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1. Yêu cầu về kiến thức 

 Có kiến thức cơ  sở  về vi sinh vật, sinh lý thực vật, sinh thái, thổ nhưỡng, di 

truyền, dinh dưỡng cây trồng; có các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa 

học, biết thống kê xử lý số liệu nghiên cứu trong trồng trọt.  

Có kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật canh tác cây lúa, rau, màu, cây 

công nghiệp, cây ăn trái; các kiến thức về hệ thống canh tác, chọn giống cây 

trồng và bảo vệ thực vật; hiểu biết về công nghệ sinh học, bảo quản nông sản 

sau thu hoạch. 

Có kiến thức thực tế về sản xuất nông nghiệp thông qua thực tập cơ sở và 

thực tập giáo trình. 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, sử dụng tốt một số phần 

mềm phục vụ cho dạy học, nghiên cứu. Biết cách khai thác thông tin trên mạng 

Internet phục vụ cho công việc.  

Có trình độ Tiếng Anh tương đương với trình độ A2 - Key (KET).   

2. Yêu cầu về kỹ năng 

 Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, hợp 

tác và làm việc với cộng đồng. 

Có kỹ năng truyền thông, diễn đạt và truyền tải các nội dung chuyên môn 

trong lĩnh vực Khoa học cây trồng. 

Có kỹ năng sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dùng trong lĩnh vực chuyên môn. 

Có khả năng áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng trọt hợp lý để điều 

khiển hệ thống trồng trọt bền vững. Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý, 

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. 

3. Yêu cầu về thái độ 

 Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có niềm 

tin và ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; yêu nước, yêu 



chủ nghĩa xã hội; có ham muốn phấn đấu trở thành người công dân tốt, người 

lao động tốt.  

 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, sẵn sàng học tập ở trình độ cao hơn. 

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

 Có thể giảng dạy môn Công nghệ ở các trường Trung học cơ sở. 

 Làm việc ở cơ quan nhà nước, công ty doanh nghiệp trong tỉnh về lĩnh 

vực nông nghiệp như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, 

Trung tâm giống cây trồng, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông, Chi cục 

BVTV, Trạm BVTV… Có khả năng 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 đại học và các bậc học cao hơn. 

  


