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Tên chương trình:  Nông học (Trồng trọt định hƣớng công nghệ cao) 

Trình      o t o:      Đại học 

Ng nh   o t o:         Nông học 
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(Ban hành theo Quyết định số 2909/QĐ-ĐHHĐ ngày 25/11/2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đ o t o kỹ sư nông học có phẩm chất chính trị,   o  ức tốt, có kiến thức khoa học 

cơ bản, kiến thức cơ sở v  chuyên môn ho n chỉnh; có năng lực thực h nh v  vận dụng 

hiệu quả các vấn  ề lý thuyết v o thực tiễn công tác chuyên môn; có khả năng l m việc 

  c lập, sáng t o, chủ   ng giải quyết  ược các vấn  ề liên quan  ến công tác quản lý, chỉ 

  o sản xuất, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến b  kỹ thuật sản xuất cây trồng trên 

 ồng ru ng v  trong nh  có mái che   t năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, an to n thực 

phẩm v  bảo vệ môi trường sinh thái.       

1.2.Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức 

- Vận dụng  ược kiến cơ bản về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh,  Đường lối cách m ng của Đảng CSVN, Pháp luật, giáo dục thể chất, giáo 

dục quốc phòng - an ninh trong cu c sống v  trong các ho t   ng chuyên môn ngành 

Nông học. 

- Vận dụng  ược các kiến thức nền tảng về toán học, hóa học, sinh học, sinh thái 

học, công nghệ sinh học  ể tiếp thu kiến chức chuyên môn ng nh Nông học v  tiếp tục 

học tập ở các trình    cao hơn. 

- Vận dụng  ược các kiến thức cơ bản về sinh học thực vật (thực vật học, sinh lý, 

sinh hóa, di truyền thực vật); môi trường sống của cây trồng ( ất, nước, không khí, 

dinh dưỡng...)  ể xây dựng  ược các biện pháp kỹ thuật sản xuất sản phẩm cây trồng 

  t năng suất cao, chất lượng tốt, an to n thực phẩm v  bảo vệ môi trường. 

- Vận dụng các nguyên lý cơ bản trong chọn, t o v  sản xuất giống cây trồng  ể 

lựa chọn  ược phương pháp chọn t o v  nhân giống thích hợp cho từng lo i cây trồng. 
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- Vận dụng kiến thức về  ặc  iểm sinh học, quy luật phát sinh, phát triển v  gây 

h i của các sinh vật h i cây trồng (côn trùng, bệnh cây, cỏ d i)  ể lựa chọn biện pháp 

phòng trừ thích hợp. 

- Vận dụng  ược các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật sản  xuất cây trồng: 

thời vụ,  ất trồng, phương thức gieo trồng, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu 

bệnh, cỏ d i, thu ho ch  ể sản xuất cây trồng trên  ồng ru ng v  trong nh  có mái 

che   t năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường.  

- Vận dụng  ược các kiến thức cơ bản về bảo quản chế biến nông sản sau thu 

ho ch  ể nâng cao chất lượng v  giá trị sản xuất cây trồng trên  ồng ru ng v  

trong nhà có mái che.  

- Vận dụng  ược các kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, 

phương pháp bố trí thí nghiệm, phát triển nông nghiệp bền vững trong việc phát hiện, 

 ề xuất v  triển khai thực hiện các t i nghiên cứu khoa học,   o t o, tập huấn, xây 

dựng mô hình trình diễn, chuyển giao tiến b  kỹ thuật, giới thiệu v  quảng bá các sản 

phẩm cây trồng.     

1.2.2. Kỹ năng 

- Thực hiện  ược qui trình  iều tra,  ánh giá hiện tr ng sản xuất, phát hiện các 

vấn  ề tồn t i h n chế,  ề xuất giải pháp khắc phục góp phần nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả sản xuất v  phát triển bền vững các hệ thống cây trồng. 

- Xây dựng kế ho ch v  chỉ   o thực hiện qui trình sản xuất cây trồng ngo i  ồng 

ru ng v  trong nh  có mái che   t năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, không gây ô nhiễm 

môi trường. 

- Lựa chọn  ược các lo i, giống cây trồng, các biện pháp kỹ thuật canh tác v  công 

thức luân canh cây trồng phù hợp trong những  iều kiện sản xuất xác  ịnh. 

- Phát hiện v   ề xuất  ược giải pháp khắc phục các triệu chứng thừa, thiếu dinh 

dưỡng, sâu, bệnh h i, stress môi trường trong thực tiễn sản xuất cây trồng. 

- Xây dựng v  thực hiện  ược kế ho ch   o t o, tập huấn, chuyển giao tiến b  kỹ 

thuật, xây dựng mô hình trình diễn, xây dựng dự án phát triển nông thôn v  quảng bá, 

giới thiệu các sản phẩm cây trồng. 

- Thực hiện tốt việc thiết kế v  triển khai thí nghiệm trong nghiên cứu thu c lĩnh 

vực khoa học cây trồng; thao tác tốt việc xử lý thống kê sinh học bằng các phần mềm 

trong phân tích kết quả nghiên cứu. 

- Khai thác, sử dụng  ược trang thiết bị phòng thí nghiệm trong việc phân tích 

 ánh giá chất lượng  ất, nước, phân bón, cây trồng v  nông sản phẩm. 

- Sử dụng  ược tiếng Anh trong giao tiếp v  trong các ho t   ng chuyên môn 

ng nh Nông học; hiểu, dịch  ược t i liệu v  trình b y  ược các chủ  ề chuyên môn 
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 ơn giản bằng tiếng Anh;   t trình    bậc 3/6 (mức 3 – 5,0/10  iểm theo khung năng 

lực ngo i ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  ối với sinh viên   i học). 

- Có kỹ năng học v  tự học, thuyết trình, giao tiếp tốt, l m việc   c lập, l m việc 

nhóm, hợp tác v  l m việc với c ng  ồng.  

- Sử dụng th nh th o máy tính trong việc so n thảo văn bản, khai thác, cập nhật, 

lưu trữ thông tin, xử lý số liệu thí nghiệm v  trình b y kết quả nghiên cứu; có chứng 

chỉ tin học trình    B theo qui  ịnh của B  CNTT&TT. 

1.2.3. Thái    

 - Chấp h nh  úng,  ầy  ủ các chủ trương chính sách của Đảng v  nh  nước, các n i 

qui, quy  ịnh của nh  trường; có ý chí vươn lên trong học tập; tham gia tích cực, có hiệu 

quả các ho t   ng sinh ho t học thuật, nghiên cứu khoa học v  ho t   ng  o n thể trong 

nh  trường   i học. 

 - Có quan  iểm, thái    v  h nh vi  úng mực khi tiếp xúc với nông dân. Có phương 

pháp tiếp cận phù hợp với trình    của nông dân trong công tác chỉ   o sản xuất, phổ biến, 

chuyển giao tiến b  khoa học công nghệ. 

1.2.4. Năng lực tự chủ v  trách nhiệm 

- Có năng lực  ịnh hướng, thích nghi với các môi trường l m việc khác nhau; tiếp tục 

học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm  ể nâng cao trình    chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Có năng lực  ánh giá thực tr ng phát triển ng nh trồng trọt ở  ịa phương từ  ó chủ 

  ng  ề xuất, xây dựng v  chỉ   o thực hiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu ho ch, 

chế biến sản phẩm cây trồng v  chịu trách nhiệm cá nhân về các kết quả thực hiện. 

- Có ý thức trách nhiệm, trung thực v  chịu trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng 

v  thực hiện  ược các  ề t i nghiên cứu khoa học, mô hình trình diễn v  chuyển giao tiến 

b  kỹ thuật thu c lĩnh vực trồng trọt. 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm (48 tháng) 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 126 tín chỉ (không tính GDQP; GDTC) 

4. Đối tƣợng tuyển sinh:  Theo quy chế của B  Giáo dục v  Đ o t o  

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế   o t o   i học, 

cao  ẳng của B  trưởng B  Giáo dục v  Đ o t o. 

6. Kiểm tra, đánh giá và thang điểm: Theo quy chế   o t o v  quy  ịnh hiện h nh. 
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7.  Cấu trúc kiến thức của chƣơng trình 

Khối kiến thức Số tín chỉ 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng  43 

7.1.1. Lý luận chính trị 12 

7.1.2. Ngo i ngữ:     10 

7.1.3. Toán, Tin học, khoa học TN, CN, MT 21 

7.1.4. Giáo dục thể chất (4 tín chỉ)  

7.1.5. Giáo dục quốc phòng (165 tiết)  

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83 

7.2.1. Kiến thức cơ sở ng nh 19 

7.2.2. Kiến thức ng nh     45 

       - Bắt buộc 28 

       - Tự chọn  17 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ  6 

         Tự chọn 6 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 3 

7.2.5.  Khóa luận tốt nghiệp 10 

Tổng 126 
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8. Kế hoạch giảng dạy 

 

 

Số 

TT 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Lo i giờ  ĐK 

tiên 

quyết 

Học 

kỳ 

B  môn quản 

lý học phần 
LT TL, 

BT 

TH Tự 

học 

A KIẾN THỨC GD ĐẠI CƢƠNG 44        

I Lý luân chính trị 12        

1 196045 
Những NL cơ bản chủ chủ 

nghĩa Mác – Lê nin 1 
2 21 18 0 90  1 

Nguyên lý 

2 196046 
Những N cơ bản chủ chủ 

nghĩa Mác – Lê nin 2 
3 32 26 0 135 1 2 

Nguyên lý 

3 197035 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 21 18 0 90 1 3 T.tưởng v  PL 

4 198025 
Đường lối cách m ng của 

ĐCSVN 
3 32 26 0 135 2 4 

Đường lối 

5 197030 Pháp luật   i cương 2 18 12 12 90  3 Nguyên lý 

II Ngoại ngữ (tiếng Anh) 10        

6 133015 Tiếng Anh 1 4 36 24 24 180  1 NN KC 

7 133020 Tiếng Anh 2 3 27 18 18 135 6 2 NN KC 

8 133021 Tiếng Anh 3 3 27 18 18 135 7 3 NN KC 

III Toán, tin học, khoa học tự nhiên, 

công nghệ và môi trƣờng 

22        

9 114030 Toán cao cấp 3 27 36 0 135  1 Toán ứng dụng 

10 114005 Xác suất - Thống kê toán 3 27 36 0 135 9 2 Toán ứng dụng 

11 116010 Hóa học 4 27 36 30 180  2 Hoá học 

12 173080 Tin học 2 10 0 40 90  1 Tin học ƯD 

13 163001 Sinh học   i cương 2 15 20 10 90  1 Khoa học CT 

14 163045 Công nghệ sinh học trong 

trồng trọt 

2 15 20 10 90 13,18 3 Khoa học CT 

15 163175 Sinh thái môi trường 2 15 20 10 90  4 Khoa học CT 
16 163145 P. pháp tiếp cận khoa học 2 15 30 0 90  5 Khoa học CT 
17 163030 Kỹ năng mềm 2 15 20 10 90  2 Khoa học CT 
IV 191006 Giáo dục thể chất  4        

1 
Giáo dục thể chất 1 (học phần bắt 

bu c) 
2 10 0 40   1 

Lý luận v  PP 

giảng d y 

GDTC 

2 Giáo dục thể chất 2 (Học phần tự 

chọn) Chọn 1 trong 5 học phần 
 

       

a Bóng chuyền 2 0 0 60   2 Điền kinh- TD 

b Thể dục Aerobic 2 0 0 60   2 Điền kinh- TD 

c Bóng  á 2 0 0 60   2 Bóng 

d Bóng rổ 2 0 0 60   2 Bóng 

e Vovinam - Việt võ   o 2 0 0 60   2 Bóng 

V Giáo dục quốc phòng  165t       Giáo dục QP 

B KIẾN THỨC GD CHUYÊN NGHIỆP 82        

I Kiến thức cơ sở ngành 19        

18 163002 Thực vật học 2 15 20 10 90  2 Khoa học CT 
19 163055 Di truyền thực vật 2 15 20 10 90  1 Khoa học CT 
20 163160 Sinh lý thực vật 3 20 30 20 135 18 3 Khoa học CT 
21 163155 Sinh hóa thực vật 2 15 20 10 90 11,13 3 Khoa học CT 
22 163025 Vi sinh vật trong trồng trọt 2 15 20 10 90  2 Khoa học CT 
23 162007 Thổ nhưỡng 2 15 20 10 90 22 4 Khoa học  ất 
24 163041 Côn trùng nông nghiệp 2 15 20 10 90  4 Khoa học CT 
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25 163000 Bệnh cây nông nghiệp 2 15 20 10 90 22 4 Khoa học CT 
26 163080 Khí tượng N. nghiệp 2 15 20 10 90  3 Khoa học CT 

II Kiến thức ngành 44        

27 163028 Chọn, t o giống cây trồng 3 20 30 20 135 19, 20 4 Khoa học CT 
28 163135 Phân bón 3 20 30 20 135 11 4 Khoa học CT 
29 163005 Canh tác học v  QL cỏ d i 2 15 20 10 9 15,23 5 Khoa học CT 
30 163042 Phương pháp tưới tiêu 2 15 20 10 90  6 Khoa học CT 
31 163027 Phương pháp thí nghiệm  

 ồng ru ng 

3 20 30 20 135 10,12 6 Khoa học CT 

32 163023 Cây lương thực 3 20 30 20 135 20 5 Khoa học CT 
33 163021 Cây công nghiệp 3 20 30 20 135 20 5 Khoa học CT 
34 163032 Cây ăn quả 2 15 20 10 90 20 6 Khoa học CT 

