TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp (Agricutural Economics sector)
Mã ngành: 51340301
1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo Cử nhân Kinh tế nông nghiệp trình độ đại học có phẩm chất chính
trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có phong cách làm việc khoa học, có kiến thức và kĩ
năng cơ bản về quản lí kinh tế, có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng nhu cầu
nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông thôn, xây dựng
nông thôn mới.
2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo
Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế nông nghiệp, người học phải đạt được các
yêu cầu sau:
2.1. Yêu cầu về kiến thức
2.1.1. Kiến thức chung
- Vận dụng các kiến thức về lý luận Chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh để xác lập thái độ chính trị vững vàng, có ý thức công dân và ý thức cộng đồng
trong hành vi và ứng xử; hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp
luận trong nghiên cứu, học tập và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn;
- Vận dụng được một số kiến thức thuộc lĩnh vực toán học, khoa học tự
nhiên, khoa học xã hội của nhóm ngành kinh tế, nhằm giải quyết các vấn đề thực
tiễn liên quan đến ngành đào tạo;
- Hiểu rõ và vận dụng đúng đắn, có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực phát triển nông thôn ở từng
địa phương;
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh.
2.1.2. Kiến thức chuyên ngành
- Trình bày, giải thích và vận dụng được những kiến thức đại cương về kỹ
thuật nông nghiệp; Kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và phát triển
nông thôn mới hiện nay;
- Hiểu và vận dụng kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế, quản lý tài chính
và quản trị trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Hiểu và vận dụng các kiến thức về lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh nông
nghiệp; kế hoạch tài chính, cũng như các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã
hội trong khu vực nông thôn;
- Giải thích và ứng dụng được các phương pháp phân tích định tính, định
lượng, nhằm phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động thuộc lĩnh vực kinh doanh
nông nghiệp và phát triển nông thôn mới hiện nay.
2.1.3. Kiến thức bổ trợ
- Tin học: Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông
tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin
và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin).
- Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh chứng chỉ B trở lên.
2.2. Yêu cầu về kĩ năng
2.2.1. Kĩ năng cứng
- Có kỹ năng lập luận, tư duy hệ thống và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực
quản lý kinh tế; kinh doanh nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý các thông tin kinh tế;
- Có kỹ năng lập kế hoạch, hoạch định mục tiêu, tổ chức, sắp xếp, bố trí công
việc, trao đổi, tập huấn cho nông dân và cán bộ nông thôn; đánh giá nguồn lực phát
triển của cộng đồng trong nông thôn;
- Có khả năng kiểm định giả thuyết và phản biện; ứng dụng kết quả nghiên cứu
trong thực tiễn;
- Có khả năng đảm nhiệm toàn bộ công việc theo đúng quy trình của kế toán
từ khâu chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập báo cáo kế toán;
- Có kỹ năng lập và phân tích các chương trình, dự án, kết quả kinh doanh
thuộc lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp và phát triển nông thôn tại địa phương, đơn
vị kinh doanh;
- Có khă năng tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo đơn vị trong việc ra các quyết
định về quản lý kinh tế nông nghiệp và xây dựng các chiến lược trong kinh doanh.
2.2.2. Kỹ năng mềm
- Có kĩ năng thuyết trình, giao tiếp, kĩ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Có kĩ năng phát hiện, phân tích, xử lí tình huống và giải quyết vấn đề nảy sinh
trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu của xã hội;
- Có kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, kĩ năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.
- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kinh tế
ngành nông nghiệp.

2.3. 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 phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với các môi trường
làm việc khác nhau, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động, sẵn sàng
học hỏi, có khát vọng vươn lên trong công việc, trong nghiên cứu, quản lý và làm giàu
chính đáng, hợp pháp; có khả năng làm việc và nghiên cứu độc lập.
- Có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ pháp luật, có phong cách sống, làm
việc văn minh, trung thực, thẳng thắn, có tinh thần sáng tạo, mang lại lợi ích cho
cộng đồng và giúp đỡ đồng nghiệp; tham gia tích cực các công tác xã hội, đoàn thể.
2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Làm cán bộ quản lý kinh tế trong các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến
địa phương; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp; các
chương trình, dự án, tổ chức phi chính phủ … về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
- Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về kinh tế nông nghiệp tại
các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ
sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn.
- Thành lập doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh nông
nghiệp…
- Có đủ năng lực nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các
cơ sở nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ trong phát triển
nông nghiệp và nông thôn;
- Có khả năng tiếp tục học liên thông ở các ngành gần hoặc ở bậc học cao hơn.

