hội nhập kinh tế Quốc tế phù hợp với chuyên ngành đào tạo vào giải 

quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. 

Vận dụng kiến thức cơ sở ngành: Sinh lý, sinh hóa thực vật, di truyền và chọn 

tạo giống cây trồng, đất và dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ thực vật và quản lý cây 

trồng tổng hợp, phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cây trồng. 

Ứng dụng kiến thức chuyên ngành về đặc điểm nông sinh học, kỹ thuật 

trồng trọt, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất đối 

với cây lương thực - thực phẩm, cây công nghiệp, cây rau - hoa - quả. 

Vận dụng các kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phân tích, 

tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực cây trồng. 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, có trình độ Tiếng Anh tương 

đương với trình độ A2 - Key (KET).   

2. Yêu cầu về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

Biết chọn tạo giống cây trồng, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại cho cây 

trồng, xác định được tình trạng dinh dưỡng của cây trong thâm canh tăng năng 

suất, xây dựng cơ cấu cây trồng hợp lý cho từng vùng sinh thái. 

Có kỹ năng NCKH và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 

xuất. Biết thu thập, phân tích thông tin, viết và trình bày nội dung chuyên môn 

thuộc lĩnh vực cây trồng. 

Thành thạo kỹ thuật trong sản xuất cây trồng công nghệ cao: nuôi cấy mô, 

thủy canh và sản xuất cây trồng trong nhà có mái che... 

Sử dụng thành thạo công cụ trong tiếp cận nông thôn, điều tra phân tích, 

xây dựng chiến lược trong phát triển nông nghiệp nông thôn, sử dụng phần mềm 



IRISTAT trong xử lý thống kê. Có kỹ năng sử dụng các thiết bị, máy móc chuyên 

dùng trong lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng tiếp cận và kết nối thị trường các sản 

phẩm nông nghiệp. 

2.2. Kỹ năng mềm 

Sử dụng thành thạo các phương tiện giao tiếp đa truyền thông (nói, viết, 

lắng nghe, đồ họa...), hợp tác và giao tiếp, làm việc với cộng đồng. 

        Có kỹ năng tiếp cận nông thôn, làm việc độc lập, làm việc nhóm và tổng 

hợp vấn đề. 

3. Yêu cầu về thái độ 

Sinh viên biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình 

thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải 

thích và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

 Có thái độ làm việc khoa học, trung thực, thái độ khách quan khi xử lý 

các hiện tượng và số liệu thí nghiệm thực hành. 

 Năng động, sáng tạo, biết đúc rút kinh nghiệm, áp dụng thực tiễn vào đời sống. 

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Là cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy 

trong lĩnh vực cây trồng.  

Làm việc tại các cơ quan như: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống cây trồng, Phòng 

Nông nghiệp & PTNT, Trạm khuyến nông, Chi cục BVTV, Trạm BVTV..., các 

doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp.  

Các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước liên 

quan đến nông nghiệp. Các cơ sở giáo dục đào tạo: Hiệp hội, Trung tâm dạy 

nghề, Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học…  

Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn 

và tiếp thu nhanh các công nghệ mới; Tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

 

 

 

 

 