35 163025 Cây rau 3 20 30 20 135 20 6 Khoa học CT 
36 163065 Hoa, cây cảnh  2 15 20 10 90 20 7 Khoa học CT 
37 163050 Tiếng  Anh  ng nh Nông học 2 15 30 0 90 8 7 Khoa học CT 

38 Chọn 1 trong 2 học phần         

 163070 Hệ thống nông nghiệp 3 20 30 20 135  6 Khoa học CT 
161080 Nông lâm kết hợp 3 20 30 20 135  6 Lâm nghiệp 

39 Chọn 1 trong 2 học phần         

 163008 Công nghệ nuôi cấy mô tế 

b o thực vật 

2 15 0 30 90 18, 20 5 Khoa học CT 

 163009 Công nghệ tế b o thực vật 2 15 0 30 90 18, 20 5 Khoa học CT 
40 Chọn 1 trong 2 học phần         

 163091 Nguyên lý sản xuất cây trồng 

trong  nhà  có  mái  che 

3 20 30 20 135  5 Khoa học CT 

 163093 Sản xuất giá thể trồng cây 3 20 20 30 135  5 Khoa học CT 
41 Chọn 1 trong 2 học phần         

 163029 Quản lý dịch h i tổng hợp 

(IPM)  

2 15 20 10 90 24,25 6 Khoa học CT 

163102 Quản lý cây trồng tổng hợp 

(ICM) 

2 15 20 10 90 24,28 6 Khoa học CT 

42 Chọn 1 trong 2 học phần         

 163064 Công nghệ sản xuất 

giống cây trồng  

2 15 20 10 90 27 7 Khoa học CT 

163047 Sinh lý v  tồn trữ h t giống 2 15 20 10 90 27 7 Khoa học CT 
43 Chọn 1 trong 2 học phần         

 163024 Nông nghiệp hữu cơ v  

GAP 

2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 

163104 Trồng trọt C. nghệ cao 2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 
44 Chọn 1 trong 2 học phần         

 163010 Bảo quản, chế biến nông 

sản 

2 15 20 10 90 20,21 7 Khoa học CT 

163011 Công nghệ sau thu ho ch 

rau quả 

2 15 20 10 90 20,21 7 Khoa học CT 

III Kiến thức bổ trợ 6        

45 Chọn 1  trong 2 học phần         
 163097 Công nghệ nuôi trồng nấm ăn 

v  nấm dược liệu 

2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 

163099 Cây dược liệu 2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 
46 Chọn 1  trong 2 học phần         

 163090 Khuyến nông  2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 
163095 Marketing nông nghiệp 2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 

47 Chọn 1  trong 2 học phần         



 

7 

 163026 Lập v  quản lý dự án  PTNT 2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 
163087 Phát triển nông thôn  2 15 20 10 10  7 Khoa học CT 

IV Thực tập nghề nghiệp  3        

 

 

48 

163012 Rèn nghề  1 0 0 30   5 Khoa học CT 

163013 Công trình tổng hợp  1 0 0 30   6 Khoa học CT 
163014 Thực tập giáo trình 1 0 0 30   7 Khoa học CT 

VI Khoá luận  tốt nghiệp  10        

49 163168 Khoá luận  tốt nghiệp  10 0 0 300   8 Khoa học CT 

 Tổng 126        
 

 

9. Mô tả nội dung học phần 

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1/Fundamental principles of 

Marxism and Leninism phylosophy 1                         2TC (21; 18; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Xác  ịnh  ối tượng, mục  ích, yêu cầu, phương pháp học tập, 

nghiên cứu môn học; quan  iểm duy vật biện chứng về thế giới; những nguyên lý, quy 

luật của sự vận   ng v  phát triển của thế giới (tự nhiên xã h i v  tư duy); lý luận nhận 

thức; cấu trúc của xã h i, những quy luật cơ bản của sự vận   ng v  phát triển của xã 

h i, các hiện tượng của xã h i, cấu trúc của  ời sống xã h i, bản chất v  vai trò của con 

người.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên nhận thức v  cải t o thế giới m t cách  úng  ắn; 

biết vận dụng nguyên lý, quy luật  ể giải quyết những vấn  ề thực tiễn của bản thân 

m t cách hiệu quả.     

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2/Fundamental principles of 

Marxism and Leninism phylosophy 2           3TC (32; 26; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

N i dung học phần: Lý luận về h ng hóa v  tiền tệ, quy luật kinh tế của nền sản 

xuất h ng hóa; các quá trình, các quy luật kinh tế chi phối sự ra  ời, phát triển v  suy 

t n của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; sự phát triển của phương thức sản xuất 

mới – phương thức sản xuất c ng sản chủ nghĩa; lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân v  cách m ng XHCN, những vấn  ề có tính quy luật trong tiến trình 

cách m ng xã h i chủ nghĩa. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên hiểu  ược bản chất của các hiện tượng, quá trình 

kinh tế, các quy luật kinh tế chi phối nền kinh tế h ng hóa; hiểu  ược bản chất quan hệ 

sản xuất tư bản chủ nghĩa l  bóc l t giá trị thặng dư, các quy luật kinh tế của nền kinh 

tế tư bản chủ nghĩa; có  ược phương pháp luận khoa học  ể giải quyết  ược các vấn 

 ề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã h i  ặt ra trong  ời sống xã h i. 

9.3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh
,
s ideology           2TC  (21; 18, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Những  Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

N i dung học phần: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất,  ặc  iểm,  ối 

tượng v  ý nghĩa của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình th nh, 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; các n i dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

vấn  ề dân t c v  cách m ng giải phóng dân t c; về CNXH v  con  ường quá    lên 

CNXH ở Việt Nam; về Đảng C ng sản VN; Về   i  o n kết dân t c v   o n kết quốc 
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tế; về dân chủ v  xây dựng nh  nước của dân, do dân v  vì dân; về văn hóa,   o  ức 

v  xây dựng con người mới. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên nâng cao tư duy lý luận, phẩm chất chính trị,   o 

 ức cách m ng, năng lực tổ chức ho t   ng thực tiễn; biết vận dụng kiến thức  ã học 

 ể lý giải,  ánh giá  úng  ắn các hiện tượng xã h i v  các vấn  ề  ặt ra trong cu c 

sống; biết vận dụng lý luận v o thực tiễn  ể rèn luyện v  ho n thiện bản thân theo 

phong cách Hồ Chí Minh. 

9.4. Đƣờng lối cách mạng của ĐCS Việt Nam/Revolutionary Roads and Policies of 

Vietnamese Communist Party                                   3TC (32;26;0) 

Điều kiện tiên quyết: Những  Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

N i dung học phần: Những kiến thức cơ bản về sự ra  ời của  ĐCSVN, về  ường 

lối chủ trương của Đảng trong hai cu c cách m ng, CMDTDCND v  CMXHCN,  ặc 

biệt l   ường lối của ĐCSVN trong thời kỳ  ổi mới  ất nước.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên nhận thức  ầy  ủ, sâu sắc quan  iểm, chủ trương, 

chính sách của Đảng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã h i; SV có 

cơ sở  ể vận dụng kiến thức chuyên ng nh giải quyết m t cách chủ   ng, tích cực 

những vấn  ề do thực tiễn  ặt ra; Môn học cũng bồi dưỡng niềm tin của sinh viên v o 

sự lãnh   o của Đảng,  ịnh hướng cho SV phấn  ấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, 

góp phần v o quá trình xây dựng, phát triển nhân cách của SV  áp ứng yêu cầu của sự 

nghiệp CNH, HĐH  ất nước.  

9.5. Pháp luật đại cƣơng/General laws                        2 TC (18; 12;12) 

Điều kiện tiên quyết: Những  Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

N i dung học phần: Những vấn  ề cơ bản nhất, chung nhất về nh  nước v  pháp 

luật,  ồng thời có sự liên hệ với nh  nước và pháp luật nước C ng hòa xã h i chủ 

nghĩa Việt Nam. Bên c nh  ó, học phần còn có những n i dung về pháp luật chuyên 

ng nh bao gồm: Luật hiến pháp, luật h nh chính, Luật phòng chống tham nhũng, Luật 

hình sự, Luật dân sự, Luật hôn nhân v  gia  ình, Luật lao   ng. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên vận dụng kiến thức  ã học v o việc xử lý các vấn 

 ề liên quan  ến pháp luật t i nơi l m việc v  trong c ng  ồng dân cư; biết phân biệt 

tính hợp pháp, không hợp pháp của các h nh vi biểu hiện trong  ời sống h ng ng y; có 

khả năng tổ chức các ho t   ng góp phần thực hiện kỷ luật học  ường, kỷ cương xã 

h i. 

9.6. Tiếng Anh 1/English 1                         4TC (36; 24;24) 

Điều kiện tiên quyết: không 

N i dung học phần: Ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng v  các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên   t năng lực Bậc 2. 2 theo KNLNNVN: Có khả 

năng hiểu  ược các câu v  cấu trúc  ược sử dụng thường xuyên liên quan  ến nhu cầu 

giao tiếp với những chủ  ề  ơn giản, quen thu c hằng ng y (như thông tin về gia  ình, 

bản thân, hỏi  ường, việc l m ...); có thể mô tả  ơn giản về bản thân, môi trường xung 

quanh v  những vấn  ề thu c nhu cầu thiết yếu; có khả năng tự học, xây dựng kế 

ho ch v  l m việc nhóm; biết khai thác thông tin trên Internet  ể phục vụ công việc 

học tập. 
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9.7. Tiếng Anh 2/English 2                                3TC (27; 18;18) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên học phải   t  iểm D trở lên của học phần tiếng 

Anh 1  

N i dung học phần: Ôn luyện v  phát triển kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng 

v  các kỹ năng ngôn ngữ.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên   t năng lực Bậc 3.1 theo KNLNNVN: Có khả 

năng hiểu  ược các ý chính của m t  o n văn hay b i phát biểu chuẩn mực, rõ r ng về 

các chủ  ề quen thu c; có thể xử lý m t số tình huống xảy ra khi  ến khu vực có sử 

dụng ngôn ngữ  ó; có khả năng viết  o n văn  ơn giản với các chủ  ề quen thu c hoặc 

cá nhân quan tâm; khả năng tổ chức v  tham gia các ho t   ng nhóm; thực hiện các 

bài thuyết trình  ơn giản; khả năng xây dựng kế ho ch, khai thác v  sử dụng hiệu quả 

thông tin trên Internet phục vụ học tập. 

9.8. Tiếng Anh 3/English 3                                3TC (27; 18;18) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên học phải   t  iểm D trở lên của học phần tiếng 

Anh 2  

N i dung học phần: Học phần củng cố v  nâng cao kiến thức về ngữ âm, ngữ 

pháp, từ vựng cùng các kỹ năng ngôn ngữ.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên   t năng lực tiếng Anh Bậc 3.2 theo KNLNNVN: 

Có khả năng hiểu  ược các ý chính của m t  o n văn hoặc b i phát biểu chuẩn mực, 

rõ r ng về các chủ  ề quen thu c; có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi  ến 

khu vực có sử dụng ngôn ngữ  ó; có thể viết  o n văn mô tả  ược những kinh nghiệm, 

sự kiện …Có khả năng xây dựng kế ho ch tự học v  l m việc nhóm tốt hơn; thực hiện 

các bài thuyết trình  ơn giản rõ r ng v  chuẩn mực hơn;   c lập v  sáng t o trong tư 

duy. 

9.9. Toán cao cấp/Advanced mathematic                                3TC (27; 36; 0) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 N i dung học phần: Sơ lược về   i số tuyến tính gồm  ịnh thức, ma trận, hệ 

phương trình tuyến tính; không gian vectơ, các phép tính vectơ v  ứng dụng của nó 

trong thực tế; h m số, giới h n v  sự liên tục;   o h m v  vi phân; tích phân v  các 

ứng dụng; h m nhiều biến v  ứng dụng thực tế của tích phân hai lớp; chuỗi số v  chuỗi 

h m; phương trình vi phân trên cơ sở bổ túc thêm về số phức. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên vận dụng  ược các kiến thức toán học v o giải quyết 

m t số b i toán chuyên ng nh. 

9.10. Xác suất-thống kê toán/Probability and Statistic      3TC (27; 36; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 

N i dung học phần: Khái niệm cơ bản về xác suất;   i lượng ngẫu nhiên v  h m phân 

phối; lý thuyết mẫu v  các b i toán ước lượng tham số, kiểm  ịnh giả thiết, tương quan v  hồi 
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quy, phân tích phương sai; giới thiệu m t v i phần mềm xử lý thống kê (thực tập với các ví dụ 

thu c lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp). 

Năng lực   t  ược: Sinh viên vận dụng  ược các quy luật xác suất v o trong lĩnh 

vực chuyên môn của mình v  tính toán th nh th o các số liệu thống kê. 

9.11. Hóa học/Chemistry                                      4TC (27; 36; 30) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Các khái niệm v   ịnh luật cơ bản của hoá học; các nguyên lý nhiệt   ng 

hóa học; nguyên lý nhiệt   ng, phân biệt các lo i phản ứng, tính chất của các lo i dung dịch, khái 

niệm về thế  iện cực, pin  iện; tính chất vật lý, hoá học của m t số hợp chất vô cơ quan trọng có 

liên quan  ến nông, lâm nghiệp v  các phương  iều chế chúng; các khái niệm cơ bản về lý thuyết 

hoá hữu cơ, tính chất hoá học v  phương pháp  iều chế các hợp chất hữu cơ quan trọng v  có trong 

thiên nhiên như: hydrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol v  phenon, an ehit v  xeton, axit cacboxilic, 

gluxit, các hợp chất chứa nitơ, các hợp chất di vòng.; cơ sở lý thuyết, nguyên tắc của phương pháp 

 ịnh tính v   ịnh lượng hoá học (nhận biết v  phân tích các mẫu phân tích); Các b i thực h nh cơ 

bản tương ứng với các kiến thức lý thuyết trên. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên phân biệt  ược các lo i phản ứng, tính chất của các lo i dung 

dịch, khái niệm về thế  iện cực, pin  iện; tính chất vật lý, hoá học của m t số hợp chất vô cơ quan 

trọng có liên quan  ến nông, lâm nghiệp;  iều chế  ược các hợp chất hữu cơ quan trọng v  có trong 

thiên nhiên như: hydrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol v  phenon, an ehit v  xeton, axit cacboxilic, 

gluxit, các hợp chất chứa nitơ, các hợp chất di vòng; nhận biết v  phân tích  ược các mẫu phân tích. 

9.12. Tin học/Informatics                                                  2TC (10; 0;40) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Kiến thức cơ bản về khai thác v  sử dụng máy tính: tổng 

quan về tin học, máy tính, hệ  iều h nh Windows, m ng máy tính, Internet, các phần 

mềm so n thảo văn bản, xử lý bảng tính v  trình chiếu.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên sử dụng máy tính  úng cách, tổ chức dữ liệu trên 

máy tính m t cách khoa học, có hệ thống; khai thác các t i nguyên trong máy tính v  

trên m ng Internet m t cách an to n, hiệu quả; sử dụng th nh th o các phần mềm so n 

thảo văn bản, xử lý bảng tính, trình chiếu, dịch vụ email  ể phục vụ việc học tập, 

nghiên cứu v  l m việc. 

9.13. Sinh học đại cƣơng/General biology                                                                  2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Đ i cương về tế b o; trao  ổi chất v  trao  ổi năng lượng; 

quá trình sinh sản ở sinh vật; di truyền học v  tiến hóa.  
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Năng lực   t  ược: Sinh viên mô tả  ược cấu t o chung của tế b o; phân biệt sự 

khác nhau giữa tế b o nhân sơ v  tế b o nhân chuẩn, các  ặc trưng cơ bản của sự sống; 

L m  ược tiêu bản quan sát TB thực vật,   ng; 

- Hiểu v  phân tích  ược các quá trình sinh học xảy ra bên trong tế b o; 

- Hiểu v  trình b y  ược quá trình sinh trưởng v  phát triển ở sinh vật;  

- Trình b y v  phân tích  ược cơ sở phân tử của di truyền học; 

- Trình b y  ược các giai  o n của quá trình tiến hóa sinh giới; 

- Quan sát v  mô tả  ược hình thái nhiễm sắc thể qua các giai  o n phân chia. 

9.14. Công nghệ sinh học trong trồng trọt/Biotechnology in plant cultivation   2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết:  Sinh học   i cương, Thực vật học 

N i dung học phần: Khái quát về công nghệ sinh học; các khái niệm liên quan  ến 

công nghệ sinh học, tế b o; công nghệ sinh học phân tử: các kỹ thuật v  ứng dụng của công 

nghệ gen; công nghệ sinh học thực vật: chuyển gen ở thực vật, chọn giống v  t o cây s ch 

bệnh... 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu v  trình b y  ược khái niệm v  tầm quan trọng của công nghệ sinh học, công 

nghệ tế b o, phân tử; 

- Hiểu  ược khái niệm về gen, tế b o v  giải thích  ược khả năng ứng dụng của công 

nghệ sinh học trong lĩnh vực trồng trọt; 

- Thực hiện quy trình tách v  nhân ADN ở tế b o thực vật;  

- Thực hiện pha chế m t số lo i môi trường phù hợp trong nuôi cấy invitro, t o cây trồng 

s ch bệnh v  phát hiện m t số tác nhân gây bệnh bằng kỹ thuật ELISA, PCR. 

 9.15. Sinh thái môi trƣờng/Enviromental ecology                          2 TC (15, 20, 10) 

 Điều kiện tiên quyết: Sinh học   i cương 

 N i dung học phần: Các khái niệm cơ bản trong sinh thái học; các quy luật sinh 

thái; mối tương tác giữa yếu tố sinh thái v  sinh vật;  ặc  iểm của các mức    tổ chức 

sống của sinh giới; vấn  ề môi trường v  bảo vệ môi trường trên thế giới v  t i Việt Nam; các 

nguồn t i nguyên thiên nhiên v  sử dụng hợp lý các nguồn t i nguyên thiên nhiên. 

 Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược những khái niệm cơ bản của sinh thái học v  những quy luật 

sinh thái học, tác   ng của các nhân tố sinh thái  ối với  ời sống sinh vật v  sự thích 

nghi của chúng; 

- Nhận diện, phân biệt m t số hệ sinh thái trên c n và  ánh giá  ược sự  a d ng 

sinh học của chúng; 

- Vận dụng các kiến thức cơ bản về sinh thái học  ể giải thích các vấn  ề về liên 

quan  ến khoa học cây trồng và các vấn  ề môi trường; 
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- Giải thích các vấn  ề chính của ô nhiễm môi trường v   ề xuất  ược các giải pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở Việt Nam; 

- Nêu  ược các lo i t i nguyên thiên nhiên; các vấn  ề về khai thác v  sử dụng nguồn 

t i nguyên ở Việt Nam. 

9.16. Phƣơng pháp tiếp cận khoa học/Scienctific approached method        2TC (15; 30; 0)                                                                     

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Kiến thức khoa học v  các nguồn kiến thức; giả thuyết khoa 

học; phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học; viết báo cáo khoa học và trình bày 

báo cáo khoa học. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

 - Trình b y  ược kiến thức cơ bản về nguồn t i liệu trong nghiên cứu khoa học, 

giả thuyết khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học v  thu thập số liệu trong 

nghiên cứu khoa học; 

- Phát hiện ra vấn  ề nghiên cứu, lựa chọn lo i hình nghiên cứu cho m t vấn  ề 

nghiên cứu cụ thể; 

- Hoàn thành  ược  ề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học v  trình 

b y báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.  

9.17. Kỹ năng mềm/Soft skills        2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Sinh viên có thể tự học; l m việc   c lập, l m việc nhóm; 

thuyết trình; giao tiếp, hợp tác v  l m việc với nông dân v  các  ối tác. 

 Năng lực   t  ược: Sinh viên vận dụng  ược các kiến thức về học v  tự học; l m 

việc   c lập, l m việc nhóm; thuyết trình; giao tiếp, hợp tác v  l m việc với nông dân 

v  các  ối tác trong học tập, nghiên cứu khoa học v  lĩnh vực chuyên môn; kỹ năng 

học v  tự học, tự nghiên cứu thích ứng với phương thức   o t o theo hệ thống tín chỉ;  

kỹ năng l m việc nhóm, l m việc   c lập; kỹ năng thuyết trình các chủ  ề trong học 

tập v  nghiên cứu khoa học; kỹ năng giao tiếp tốt, hợp tác v  l m việc với nông dân v  

 ối tác. 

9.18. Thực vật học/Botany                                                                 2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Cấu trúc v  chức năng của các th nh phần cấu t o nên tế b o 

thực vật; nguồn gốc, cấu t o v  chức năng của các lo i mô; các cơ quan của thực vật 

bậc cao; phân lo i thực vật;  ặc  iểm các ng nh, lớp, b , họ  

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu v  trình b y  ược các khái niệm,  ặc  iểm, cấu t o tế b o thực vật, mô 

thực vật, các cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản; 

- Hiểu v  trình b y  ược  ặc  iểm nhận biết, phân lo i các ng nh, b , họ thực vật; 
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- Thực hiện th nh th o các bước quan sát, mô tả  ặc  iểm hình thái của m t số 

lo i thực vật trong trồng trọt v  phân biệt  ược  ặc  iểm hình thái các b , họ thông 

qua các lo i   i diện  ó.  

9.19. Di truyền thực vật/Plant genetics                  2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Di truyền ở mức    phân tử v  tế b o, quần thể; cấu trúc gen 

ở genom v   iều hòa sự biểu hiện gen; quy luật di truyền Mendel v  tương tác gen; di 

truyền liên kết gen, tế b o chất, tính tr ng số lượng, tế b o soma; biến dị. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu v  trình b y  ược cấu t o v  cơ chế truyền   t thông tin di truyền ở cấp    

tế b o v  phân tử; ho t   ng v   iều hòa ho t   ng gen; ứng dụng các quy luật di 

truyền v  biến  ổi gen; lai xa; quần thể trong chọn t o giống cây trồng; 

- Xác  ịnh  ược kiểu nhân; sức sống phấn hoa; v  th nh th o trong nghiên cứu di 

truyền tính tr ng số lượng ở thực vật. 

9.20. Sinh lý thực vật/Plant physiology                                   3TC (20; 30; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Thực vật học 

N i dung học phần: Sinh lý tế b o; quá trình trao  ổi nước; quang hợp; hô hấp; 

vận chuyển v  phân bố các chất hữu cơ trong cây; dinh dưỡng khoáng; sinh trưởng v  

phát triển; sinh lý chống chịu của thực vật  ối với các  iều kiện ngo i cảnh bất thuận.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu v  trình b y  ược các ho t   ng sinh lý xảy ra trong cơ thể thực vật v  

phân tích  ược ảnh hưởng của các  iều kiện ngo i cảnh  ến các ho t   ng n y; 

- Hiểu v  phân tích  ược tính chống chịu của cây  ối với các nhân tố bất thuận; 

- Giải thích m t số hiện tượng sinh lý bất thường; 

- Thực hiện  ược các thí nghiệm xác  ịnh v  phân tích các chỉ số trong các ho t 

  ng sinh lý của cây trồng. 

9.21. Sinh hóa thực vật/Plant biochemistry                                     2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Hóa học, Sinh học   i cương 

N i dung học phần: Protein v  sự chuyển hoá protein trong cơ thể thực vật; 

enzyme v  sự xúc tác sinh học; axit nucleic v  sự chuyển hoá axit nucleic trong cơ thể 

thực vật; gluxit v  sự chuyển hoá gluxit trong cơ thể thực vật; lipit v  sự chuyển hoá 

lipit trong cơ thể thực vật; vitamin v  các hợp chất thứ cấp. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Giải thích  ược  ặc tính chung của quá trình trao  ổi chất v  năng lượng trong cơ thể sống; 
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- Trình bày  ược th nh phần cấu t o, cơ chế xúc tác v  các yếu tố ảnh hưởng  ến 

ho t tính xúc tác của enzyme; th nh phần hóa học của các hợp chất hữu cơ v  sự chuyển 

hóa của chúng trong cơ thể thực vật; 

- Giải thích  ược vai trò của vitamin v  các hợp chất thứ cấp của thực vật; 

- Định tính,  ịnh lượng  ược th nh phần của protein, lipit, axit nucleic, enzyme, 

vitamin trong mẫu phân tích. 

9.22. Vi sinh vật trong trồng trọt/Microoganism in plant cultivation 2TC(15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật; hình thái cấu t o tế b o của 

các nhóm vi sinh vật: vật nhân sơ, nhân thật, virus;  sinh lý vi sinh vật: dinh dưỡng, 

trao  ổi chất v  năng lượng, sinh trưởng v  phát triển; di truyền vi sinh vật; ảnh hưởng 

của  iều kiện ngo i cảnh v  sự phân bố vi sinh vật trong tự nhiên; ứng dụng công 

nghệ vi sinh vật trong trồng trọt. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Mô tả  ược hình thái, cấu t o của các nhóm vi sinh vật; 

- Trình b y  ược kiến thức cơ bản về sinh lý vi sinh vật; 

- Phân tích  ược vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên v  ứng dụng của công nghệ vi sinh 

vật trong sản xuất ng nh trồng trọt; 

- Chuẩn bị  ược tiêu bản vi sinh vật v  pha chế  ược môi trường nuôi cấy vi sinh vật; 

- Phân lập  ược m t số chủng vi sinh vật sử dụng l m giống trong sản xuất phân bón vi sinh. 

9.23. Thổ nhƣỡng/Soil science              2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh vật   i cương 

N i dung học phần: Khái niệm cơ bản về  ất; nguồn gốc v  quá trình hình th nh 

 ất; th nh phần v  tính chất  ất; phân lo i  ất; các lo i  ất ở Việt Nam.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Giải thích  ược    phì nhiêu, th nh phần, nguồn gốc, quá trình phong hóa v  

hình th nh  ất; 

- Trình b y  ược các  ặc tính cơ bản của  ất: chất hữu cơ, các nguyên tố dinh 

dưỡng, th nh phần cơ giới v  kết cấu  ất, nước trong  ất, phản ứng của  ất, keo  ất v  

khả năng hấp phụ của  ất; 

- Điều tra, lấy mẫu v  xử lý  ược mẫu  ất; sử dụng  ược các trang thiết bị hiện 

  i  ể phân tích các chỉ tiêu cơ bản về tính chất nông hóa  ất; 

- Đánh giá  ược các  ặc tính nông hóa  ất, phẫu diện  ất l m cơ sở lựa chọn các 

 ối tượng cây trồng phù hợp cho từng vùng  ất. 

9.24. Côn trùng nông nghiệp/Insects in agriculture           2TC (15; 20; 10)

  Điều kiện tiên quyết: Không 
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 N i dung học phần: Đặc  iểm,  ặc tính, quy luật sinh sống của lớp côn trùng, 

nguyên lý v  phương pháp phòng chống các lo i có h i v  khai thác, bảo vệ những 

lo i có ích cho sản xuất nông nghiệp.  

 Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu v  nhận biết  ược  ặc  iểm hình thái học,  ặc  iểm sinh vật học, các  iều 

kiện môi trường ảnh hưởng  ến quá trình phát sinh, phát triển của côn trùng; 

- Phân biệt, nhận biết  ược côn trùng, các lo i sâu h i v  thiên  ịch;  

-Thực hiện  ược thao tác v  các quy trình l m các lo i bẫy bã  ể thu hút sâu h i. 

- Đề xuất các biện pháp quản lý các lo i sâu h i trên m t số cây trồng chính. 

9.25. Bệnh cây nông nghiệp/Crop pathology          2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh vật   i cương 

N i dung học phần: Bản chất v  nguyên nhân gây bệnh; cơ chế tương tác giữa 

bệnh-tác nhân gây bệnh v  cây; sự phát triển, chẩn  oán, dự báo,  ánh giá v  quản lý 

bệnh trong quần thể cây trồng. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược khái niệm v  nguyên tắc cơ bản về bệnh cây học, mối quan hệ 

giữa các nhân tố sinh thái với sự phát sinh phát triển bệnh cây; 

- Trình b y  ược  ặc  iểm gây bệnh của các nhóm tác nhân gây bệnh chính trên cây trồng. 

-  Mô tả, phân biệt   ược các triệu chứng,  ặc  iểm gây bệnh, phát sinh phát triển v  

biện pháp phòng trừ của m t số lo i bệnh phổ biến trên các lo i cây trồng chính; 

- Thực hiện  ược các phương pháp chẩn  oán bệnh cây trên  ồng ru ng v  trong 

phòng thí nghiệm v   ề xuất các biện pháp phòng trừ; 

- Thực hiện  ược quy trình phân lập v  nuôi cấy m t số nấm gây bệnh cây trên 

môi trường nhân t o trong phòng thí nghiệm.  

9.26. Khí tƣợng nông nghiệp/Meteorology in agriculture             2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Cơ sở khí tượng v  khí hậu học; khí hậu Việt Nam v  vấn  ề 

sử dụng hợp lý t i nguyên khí hậu; thời tiết v  m t số hiện tượng thời tiết chủ yếu ảnh 

hưởng  ến sản xuất  nông nghiệp; biến  ổi khí hậu với sản xuất nông nghiệp. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược  ặc  iểm của các yếu tố khí tượng v  các quá trình vật lý xảy ra 

trong khí quyển; 

- Giải thích  ược các  ặc trưng cơ bản của thời tiết khí hậu v  phân tích,  ánh giá 

tác   ng của yếu tố khí hậu trong mối quan hệ với sản xuất nông nghiệp; 

- Mô tả  ược  ặc trưng của khí hậu Việt Nam; thiết lập  ược cơ sở khoa học 

trong  ề xuất các giải pháp kỹ thuật canh tác nông nghiệp.  
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9.27. Chọn, tạo giống cây trồng/Crop variety selection            3TC (20; 30; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý thực vật, Di truyền thực vật 

N i dung học phần: Đ i cương về chọn t o giống cây trồng; nguồn gen thực vật 

trong chọn giống; lai giống cây trồng; chọn giống ưu thế lai; chọn giống   t biến v   a 

b i thể; các phương pháp chọn lọc; chọn giống kháng sâu bệnh; ứng dụng các phương 

pháp công nghệ sinh học trong chọn t o giống cây trồng. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu v  giải thích  ược cơ sở di truyền v  nguyên lý của các phương pháp chọn, 

t o giống cây trồng nông nghiệp; 

- Thực hiện th nh th o các phương pháp lai giống v  phương pháp  ánh giá các 

tính tr ng cơ bản của giống ở m t số cây trồng chính; 

- Đánh giá  ược khả năng ứng dụng m t số giống cây trồng mới trong  iều kiện sản xuất 

cụ thể. 

9.28. Phân bón/Fertilizers                                                     3TC (20; 30; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Hóa học 

N i dung học phần: Dinh dưỡng cây trồng v  vai trò của phân bón trong sản xuất 

nông nghiệp; th nh phần, tính chất, cách sử dụng các lo i phân hóa học, vôi v  phân hữu 

cơ; các  ịnh luật sử dụng phân bón; cơ sở lý luận xây dựng chế    bón phân; phân bón v  

vấn  ề phát thải khí nh  nh  kính. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược dinh dưỡng cây trồng v  vai trò của phân bón trong sản xuất nông 

nghiệp; th nh phần, tính chất v  cách sử dụng các lo i phân hóa học, vôi, phân hữu cơ; 

các  ịnh luật về sử dụng phân bón; cơ sở lý luận xây dựng chế    bón phân; phân bón v  

vấn  ề phát thải khí nh  nh  kính; 

- Nhận biết v  mô tả  ược các lo i phân bón thông dụng,  ánh giá  ược tác   ng 

của sự thiếu/thừa dinh dưỡng  ến sinh trưởng, phát triển, năng suất, phẩm chất cây trồng; 

- Thiết lập, phân tích v   ánh giá  ược kết quả thí nghiệm nghiên cứu về bón phân; 

- Xác  ịnh  ược nguyên nhân gây phát thải khí nh  kính từ việc bón phân v   ề 

xuất giải pháp h n chế phát thải. 

9.29. Canh tác học và quản  lý cỏ dại/Cultivation and weed control   2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh thái môi trường, Thổ nhưỡng 

N i dung học phần: Điều kiện sống của cây trồng; cơ sở khoa học xác  ịnh hệ thống 

cây trồng; luân canh cây trồng; các nguyên lý v  biện pháp l m  ất phục vụ phát triển nông 

nghiệp bền vững; nhận diện cỏ d i v  hệ thống biện pháp phòng trừ cỏ d i trong nông 

nghiệp. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 
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- Trình b y  ược  iều kiện sống của cây trồng; cơ sở khoa học xác  ịnh hệ thống 

cây trồng; luân canh cây trồng; các nguyên lý v  biện pháp l m  ất phục vụ phát triển 

nông nghiệp bền vững; 

- Nhận diện cỏ d i v   ề xuất  ược biện pháp phòng trừ cỏ d i; 

- Xây dựng  ược cơ cấu cây trồng, chế    luân canh, các biện pháp l m  ất cho 

cây trồng; mô tả, nhận biết v   ề ra  ược các biện pháp phòng trừ cỏ d i phù hợp. 

9.30. Phƣơng pháp tƣới tiêu/Irrigation method             2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Cơ sở khoa học của việc tưới nưới cho cây trồng; chế    tưới 

nước cho cây trồng; các phương pháp v  kỹ thuật tưới nước cho cây trồng; hệ thống thủy 

nông. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu v  trình b y  ược kiến thức cơ bản về ảnh hưởng của tưới nước  ến các tính chất 

 ất,  iều kiện tiểu khí hậu   ng ru ng v  sinh trưởng phát triển của cây trồng; 

- Trình b y  ược nhu cầu nước v  nhu cầu tưới của cây trồng; phương pháp tưới, 

kỹ thuật tưới v  hệ thống các công trình phục vụ tưới, tiêu nước cho cây trồng; 

- Xác  ịnh tiêu chuẩn tưới, thời gian tưới cho cây trồng trong  iều kiện cụ thể xác  ịnh. 

- Vận h nh th nh th o các hệ thống tưới nước hiện   i cho cây trồng. 

9.31. Phƣơng pháp thí nghiệm đồng ruộng/Field experimental method      3TC (20; 30; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Xác suất thống kê toán, Tin học 

N i dung học phần: Các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học; các yêu cầu 

v  phương pháp thiết kế thí nghiệm  ồng ru ng; n i dung tiến h nh thí nghiệm trên 

 ồng ru ng v  tổng kết thí nghiệm; các tham số  ặc trưng của mẫu  ối với tính tr ng, 

 ịnh lượng,  ịnh tính; ước lượng; kiểm tra giả thiết thống kê v  phân tích tương quan 

hồi quy. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược công tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp; 

- Hiểu và thực hiện  ược việc thiết kế và thi công thí nghiệm trên  ồng ru ng; 

- Trình b y  ược các phương pháp thu thập, xử lý, tông hợp số liệu và trình bày 

 ược kết quả nghiên cứu; 

- Vận dụng phần mềm IRRISTAT và m t số thuật toán thống kê  ể thiết kế thí 

nghiệm và xử lý kết quả thí nghiệm. 

9.32. Cây lƣơng thực/Food crops                                        3TC (20; 30; 20) 

 Điều kiện tiên quyết: Sinh lý thực vật 

 N i dung học phần: Nguồn gốc, lịch sử phát triển, tình hình sản xuất,  ặc  iểm sinh học, sinh 

lý, sinh thái, kỹ thuật trồng, chăm sóc v  thu ho ch các lo i cây lương thực chính: luá, ngô, khoai, sắn. 
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Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược nguồn gốc, giá trị v  tình hình sản xuất,  ặc  iểm sinh học, yêu 

cầu sinh thái của các cây lương thực chính; 

- Nhận biết v  phân biệt  ược m t số cây lương thực chính ở nước ta; 

- Phân tích ảnh hưởng của yếu tố ngo i cảnh  ến sinh trưởng, phát triển của các 

lo i cây lương thực; 

- Đề xuất  ược quy trình kỹ thuật sản xuất v  thực hiện th nh th o m t số khâu 

trong quy trình sản xuất các lo i cây lương thực chính. 

9.33. Cây công nghiệp/Industrial crops                                  3TC (20; 30; 20) 

 Điều kiện tiên quyết: Sinh lý thực vật 

 N i dung học phần: Nguồn gốc, lịch sử phát triển,  ặc  iểm thực vật học, nhu 

cầu sinh thái, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu ho ch các lo i cây công nghiệp:  ậu tương, 

l c, mía, chè, c  phê, cao su. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược nguồn gốc, giá trị của các cây công nghiệp chính; 

- Nhận biết v  phân biệt  ược m t số cây công nghiệp chính ở nước ta; 

- Phân tích ảnh hưởng của yếu tố ngo i cảnh  ến sinh trưởng, phát triển của các 

lo i cây công nghiệp; 

- Đề xuất  ược quy trình kỹ thuật sản xuất v  thực hiện th nh th o m t số khâu 

trong quy trình sản xuất các lo i cây công nghiệp chính. 

9.34. Cây ăn quả/Fruit crops                                        2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý thực vật 

N i dung học phần: Vai trò của cây ăn quả; nguyên lý thiết kế vườn cây ăn quả; 

 ặc  iểm sinh học, sinh thái, quy trình kỹ thuật sản xuất m t số lo i cây ăn quả, 

nguyên lý bảo quản v  chế biến sản phẩm các lo i cây ăn quả chính ở Việt Nam. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình bày  ược các khái niệm v  vai trò của cây ăn quả; thuận lợi, khó khăn và 

nhiệm vụ của ng nh sản xuất cây ăn quả hiện nay ở nước ta; vườn ươm cây ăn quả. 

- Giải thích  ược cơ sở khoa học của các phương pháp nhân giống cây ăn quả, 

quy ho ch v  thiết kế vườn quả v o thực tế sản xuất; 

- Hiểu và trình bày  ược kỹ thuật trồng m t số lo i cây ăn quả chính của nước ta, 

từ  ó xây dựng  ược các biện pháp kỹ thuật trồng trọt, thu ho ch, vận chuyển v  tiêu 

thụ sản phẩm phù hợp. 

9.35. Cây rau/Vegetables                                                                  3TC (20; 30; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý thực vật 
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N i dung học phần: Nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa của nghề trồng rau, tình hình sản 

xuất,  ặc  iểm sinh học, sinh thái v  quy trình kỹ thuật sản xuất m t số lo i rau: cải 

bắp, c  chua, khoai tây; sản xuất rau an to n v  kỹ thuật sản xuất m t số lo i cây rau 

quả ứng dụng công nghệ cao. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu và trình bày  ược các khái niệm về cây rau; ý nghĩa của việc phát triển nghề 

trồng rau trong nền kinh tế quốc dân;  ặc  iểm, thuận lợi, khó khăn của ng nh sản xuất rau; 

Đặc  iểm sinh trưởng v  các  iều kiện ngo i cảnh ảnh hưởng  ến sản xuất rau; 

- Thực hiện th nh th o m t số khâu trong quy trình sản xuất m t số  ối tượng rau 

quả ngo i  ồng ru ng v  ứng dụng công nghệ cao trong nhà có mái che. 

9.36. Hoa, cây cảnh/Flower and ornamental plants                                    2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý thực vật 

N i dung học phần: Nguồn gốc, lịch sử phát triển,  ặc  iểm sinh học,  iều kiện 

sinh thái, giá trị kinh tế, kỹ thuật trồng m t số lo i hoa, cây cảnh; nguyên lý v  kỹ 

thuật xây dựng vườn ươm; các phương pháp bảo quản hoa cắt;  ặc  iểm thực vật học, 

yêu cầu sinh thái v  kỹ thuật sản xuất m t số lo i hoa, cây cảnh chính. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu và trình bày  ược các khái niệm về hoa, cây cảnh; ý nghĩa của việc phát 

triển nghề trồng hoa, cây cảnh trong nền kinh tế quốc dân; những  ặc  iểm, thuận lợi, 

khó khăn v  ảnh hưởng của  iều kiện ngo i cảnh  ến ng nh sản xuất hoa, cây cảnh 

hiện nay ở nước ta; 

- Vận dụng  ược các kỹ thuật sản xuất cơ bản trên các  ối tượng hoa, cây cảnh  

khác nhau  ể xây dựng các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh 

h i, các phương pháp thu ho ch, bảo quản, vận chuyển v  tiêu thụ sản phẩm phù hợp, 

 em l i hiệu quả kinh tế cao. 

9.37. Tiếng Anh ngành nông học/English in agronomy       2TC (15; 30; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 3 

N i dung học phần: Kiến thức cơ bản về tiếng Anh trong lĩnh vực nông học, bao gồm: 

 ất trồng, khí hậu, nước tưới, dinh dưỡng, cây trồng, sâu bệnh h i cây trồng, chính sách nông 

nghiệp v  phát triển nông nghiệp bền vững; phát triển kỹ năng nghe, nói,  ọc, viết; tập trung 

v o kỹ năng  ọc, dịch v  thuyết trình những vấn  ề có liên quan  ến lĩnh vực nông học. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược m t số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực nông học bằng tiếng Anh; 

- Đọc v  nghe hiểu các t i liệu, b i giảng tiếng anh liên quan  ến lĩnh vực nông học; 

- Sử dụng  ược tiếng anh trong việc viết v  thuyết trình nghiên cứu khoa học. 

9.38. Chọn 1 trong 2 học phần 
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a. Hệ thống nông nghiệp/Agricultural system                               3TC (20; 30; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu hệ thống nông 

nghiệp; các lo i hệ thống nông nghiệp; hệ thống nông nghiệp bền vững; các phương 

pháp nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược các khái niệm trong hệ thống, hệ thống nông nghiệp, phân biệt 

 ược hệ sinh thái v  hệ sinh thái nông nghiệp; các lo i hệ thống nông nghiệp; các khái 

niệm về nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ v  các phương pháp nghiên cứu 

phát triển hệ thống nông nghiệp; 

- Nhận biết v  mô tả  ược các lo i hình hệ thống nông nghiệp;  

-Thực hiện  ược việc thiết kế n i dung  iều tra  ánh giá, phân tích tình hình thực 

tế về sản xuất nông nghiệp t i  ịa phương v   ề xuất  ược mô hình hệ thống nông 

nghiệp phù hợp với  iều kiện khách quan t i  ịa phương. 

b. Nông lâm kết hợp/Integrated forestry and agriculture            3TC (20; 30; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Nông lâm kết hợp v  vấn  ề quản lý t i nguyên thiên nhiên; nguyên lý 

vê nông lâm kết hợp; mô tả, phân tích hệ thống nông lâm kết hợp; kỹ thuật nông lâm kết hợp; áp 

dụng v  phát triển hệ thống nông lâm kết hợp;  ánh giá hiệu quả kinh tế v  mô hình hóa hệ thống 

nông lâm kết hợp. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược cấu trúc cơ bản của mô hình nông lâm kết hợp; 

- Giải thích nguyên lý kỹ thuật trong xây dựng mô hình nông lâm kết hợp  ể thích ứng với 

biến  ổi khí hậu to n cầu hiện nay; 

- Phân tích  ược xu hướng tiếp cận bền vững trong nghiên cứu v  phát triển mô hình nông 

lâm kết hợp; 

- Phân tích  ược thị trường nông lâm sản hiện nay ở Việt Nam; 

- Phân lo i  ược m t số hệ thống nông lâm kết hợp chủ yếu Trên thế giới v  ở Việt Nam. 

- Vận dụng các giải pháp kỹ thuật, lập  ược m t bản dự toán chi phí cho việc xây dựng m t 

mô hình nông lâm kết hợp; 

- Tính toán  ược các chỉ tiêu  ánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất nông lâm kết hợp, 

 iều tra  ánh giá thị trường tiêu thụ nông lâm sản. 

9.39. Chọn 1 trong 2 học phần: 

a. Công nghệ nuôi cấy mô TBTV/ Plant tissue culture technology  2 TC (15; 0; 30) 

Điều kiện tiên quyết: Công nghệ sinh học 
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N i dung học phần: Giới thiệu chung và lịch sử phát triển; những khái niệm cơ 

bản về nuôi cấy mô tế bào thực vật; thu nhận và nuôi cấy phôi in vitro; nhân giống vô 

tính in vitro; nuôi cấy giao tử, t o cây  ơn bội invitro; nuôi cấy tế bào trần; nuôi cấy tế 

bào và chọn dòng tế bào; nuôi cấy mô thực vật và vấn  ề làm s ch virus ở thực vật. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu, trình b y  ược các khái niệm cơ bản liên quan  ến kỹ thuật nuôi cấy mô 

tế b o thực vật; 

- Hiểu v  giải thích  ược các quy trình nuôi cấy mô tế b o thực vật, nhân nhanh 

giống cây quý hiếm, cây s ch bệnh, cây  ơn b i v  nuôi cấy giao tử; v  giải thích  ược 

vai trò của các yếu tố ảnh hưởng  ến các quy trình n y; 

- Xây dựng quy trình nuôi cấy m t lo i cây cụ thể từ khâu lựa chọn mô nuôi cấy 

 ến t o cây ho n chỉnh. 

b. Công nghệ tế bào thực vật/ Plant cell technology                2 TC (15; 0; 30) 

Điều kiện tiên quyết: Công nghệ sinh học. 

N i dung học phần: Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật; sản xuất cây s ch 

bệnh virus; thu nhận và nuôi cấy phôi invitro; t o cây  ơn bội invitro; sản xuất các hợp 

chất tự nhiên ứng dụng trong công nghiệp; chuyển gen ở thực vật. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu, trình b y  ược các khái niệm cơ bản liên quan  ến kỹ thuật nuôi cấy mô 

tế b o thực vật; 

- Hiểu v  giải thích  ược các quy trình nuôi cấy mô tế b o thực vật, nhân nhanh 

giống cây quý hiếm, cây s ch bệnh, cây  ơn b i v  cây chuyển gen; v  giải thích  ược 

vai trò của các yếu tố ảnh hưởng  ến các quy trình n y; 

- Xây dựng quy trình nuôi cấy m t lo i cây cụ thể từ khâu lựa chọn mô nuôi cấy 

 ến t o cây ho n chỉnh. 

9.40. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Nguyên lý sản xuất cây trồng trong nhà có mái che/Principles of crop 

procduction in green house                                                                3TC (20; 30; 20) 

Điều kiện tiên quyết: không 

N i dung học phần: Lựa chọn  ịa  iểm cho sản xuất cây trồng trong nh  có mái 

che (NCMC); các kiểu kiến trúc v  vật liệu che phủ NCMC; phương pháp v  kỹ thuật 

 iều khiển môi trường trong NCMC; nguyên lý của việc cung cấp nước v  chất dinh 

dưỡng cho cây trồng; kỹ thuật canh tác m t số lo i cây trồng trong NCMC. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu v  phân biệt  ược các kiểu kiến trúc v  các vật liệu che phủ nh ; 
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- Hiểu v  trình b y  ược nguyên lý ho t   ng của các hệ thống  iều khiển môi 

trường trong NCMC; 

- Phân tích  ược các  iều kiện môi trường của m t NCMC cụ thể  ể phát hiện v  

 ưa ra giải pháp giải quyết các vấn  ề còn tồn t i trong NCMC; 

- Hiểu v  trình b y  ược kỹ thuật canh tác m t số lo i cây trồng trong NCMC. 

b. Sản xuất giá thể trồng cây/Substrate production for plant cultivation. 3TC(20; 20; 30) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Khái niệm về giá thể cây trồng; tính chất lý học và hóa học 

của giá thể trồng cây; các lo i vật liệu làm giá thể v   ặc  iểm của mỗi lo i vật liệu, 

nguyên tắc và kỹ thuật sản xuất các lo i giá thể trong trồng trọt. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

 - Hiểu v  trình b y  ược khái niệm về giá thể trồng cây, phân lo i  ược các lo i 

giá thể trồng cây; nguồn gốc,  ặc tính lý học, hoá học của các lo i giá thể trồng cây; 

 - Hiểu v  thực hiện  ược các bước xác  ịnh các chỉ tiêu lý, hoá học của nguyên 

liệu sản xuất giá thể hoặc hỗn hợp giá thể; 

 - L m  ược m t số lo i giá thể trồng cây. 

9.41. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Quản lý dịch hại tổng hợp/Intergrated pest management (IPM)  2TC (15; 20; 10)                                                                                                                      

 Điều kiện tiên quyết:  Côn trùng nông nghiệp, Bệnh cây nông nghiệp 

N i dung học phần: Khái niệm chung về IPM; cơ sở khoa học của chương trình 

IPM; các nguyên tắc cơ bản của chương trình quản lý dịch h i tổng hợp; các nguyên lý 

về IPM; xây dựng hệ thống IPM trên m t số lo i cây trồng chính, cơ sở khoa học của 

chất   c học dùng trong nông nghiệp, phương pháp sử dụng các nhóm thuốc BVTV. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên  

- Trình b y khái niệm chung của chương trình IPM, chất   c, chất   c học dùng trong 

nông nghiệp; các biện pháp phòng trừ tổng hợp; nguyên tắc v  những nguyên lý của IPM; 

- Nhận d ng  ược các lo i thiên  ịch, quy luật ho t   ng v  khả năng khống chế 

dịch h i của từng lo i thiên  ịch trên  ồng ru ng; 

-  Xây dựng  ược m t chương trình quản lý dịch h i tổng hợp trên cây trồng t i 

m t vùng sinh thái nhất  ịnh; 

- Trình b y  ược  ặc  iểm, cách sử dụng của các nhóm thuốc BVTV. 

b. Quản lý cây trồng tổng hợp/Integrated crop management                 2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Thổ nhưỡng, Phân bón, Chọn giống cây trồng 

N i dung học phần: Nguyên lý chung quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); 

chiến lược của ICM; ý nghĩa, n i dung và biện pháp thực hiện các khâu kỹ thuật 

trong quản lý cây trồng tổng hợp: chọn giống, xác  ịnh mật    gieo trồng hợp lý, 
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l m  ất hợp lý, quản lý dinh dưỡng, quản lý dịch h i, bón phân, tưới nước theo nhu 

cầu ở từng giai  o n sinh trưởng của cây trồng, nhằm tăng năng suất, chất lượng và 

hiệu quả sản xuất cây trồng. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Giải thích  ược nhu cầu về dinh dưỡng, nước v  ảnh hưởng của dịch h i, môi 

trường  ến sinh trưởng, phát triển cây trồng,  ề xuất  ược các biện pháp quản lý dinh 

dưỡng, nước v  dịch h i; 

- Vận dụng  ược kiến thức về quản lý cây trồng tổng hợp  ể trồng cây khỏe 

chống  ược các  iều kiện bất lợi.  

9.42. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Công nghệ sản xuất giống cây trồng/Crop seeding production technology 2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết:  Chọn giống cây trồng 

N i dung học phần: M t số khái niệm cơ bản trong công nghệ sản xuất giống, công 

nghệ sản xuất các cấp h t giống, công nghệ sản xuất h t lai F1, kỹ thuật sản xuất giống  ối 

với cây sinh sản vô tính, kiểm tra sức sống h t giống v  kiểm nghiệm chất lượng h t giống. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên hiểu v  giải thích  ược những nguyên nhân gây nên 

hiện tượng thóa hóa giống; quy trình công nghệ sản xuất v   ảm bảo chất lượng h t 

giống cây trồng trên  ồng ru ng v  trong phòng thí nghiệm. Công nghệ sản xuất h t lai F1, 

chọn lọc cây ưu tú  ối với các lo i quần thể giống cây trồng v  công tác kiểm nghiệm h t 

giống theo hướng phát triển bền vững.  

b. Sinh lý và tồn trữ hạt giống/Seed phylosophy and storage              2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý thực vật, Chọn giống cây trồng,  

N i dung học phần: Quá trình sinh lý hình th nh hoa, kết h t  ến chín,  ặc tính 

sinh lý sinh hóa ảnh hưởng sức sống v  tồn trữ của h t, công nghệ chế biến h t,  ặc 

tính tồn trữ m t số họ cây thông dụng.   

Năng lực   t  ược: Sinh viên hiểu v  giải thích  ược quá trình hình th nh hoa v  kết 

h t; các yếu tố sinh hoá ảnh hưởng  ến chất lượng của h t giống; thực hiện quy trình công 

nghệ chế biến v  bảo quản m t số lo i h t giống. 

9.43. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Nông nghiệp hữu cơ và GAP/Organic agriculture and GAP       2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết:  Không 

N i dung học phần: Đ i cương về nông nghiệp hữu cơ; các nguyên tắc v  tiêu chuẩn của 

nông nghiệp hữu cơ; nông nghiệp hữu cơ trong phát triển nông nghiệp hiệu quả v  bền vững; các 

khái niệm v  nguyên tắc cơ bản của GAP.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên 
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- Trình b y  ược các khái niệm, nguyên tắc v  tiêu chuẩn của nông nghiệp hữu cơ v  GAP; Tình hình 

sản xuất v  vai trò của nông nghiệp hữu cơ, GAP trong phát triển nông nghiệp bền vững; 

- Trình b y  ược quy trình kỹ thuật canh tác, quản lý hệ thống sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ trên m t số cây trồng cụ thể v  thực hiện  ược m t số khâu kỹ thuật 

trong quy trình  ó. 

b. Trồng trọt công nghệ cao/High- Tech for plant cultivation                    2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Các học phần cây trồng  

N i dung học phần: Những vấn  ề cơ bản trong nông nghiệp công nghệ cao; Hệ 

thống trồng trọt trong nh  có mái che chủ   ng; Công nghệ trồng cây không dùng  ất; 

Kỹ thuật trồng thủy canh m t số rau, hoa. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược những vấn  ề cơ bản của nông nghiệp công nghệ cao; 

- Hiểu v  trình b y  ược cấu t o v  nguyên lý ho t   ng của hệ thống trồng trọt 

trong nh  có mái che chủ   ng; 

- Giải thích  ược cơ sở khoa học của công nghệ trồng cây không dùng  ất; 

-Thực hiện  ược m t số khâu trong quy trình kỹ thuật trồng m t  ối tượng cây 

rau quả, cây hoa có ứng dụng công nghệ cao. 

9.44. Chọn 1 trong 2 học phần 

 a. Bảo quản chế biến nông sản/Crop Products processing and preservation         2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh vật   i cương, Hóa sinh   i cương 

N i dung học phần: Tầm quan trọng của bảo quản, chế biến nông sản sau thu 

ho ch; các biến  ổi sinh lý, sinh hóa của nông sản sau thu ho ch; mối quan hệ giữa 

môi trường bảo quản v  nông sản; sinh vật h i nông sản trong quá trình bảo quản v  

biện pháp phòng trừ; nguyên lý v  phương pháp bảo quản nông sản sau thu ho ch; kỹ 

thuật chế biến sản phẩm nông sản.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Giải thích  ược các biến  ổi sinh lý, sinh hóa của nông sản sau thu ho ch v  ảnh 

hưởng của các yếu tố môi trường bảo quản  ến nông sản; 

- Trình b y  ược sự xâm nhiễm, lây lan, tác h i v  biện pháp phòng trừ sinh vật 

trong quá trình bảo quản nông sản; 

- Giải thích  ược các nguyên nhân gây hư hỏng nông sản; 

- Đề xuất  ược phương pháp bảo quản phù hợp với từng lo i nông sản; 

- Trình b y  ược kỹ thuật chế biến m t số sản phẩm nông sản.  

b. Công nghệ sau thu hoạch rau quả/Postharvest technology of fruits and vegetables

                                                                                    2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Cây ăn quả, Cây rau 
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N i dung học phần: Tầm quan trọng của rau quả  ối với cu c sống; cấu t o,  ặc 

tính thực vật, th nh phần hoá học của rau quả, các quá trình xảy ra trong rau quả sau 

thu ho ch, các yếu tố ảnh hưởng  ến chất lượng rau quả sau thu ho ch; các phương 

pháp bảo quản rau quả sau thu ho ch; kỹ thuật bảo quản m t số lo i rau quả; kỹ thuật 

 óng h p rau quả; kỹ thuật sấy rau quả; kỹ thuật l m l nh v  l nh  ông rau quả; kỹ 

thuật muối rau quả; chế biến v  bảo quản bán chế phẩm rau quả.  

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

-Trình b y  ược  ặc  iểm của nguyên liệu rau quả, các biến  ổi trong rau quả sau 

thu ho ch; 

- Đề xuất v  trình  b y  ược phương pháp bảo quản phù hợp với từng lo i rau quả; 

- Hiểu v  giải thích  ược kỹ thuật chế biến rau quả, bán chế phẩm rau quả. 

9.45. Chọn 1 trong 2 học phần  

a. Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dƣợc liệu/Technology of edible and 

medicine mushroom cultivation                          2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Đặc  iểm sinh học, sinh thái, quy trình kỹ thuật sản xuất, sơ 

chế, bảo quản v  chế biến m t số lo i nấm ăn v  nấm dược liệu. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu v  trình b y  ược lịch sử phát triển của nghề trồng nấm, ý nghĩa của nấm ăn 

v  nấm dược liệu trong  ời sống con người; 

- Vận dụng  ược các phương pháp t o giống v  tồn trữ giống cấp 1 v  giống cấp 2; 

Trình b y  ược  ặc  iểm sinh học, nhu cầu dinh dưỡng,  iều kiện ngo i cảnh v  kỹ 

thuật nuôi trồng m t số lo i nấm ăn v  nấm dược liệu; 

Xây dựng quy trình nhân giống v  nuôi trồng m t số lo i nấm phù hợp với  iều 

kiện sản xuất t i  ịa phương. 

b. Cây dƣợc liệu/Medicinal plants                2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết:  Không 

N i dung học phần: Nguồn gốc, lịch sử phát triển, tình hình sản xuất,  ặc  iểm sinh học, 

sinh lý, yêu cầu sinh thái, kỹ thuật trồng, chăm sóc v  thu ho ch các lo i cây dược liệu phổ biến. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược nguồn gốc, giá trị v  tình hình sản xuất,  ặc  iểm sinh học, yêu 

cầu sinh thái của m t số cây dược liệu phổ biến; 

- Nhận biết v  phân biệt  ược m t số cây dược liệu phổ biến ở nước ta; 

- Phân tích ảnh hưởng của yếu tố ngo i cảnh  ến sinh trưởng, phát triển của m t 

số cây dược liệu phổ biến; 
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- Đề xuất  ược quy trình kỹ thuật sản xuất v  thực hiện th nh th o m t số khâu 

trong quy trình sản xuất m t số cây dược liệu phổ biến. 

9.46. Chọn 1 trong 2 học phần 

 a. Khuyến nông/Agriculture extension                                 2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

 N i dung học phần: Đ i cương về công tác khuyến nông; lập kế ho ch triển khai v  

 ánh giá chương trình, dự án khuyến nông; công tác truyền thông v  phương pháp khuyến 

nông;   o t o v  tập huấn khuyến nông; các phương pháp tiếp cận trong công tác khuyến 

nông. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Hiểu v  giải thích  ược những vấn  ề cơ bản trong công tác khuyến nông, cách 

lập kế ho ch triển khai  ánh giá m t chương trình dự án khuyến nông,   o t o v  tập 

huấn tiến b  kỹ thuật v  tiếp cận  ược các phương pháp khuyến nông; 

- Phối hợp hoặc, gia công tác   o t o tập huấn trong các chương trình khuyến 

nông. Biết cách khai thác sử dụng các thiết bị truyền thông cho các ho t   ng khuyến 

nông v  lựa chọn cách tiếp cận phù hợp trong việc triển khai các ho t   ng khuyến 

nông ở  ịa phương. 

b. Marketing nông nghiệp/Agricultural marketing             2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: không 

N i dung học phần: Các khái niệm cơ bản liên quan  ến marketing; nghiên cứu 

thị trường; các chiến lược về sản phẩm, giá cả, phân phối v  chiến lược về chiêu thị cổ 

  ng như quảng cáo, khuyến m i, tuyên truyền, kỹ thuật bán h ng, kế ho ch kinh phí 

cho chiêu thị cổ   ng. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược các khái niệm cơ bản v  nguyên lý về marketing, mối quan hệ 

giữa người bán v  người mua thông qua các yếu tố của marketing (sản phẩm, giá, phân 

phối v  chiêu thị cổ   ng); 

- Vận dụng các kiến thức về marketing v o việc phân tích các tình huống cho 

ho t   ng của doanh nghiệp trong các lĩnh vực,  ặc biệt l  nông nghiệp; 

- Áp dụng linh ho t những thông tin mới trong bối cảnh h i nhập v o trong các 

lo i hình kinh tế khác nhau.  

9.47. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn/Establishment and managment of 

rural development projects                                2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 
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N i dung học phần: Khái niệm cơ bản về dự án; xây dựng, phân tích, thẩm  ịnh, 

thực hiện, giám sát v   ánh giá dự án phát triển nông thôn. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y chính xác các kiến thức cơ bản về: dự án, chu trình dự án v  quản lý 

dự án; n i dung, phương pháp xây dựng, phân tích, thẩm  ịnh, thực hiện, giám sát, v  

 ánh giá dự án phát triển nông thôn; 

- Xây dựng v  ho n thiện cây vấn  ề, chuyển cây vấn  ề th nh cây mục tiêu cho 

m t c ng  ồng t i m t  ịa phương xác  ịnh; 

- Xây dựng khung LFA ho n chỉnh cho việc xây dựng m t dự án phát triển nông 

thôn với qui mô nhỏ. 

b. Phát triển nông thôn/Rural development                                2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

N i dung học phần: Lý luận cơ bản về phát triển nông thôn; phát triển kinh tế 

nông thôn; phát triển cơ sở h  tầng dịch vụ xã h i v  môi trường nông thôn; vai trò của 

nh  nước v  các tổ chức trong phát triển nông thôn; nghiên cứu phát triển nông thôn. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Trình b y  ược các khái niệm về nông thôn v  phát triển nông thôn;  

- Trình b y  ược vai trò của kinh tế nông thôn, các ho t   ng v  th nh phần 

trong kinh tế nông thôn;  

- Trình b y  ược vai trò của cơ sở h  tầng, nh  nước  ến quá trình phát triển 

nông thôn v  các phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn; 

- Đánh giá thực tr ng phát triển nông thôn, phân tích các chính sách phát triển 

nông thôn ở phương v   ề xuất  ược các giải pháp  ể phát triển nông thôn bền vững. 

9.48. Thực tập nghề nghiệp                       3 TC (0; 0; 90) 

a. Rèn nghề/Professional practice                                          1TC (0; 0; 30) 

N i dung học phần: Rèn các thao tác cơ bản trong quy trình kỹ thuật sản xuất m t 

 ối tượng cây trồng (cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả) như: l m  ất, gieo 

trồng, chiết, ghép c nh, chăm sóc v  thu ho ch sản phẩm. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên thực hiện m t cách th nh th o m t số thao tác cơ 

bản trong quy trình sản xuất cây trồng. 

b. Công trình tổng hợp/Integrated works        1TC (0; 0; 30) 

N i dung học phần: 

Thực hiện ho n chỉnh quy trình sản xuất m t  ối tượng cây rau quả, cây hoa theo hướng 

ứng dụng công nghệ cao t i khu thí nghiệm thực h nh nông lâm ngư nghiệp, bao gồm các khâu 

lập kế ho ch, l m  ất, chọn v  nhân giống, trồng, chăm sóc, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu 
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bệnh, thu ho ch, bảo quản sản phẩm;  ồng thời h ch toán giá th nh sản xuất, phân tích  ánh giá 

chất lượng  ất, nước v  các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm của công trình. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Tổ chức thực hiện  ược m t quy trình sản xuất cây trồng cụ thể; 

- Phát hiện v  giải quyết các vấn  ề gặp phải trong quá trình trồng cây; 

- Đánh giá  ược tình hình sinh trưởng v  phát triển của cây trồng trong  iều kiện cụ thể. 

c. Thực tập giáo trình/Academic trip               1TC (0; 0; 30) 

N i dung học phần: Học tập t i m t số viện nghiên cứu, trường   i học,  ơn vị chuyển 

giao tiến b  kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp v  các khu nông nghiệp công 

nghệ cao nhằm  tiếp cận với các th nh tựu nghiên cứu, quy trình công nghệ mới trong 

trồng trọt. 

Năng lực   t  ược: Sinh viên 

- Tiếp cận  ược với các tiến b  kỹ thuật mới trong nghiên cứu, quản lý, sản xuất thu c 

lĩnh vực trồng trọt; 

- Ghi nhận, mô tả,  ánh giá v  viết  ược báo cáo kết quả về các n i dung thu 

 ược từ  ợt thực tập.  

9.49. Khoá luận tốt nghiệp/Graduate thesis                               10TC (0; 0; 300) 

 N i dung học phần: Thực hiện m t  ề t i khóa luận tốt nghiệp trong thời gian 18 tuần 

t i các cơ sở sản xuất, phòng thí nghiệm, khu thí nghiệm thực h nh l   ề t i nghiên cứu khoa 

học về kỹ thuật sản xuất m t  ối tượng sản xuất cây trồng cụ thể như chọn, t o v  nhân giống 

cây trồng; các biện pháp kỹ thuật thâm canh: thời vụ, mật    v  phương pháp gieo trồng, kỹ 

thuật bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, bảo quản chế biến nông sản phẩm; viết v  trình 

b y báo cáo khóa luận tốt nghiệp. 

 Năng lực   t  ược: Sinh viên 

 - Xây dựng  ược  ề cương  ề t i khóa luận tốt nghiệp về kỹ thuật sản xuất m t  ối 

tượng cây trồng; 

 - Thực hiện  ược n i dung  ề t i khóa luận tốt nghiệp; 

 - Viết v  trình b y  ược báo cáo khóa luận tốt nghiệp.  
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10. Dự kiến đơn vị giảng day 

TT Tên học phần Bộ môn 

1 Những nguyên lý cơ bản chủ chủ nghĩa Mác – Lê nin 1 Lý luận chính trị 

2 Những nguyên lý cơ bản chủ chủ nghĩa Mác – Lê nin 2 Lý luận chính trị 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh 

4 Đường lối cách m ng của ĐCSVN Lý luận chính trị 

5 Pháp luật   i cương Pháp luật 

6 Tiếng Anh 1 Ngo i ngữ không chuyên 

7 Tiếng Anh 2 Ngo i ngữ không chuyên 

8 Tiếng Anh 3 Ngo i ngữ không chuyên 

9 Toán cao cấp Toán ứng dụng 

10 Xác suất - Thống kê toán Toán ứng dụng  

11 Hóa học Hoá học 

12 Tin học Tin học ƯD 

13 Sinh học   i cương Khoa học cây trồng 

14 Công nghệ sinh học trong trồng trọt Khoa học cây trồng 

15 Sinh thái môi trường Khoa học cây trồng 

16 Phương pháp tiếp cận khoa học Khoa học cây trồng 

17 Kỹ năng mềm Khoa học cây trồng 

18 Thực vật học Khoa học cây trồng 

19 Di truyền thực vật Khoa học cây trồng 

20 Sinh lý thực vật Khoa học cây trồng 

21 Sinh hóa thực vật Khoa học cây trồng 

22 Vi sinh vật trong trồng trọt Khoa học cây trồng 

23 Thổ nhưỡng Khoa học Đất 

24 Côn trùng nông nghiệp Khoa học cây trồng 

25 Bệnh cây nông nghiệp Khoa học cây trồng 

26 Khí tượng nông nghiệp Khoa học cây trồng 

27 Chọn, t o giống cây trồng Khoa học cây trồng 

28 Phân bón Khoa học cây trồng 

29 Canh tác học v  quản lý cỏ d i Khoa học cây trồng 

30 Phương pháp tưới tiêu Khoa học cây trồng 

31 Phương pháp thí nghiệm  ồng ru ng Khoa học cây trồng 

32 Cây lương thực Khoa học cây trồng 

33 Cây công nghiệp Khoa học cây trồng 

34 Cây ăn quả Khoa học cây trồng 

35 Cây rau Khoa học cây trồng 
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36 Hoa, cây cảnh  Khoa học cây trồng 

37 Tiếng Anh ng nh Nông học Khoa học cây trồng 

38 Hệ thống nông nghiệp Khoa học cây trồng 

39 Nông lâm kết hợp Lâm nghiệp 

40 Công nghệ nuôi cấy mô tế b o thực vật Khoa học cây trồng 

41 Công nghệ tế b o thực vật Khoa học cây trồng 

42 Nguyên lý sản xuất cây trồng trong nh  có mái che Khoa học cây trồng43 

43 Sản xuất giá thể trồng cây Khoa học cây trồng 

44 Quản lý dịch h i tổng hợp (IPM) Khoa học cây trồng 

45 Sản xuất hoa, rau quả công nghệ cao Khoa học cây trồng 

46 Công nghệ sản xuất giống cây trồng  Khoa học cây trồng 

47 Sinh lý v  tồn trữ h t giống Khoa học cây trồng 

48 Nông nghiệp hữu cơ v  GAP Khoa học cây trồng 

49 Trồng trọt công nghệ cao Khoa học cây trồng 

50 Bảo quản chế biến nông sản Khoa học cây trồng 

51 Công nghệ sau thu ho ch rau quả Khoa học cây trồng 

52 Công nghệ nuôi trồng nấm ăn v  nấm dược liệu Khoa học cây trồng 

53 Cây dược liệu Khoa học cây trồng 

54 Khuyến nông Khoa học cây trồng 

55 Marketing  nông nghiệp Khoa học cây trồng 

56 Lập v  quản lý dự án PTNT Khoa học cây trồng 

57 Phát triển nông thôn Khoa học cây trồng 

58 Rèn nghề  Khoa học cây trồng 

59 Công trình tổng hợp Khoa học cây trồng 

60 Thực tập giáo trình Khoa học cây trồng 

61 Khóa luận tốt nghiệp Khoa học cây trồng 

 

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

11.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị quan trọng 

Đáp ứng  ủ nhu cầu thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư hoá chất cho thực hiện các b i thực 

h nh thực tập học phần, thực tập nghề nghiệp v  thực tập tốt nghiệp cho sinh viên trong lĩnh 

vực phân tích  ất, nước, phân bón, sinh lý, sinh hóa cây trồng, phân tích các chỉ tiêu chất lượng 

nông sản, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn t o, nhân giống v  chẩn  oán bệnh cây 

trồng. 

11.2. Phòng máy tính 

Trang bị  ủ số lượng máy tính (1 người/máy) v  các phần mềm xử lý thống kê sinh học (Irristat, 

Excel), phục vụ thực h nh, thực tập v  l m khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.        

11.3. Khu thí nghiệm thực hành 
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Xây dựng các mô hình sản quản lý cây trồng tổng hợp, mô hình trồng rau quả, hoa, 

nấm ăn, nấm dược liệu, phục vụ cho thực h nh, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên. 

11.4. Điểm liên kết đào tạo   

Xây dựng m t số  iểm liên kết   o t o với các cơ sở sản xuất, viện nghiên cứu 

trong v  ngo i tỉnh, t o  ịa b n thực h nh, thực tập, tham quan học tập v  triển khai 

thực hiện các  ề t i thực tập tốt nghiệp của sinh viên 

11.5. Hệ thống tư liệu, thư viện, mạng internet:  

- Cung cấp  ủ số lượng giáo trình, t i liệu tham khảo cho các học phần (theo 

danh mục liệt kê); trang bị thêm các  ầu sách, báo, t p chí v  t i liệu tham khảo khác 

thu c lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp,  áp ứng nhu cầu tham khảo, tra cứu thông tin của 

giảng viên v  học viên. 

- Đảm bảo hệ thống m ng internet thông suốt 24/24 giờ trong ng y,  áp ứng nhu 

cầu tra cứu, cập nhật thông tin t i thư viện v  t i phòng học của sinh viên. 

11.6. Giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn học chính. 

 

TT 
Tên học 

phần 
Tài liệu bắt buộc/TLTK  NXB Năm 

1 

Những NL cơ 

bản của CN 

Mác-Lênin 1 

TL bắt buộc   

1. B  GD & ĐT. Giáo trình Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Chính trị Quốc gia, 

H  N i 
2009 

2. B  GD & ĐT. Giáo trình Triết học Mác-

Lênin  

Chính trị Quốc gia, 

H  N i 
2007 

TL tham khảo   

1. C.Mác v  Ph.Ăngghen to n tập, tập 20; 

tập 42.  

Chính trị Quốc gia, 

H  N i 
2000 

2. Lênin to n tập, tập 23; tập 25; tập 26; tập 

29; tập 32; tập 41.  
Tiến b  Matxcơva 1980 

3. Đảng C ng sản Việt Nam, Văn kiện Đ i h i 

Đảng to n quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X; 

XI 

Chính trị Quốc gia, 

H  N i. 

 

1996- 

2011 

2 

Những NL cơ 

bản của CN 

Mác-Lênin 2 

TL bắt buộc   

1. B  GD & ĐT. Giáo trình Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Chính trị Quốc gia, 

H  N i 
2009 

2. B  GD&ĐT. Giáo trình Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin” (dùng cho khối ng nh không 

chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh),  

Chính trị Quốc gia, H  

N i; 
2008 

3. B  GD&ĐT. Giáo trình Chủ nghĩa xã h i 

khoa học. 

Chính trị Quốc gia, 

H  N i 
2006 
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TL tham khảo   

1. B  GD&ĐT. Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 

ĐH Kinh tế quốc 

dân, H  N i 
 

2. ĐH Quốc gia H  N i. M t số chuyên  ề 

về Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin. 

Lý luận chính trị, H  

N i 
2008 

3. Đảng C ng sản Việt Nam, Văn kiện Đ i h i 

Đảng to n quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X; 

XI 

Chính trị Quốc gia, 

H  N i. 

 

1996- 

2011 

3 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

TL bắt buộc   

1. B  Giáo dục & Đ o t o.Giáo trình Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Chính trị quốc gia, 

H  N i 
2009 

TL tham khảo   

1. H i  ồng Trung ương biên so n. Giáo 

trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Chính trị Quốc gia, 

H  N i; 

 

2003 

  

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh” t i liệu phục vụ 

d y v  học. 

 

ĐHKTQT, H  N i 2008 

3. M t số chuyên  ề về tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Lý luận chính trị, 

H  N i; 

 

2008 

4 

Đường lối cách 

m nh của 

ĐCSVN 

TL bắt buộc   

1. BGD&ĐT. Giáo trình Đường lối cách 

m ng của ĐCSVN. 

Chính trị Quốc gia, 

H  N i 
2009 

2. BGD&ĐT. Giáo trình Lịch sử Đảng 

CSVN 

Chính trị Quốc gia, 

H  N i 
2006 

TL tham khảo   

1. BGD&ĐT. Đường lối cách m ng của 

ĐCSVN. 

ĐH Kinh tế quốc 

dân 
2008 

2. Đảng C ng Sản Việt Nam. Văn kiện 

Đảng to n tập. 
Chính trị Quốc gia 2001 

Xem trang Web www.cpv.org.vn   

5 
Pháp luật   i 

cương 

TL bắt buộc   

1. Lê Minh To n (chủ biên). Giáo trình 

pháp luật   i cương 
Chính trị Quốc gia  2009 

TL tham khảo   

http://www.cpv/
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1. Lê Văn Minh (chủ biên). Pháp luật   i 

cương  
Lao   ng 2016 

2. Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan (chủ 

biên). Giáo trình lý luận Nh  nước v  

Pháp luật 

Công an nhân dân 2012 

3. Nguyễn Minh Đ ng (chủ biên). Giáo 

trình lý luận Nh  nước v  Pháp luật 
Tư pháp 2012 

6 Tiếng Anh 1 

TL bắt buộc   

1. Clive Oxenden, Christina Latham – 

Koenig and Paul Seligson, New English 

File. Elementary. 

Oxford University 

Press 
 

2. Nguyễn Thị Quyết v  các c ng sự. Ngữ 

pháp tiếng Anh căn bản – trình    A, 

quyển 1. 

 

Thanh Hóa 2016 

TL tham khảo   

1. Raymond Murphy. Essential Grammar 

In Use  
Thời   i  

2. Cambridge Key (KET) English Test. 
Cambridge 

University Press 
2004 

3. Longman, KET, Practice Test.  
Cambridge 

University Press 
 

7 Tiếng Anh 2 

TL bắt buộc   

1. Clive Oxenden, Christina Latham – 

Koenig and Paul Seligson, New English 

File. Elementary. 

Oxford University 

Press 
 

2. Nguyễn Thị Quyết v  các c ng sự. Ngữ 

pháp tiếng Anh căn bản – trình    A, 

quyển 1. 

 

Thanh Hóa 2016 

TL tham khảo   

1. Raymond Murphy, Essential Grammar 

In Use,  
Thời   i   

2. Cambridge Key (KET) English Test. 
Cambridge 

University Press 
2004 

8 Tiếng Anh 3 

TL bắt buộc   

1. Sue Ireland, Joanna Kosta. Target PET. 

Richmond Publishing. 
  

2. Trịnh Thị Thơm và các c ng sự. Rèn 

luyện kỹ năng Viết  

Thanh Hoá 

 
2016 

TL tham khảo   
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1. Cambridge Key (KET) English Test. 
Cambridge 

University Press 
2004 

2. Malcom Mann & Steve Taylore-

Knowles.Destination B1-Grammar and 

Vocabulary. MacMillan 

Cambridge 

University Press 
2008 

9 Tin học 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Ngọc Cương, Vũ Chí Quang. 

Giáo trình tin học cơ sở. 

Thông tin v  Truyền 

thông 
2015 

2. H n Viết Thuận, 2012. Giáo trình Tin 

học   i cương,. 

 

Đ i học Kinh tế 

Quốc dân 
2012 

TL tham khảo   

1. Dương Minh Quý. Microsoft Office 

2007 
Hồng Đức 2013 

2. Microsoft. Step by Step Microsoft Office 

2007 
Microsoft Press 2012 

10 
Sinh học   i 

cương 

TL bắt buộc   

1. Ho ng Đức Cự. Sinh học   i cương tập 1, 2 ĐH Quốc gia HN 2008 

TL tham khảo   

1. Lê văn Dũng. Giáo trình Sinh học   i cương ĐH Nông nghiệp 2013 

2. Nguyễn Thị Mai Dung. Giáo trình Sinh 

học   i cương 
ĐHNL Huế 2006 

11 

 

 

 

Công nghệ sinh 

học trong nông 

nghiệp 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Quang Th ch, Nguyễn Thị Lý 

Anh. Giáo trình Công nghệ sinh học 

nông nghiệp 

Nông nghiệp 
2005 

 

TL tham khảo   

1. Đỗ Đăng Vịnh. Công nghệ sinh học cây trồng  Nông nghiệp 2002 

2. Lê Trần Bình. Công nghệ sinh học thực 

vật trong cải tiến giống cây trồng 
 Nông nghiệp 

1997 

 

3. Đỗ Năng Vịnh, Ngô Xuân Bình. Giáo trình Công 

nghệ sinh học   i cương 
Nông nghiệp 2008 

12 
Sinh thái môi 

trường 

TL bắt buộc   

1. Trần Đức Viên v  CS. Giáo trình Sinh 

thái nông nghiệp 
Giáo dục 

2004 

 

TL tham khảo   

1. Lê Văn Thăng. Giáo trình Môi trường 

  i cương 
Giáo dục 2004 

2.  Võ Quý. Cơ sở sinh thái học (dịchtừ 
Fundamentals of ecology của EP Odum)  

H  N i 

 

1979 

 

3. Trần Đức Viên v  CS. Sinh thái v  môi trường Giáo dục 1997 

13 
 

 
TL bắt buộc   

1. Lê Hữu Cần, Nguyễn Văn Phát. Phương Thanh Hóa 2007 
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Phương pháp 

tiếp cận khoa 

học 

pháp tiếp cận khoa học  

TL tham khảo   

1. Nguyễn Bảo Vệ. Phương pháp nghiên 
cứu khoa học 

ĐH Cần Thơ 

ĐH QG 

2005 

 

2. Lê Huy Bá. Phương pháp nghiên cứu 
khoa học 

Tổng hợp Tp. HCM 2006 

 

14 
Kỹ năng mềm 

TL bắt buộc   

1. Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kỹ năng 

thuyết trình 
Tổng hợp Tp. HCM 2008 

TL tham khảo   

1. Cẩm nang d nh cho nh  quản lý - Thúc 

 ẩy nhóm l m việc hiệu quả 

Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh 
2008 

2. Business Edge. Quản lý thời gian Nhà xuất bản Trẻ 2007 

3. Edge. Ra v  thực thi quyết  ịnh Nhà xuất bản Trẻ 2007 

4. Business Edge. Giải quyết vấn  ề Nhà xuất bản Trẻ 2007 

15 Thực vật học 

TL bắt buộc   

1. Ho ng Thị Sản, Nguyễn Phương Nga. 

Hình thái – giải phẫu học thực vật 

ĐH Sư ph m 

 

2006 

 

TL tham khảo   

1. Ho ng Thị Sản, Ho ng Thị Bé. Phân lo i 

học thực vật 

Sư ph m 

 

2006 

 

2. Nguyễn Như Khanh. Sinh học phát triển 

thực vật 
Giáo dục 2011 

3. Ho ng Thị Sản, Trần Ba. Hình thái – 

giải phẫu học thực vật Giáo dục 
2011 

 

16 
Di truyền thực 

vật 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Hồng Minh. Giáo trình Di 

truyền học 
Nông nghiệp 1995 

TL tham khảo   

1. Phan Cự Nhân, v  CS. Di truyền học Giáo dục 1999 

2. Trần Văn Diễn, Tô Cẩm Tú. Di truyền số lượng Nông nghiệp 1999 

3. Phan Cự Nhân, Nguyễn L c, Trịnh Bá 

Hữu. Di truyền   i cương 
KH & KT HN 

 

1995 

 

17 
Sinh lý thực 

vật 

TL bắt buộc   

1. Ho ng Minh Tấn. Giáo trình Sinh lý thực vật Nông nghiệp 2006 

TL tham khảo   

1. Ho ng Minh Tấn,v  CS. Sinh lý thực vật Nông nghiệp 2000 

2. Nguyễn Quang Phổ v  CS. Sinh lý thực vật Nông nghiệp 1995 

18 
Sinh hóa thực 

vật 

TL bắt buộc   

1. Lê Doãn Diên. Giáo trình Hoá sinh thực vật  Nông nghiệp 1993 

TL tham khảo   

1. Ngô Xuân M nh v  CS. GT Hoá sinh 

thực vật 
Nông nghiệp 2006 

2. Trần Thị Lệ, Võ Văn Quang. Giáo trình 

Hóa sinh Thực vật 
Nông nghiệp 

2006 

 

3. Ph m Thị Trân Châu, Trần Thị Áng. Hoá 

sinh 
Giáo dục 1999 

  TL bắt buộc   



 

36 

 

19 

 

Vi sinh vật trong 

nông nghiệp 

1. Nguyễn Như Thanh. Vi sinh vật   i 

cương. 
Nông nghiệp 2004 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Lân Dũng. Vi sinh vật   i 

cương 
Giáo dục 2001 

2. Nguyễn Th nh Đ t. Sinh học vi sinh vật. Giáo dục 2000 

3. Nguyễn Xuân Th nh. Giáo trình VSV học 

nông nghiệp 
Giáo dục 

2007 

 

4. Trần Thanh Thủy. Hướng dẫn thực h nh 

vi sinh vật học 

Giáo dục 1999 

20 Thổ nhưỡng 

TL bắt buộc   

1. Trần Văn Chính. Giáo trình Thổ Nhưỡng 

học 
 Nông nghiệp 2006 

TL tham khảo   

1. http:// www.google.com/. Đất nông 

nghiệp – Thổ Nhưỡng 

Nông nghiệp 

 

2000 

 

2. Viện Thổ Nhưỡng nông hoá. Sổ tay phân 

tích  ất, nước, phân bón, cây trồng 
Nông nghiệp 

2005 

 

3. Lê Văn Khoa. Đất v  Môi trường Giáo dục 2006 

21 
Côn trùng nông 

nghiệp 

TL bắt buộc   

1. Hà Quang  Hùng. Giáo trình Côn trùng nông 

nghiệp. 
Nông nghiệp 2006 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Viết Tùng. Giáo trình Côn trùng 

  i cương. 
Nông nghiệp 

2006 

 

2. B  môn Côn trùng trường ĐH Nông 

nghiệp I H  Nôi. Giáo trình Côn trùng 

chuyên khoa. 

Nông nghiệp 
2003 

 

3. B  môn Côn trùng trường ĐH Nông 

nghiệp H  Nôi. Giáo trình Đấu tranh 

sinh học. 
Nông nghiệp 

2005 

 

22 
Bệnh cây nông 

nghiệp  

TL bắt buộc   

1. Vũ Triệu Mân. Giáo trình Bệnh cây nông nghiệp. Nông nghiệp 2007 

TL tham khảo   

1. Lê Lương Tề. Giáo trình Bệnh cây chuyên khoa  Nông nghiệp 2004 

2. Lester W.Burgess; Timothy E; Len 

Tesoriero; Phan Thúy Hiền. Cẩm nang 

chẩn  oán bệnh cây ở Việt Nam 

(Australian Centre for International 

ACIAR 
2009 

 

3. Tiêu chuẩn ng nh. Phương pháp  iều tra 

sinh vật h i cây trồng: 10TCN 224 – 

2003; 10 TCN 982 – 2006. 

B  Nông nghiệp 

&PTNT 

2003 

 

 

23 
Khí tượng Nông 

nghiệp 

TL bắt buộc   

1. Đo n Văn Điểm. Khí tượng nông nghiệp Nông nghiệp 2005 

TL tham khảo   

http://www.google.com/
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1. Vương Van Quỳnh, Trần Tuyết Hằng. 

Khí tượng thủy văn rừng. 
Nông nghiệp 

1996 

 

2. Nguyễn Ngọc Truyền. Khí tượng Nông 

nghiệp 
ĐH NL Huế 2009 

24 
Chọn, t o giống 

cây trồng 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Văn Hiển. Giáo trình chọn 

giống cây trồng. 
Giáo dục 

2000 

 

TL tham khảo   

1. Vũ Văn Liết. B i giảng Thực h nh chọn 

giống cây trồng. 
Nông nghiệp 

2000 

 

2. Vũ Văn Liết. Giáo trình Sản xuất giống 

v  công nghệ h t giống. 
Nông nghiệp 

2007 

 

3. Nguyễn Công T n. Lúa lai ở Việt Nam.  Nông nghiệp 2002 

25 Phân bón 

TL bắt buộc 
 

 

1. Vũ Hữu Yêm. Giáo trình phân bón v  

cách bón phân. 
Nông nghiệp 

1995 

TL tham khảo 
 

 

1. R..N. Roy.Plant nutrition for food 

securiry: A guide for integrated nutrient 

management. FAO Fertilizer and plant 

nutrient nutrition bulentin 16. 

FAO 

 

 

 

2006 

 

 

 

2. Nguyễn Như H , Lê Thị Bích Đ o. Giáo 

trình Phân bón I.  
Nông nghiệp 

2010 

 

3. Nguyễn Như H , Nguyễn Văn B . Giáo trình 

Cơ sở khoa học của sử dụng phân bón.  

ĐH Nông nghiệp 

HN 

2013 

26 
Canh tác học và 

QL cỏ d i 

TL bắt buộc   

1. Lý Nh c, Dương Hữu Tuyền, Phùng 

Đăng Chinh. Giáo trình Canh tác học. 

 Nông nghiệp 2010 

 

TL tham khảo   

1. H  Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh, 

Phùng Đăng Chinh, Nguyễn Tất Cảnh. 

Giáo trình Trồng trọt   i cương. 

Nông nghiệp 2002 

 

 

2. Nguyễn Hồng Sơn, Lê Hữu Cần. Giáo 

trình Cỏ d i v  biện pháp phòng trừ. 

Nông nghiệp  2011 

 

3. Nguyễn Tất Cảnh, Trần Thị Hiền, 

Nguyễn Xuân Mai. Giáo trình Hệ thống 

canh tác. 

Nông nghiệp 2008 

 

 

27 

 

Phương pháp 

tưới tiêu 

TL bắt buộc   

1. Ph m Ngọc Dũng. Giáo trình Thủy nông 

cải t o  ất.  
 Nông nghiệp 

2008 

 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Văn Đức. B i giảng Thủy nông.  ĐH Nông Lâm Huế 2004 

2. Lê Thống Nhất, Phan Lang. Công nghệ 

tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa quy mô 
Nông nghiệp 2005 



 

38 

nhỏ, rẻ tiền (TLHD).  

28 

Phương pháp 

thí nghiệm 

 ồng ru ng 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Thị Lan, Ph m Tiến Dũng. Giáo 

trình Phương pháp thí nghiệm. 
ĐH Nông nghiệp 

HN 
2005 

TL tham khảo   

1. Ph m Chí Th nh. Giáo trình Phương 

pháp thí nghiệm  ồng ru ng.  
Nông nghiệp 

1998 

 

2. IRRI. Xử lý kết quả thí nghiệm trên máy 

vi tính bằng IRRISTAT 5.0  trong 

Windows. 

Nông nghiệp 2003 

29 Cây lương thực 

TL bắt buộc   

1. Trần Văn Minh. Giáo trình Cây lương thực.  ĐH NL Huế 2008 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Ngọc Đệ. Giáo trình Cây lúa.  ĐHQG TPHCM 2008 

2. Mai Văn Quyền. 186 câu hỏi  áp về cây 

lúa v  kỹ thuật trồng lúa.  
Nông nghiệp 

2008 

 

3. Nguyễn Đức Cường. Kỹ thuật trồng ngô. 
KHTN & CN HN 2009 

30 Cây công nghiệp 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Văn Bình v  CTV. Giáo trình 

Cây công nghiệp. Nông nghiệp 1996 

TL tham khảo   

1. Nguyến Hữu Khải. Cây chè Việt Nam năng 

lực c nh tranh xuất khẩu v  phát triển.  
Nông nghiệp 

1997 

 

2. Trần An Phong. Tổng quan phát triển ng nh 

cao su Việt Nam thời kỳ 1996 – 2005. 

 

Nông nghiệp 

 

2006 

3. Nguyễn Huy Ước. Cây mía v  kỹ thuật trồng.  Nông nghiệp 2000 

31 Cây ăn quả 

TL bắt buộc   

1. Trần Thế Tục. Giáo trình Cây ăn quả.  Nông nghiệp 1998 

TL tham khảo   

1. Vũ Công Hậu. Trồng Cây ăn quả ở Việt Nam. Nông nghiệp 1996 

2. Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Trọng Khiêm, Cù 

Xuân Dư. Sổ tay Kỹ thuật trồng cây ăn quả.  
 Nông nghiệp 

1978 

 

3. Trần Thế Tục, Ho ng Ngọc Thuận. Chiết 

ghép, giâm c nh, tách chồi cây ăn quả. 
Nông nghiệp 

1997 

 

32 Cây rau 

TL bắt buộc   

1. T  Thị Thu Cúc. Giáo trình Cây rau.   Nông nghiệp 2000 

TL tham khảo   

1. Trần Khắc Thi. Kỹ thuật trồng rau s ch.   Nông nghiệp 1996 

2. Mai Thị Phương Anh. Kỹ thuật trồng m t 

số lo i rau cao cấp. 

Nông nghiệp 1999 

 

3. Nguyễn Quang Thắng, Trần Khắc Thi. 

Sổ tay người trồng rau.  

 Nông nghiệp 2000 

33 Hoa, cây cảnh TL bắt buộc   
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1. Nguyễn Xuân Linh. Giáo trình Kỹ thuật 

trồng Hoa cây cảnh.  

 Nông nghiệp 2002 

 

TL tham khảo   

1. Lê Quang Khang, Phan Văn Minh. Cây 

thế Việt nam – Nghệ thuật, kỹ thuật v  

  o chơi. 

Mỹ Thuật 2011 

 

2. Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý. 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. 

 Lao Đ ng HN 2005 

 

3. Việt Chương, Nguyễn Việt Thái. Kỹ 

thuật trồng v  uốn tỉa bonsai.  

 TP HCM 2004 

34 
Tiếng  Anh  ngành 

Nông học 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Trung Tính. English for spesific 

purpose – English for students - Agronomists 

Trường ĐH Huế 2002 

TL tham khảo   

1. Trần Thị Ho i Thu. English for 

Agricultural Economics 

Trường Đ i học Huế 2006 

2. Jeifer M. Thomas. English for the green industry  Prentice Hall 2002 

35 
Hệ thống nông 

nghiệp 

TL bắt buộc   

1. Trần Ngọc Ngo n. Hệ Thống Nông nghiệp. Nông nghiệp 1999 

TL tham khảo   

1. Ph m Tiến Dũng. Hệ Thống Nông nghiệp Nông nghiệp 2013 

2. Nguyễn Hữu Hồng. Cẩm nang Sản xuất 

nông lâm kết hợp. 

 Nông nghiệp 2006 

 

3. Trần Danh Thìn. Hệ Thống Nông nghiệp.   Nông nghiệp 1999 

27 
Nông lâm kết 

hợp 

TL bắt buộc   

1. Ph m Quang Vinh, Ph m Xuân Hòa. 

Giáo trình Nông lâm kết hợp. 

 Nông nghiệp 2005 

 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Ngọc Bình, Ph m Đức Tuấn. 

Kỹ thuật canh tác nông lâm kết hợp ở 

Việt Nam.  

 Nông nghiệp 2005 

 

2. Lê Duy Thước. Giáo trình Nông lâm kết 

hợp.  

 Nông nghiệp 1995 

36 

Công nghệ nuôi 

cấy mô tế b o 

thực vật 

TL bắt buộc   

1. GS. Lê Văn Ho ng, Công nghệ nuôi cấy 

mô tế b o thực vật 

 ĐH Bách Khoa Đ  

N ng 
2008 

TL tham khảo   

1. TS. Nguyễn Ho ng L c, Lê Việt Dũng , 

Giáo trình Nuôi cấy mô v  tế b o thực 

vật 

 ĐH Huế 2009 

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Lý Anh, Công nghệ 

nuôi cấy mô v  tế b o thực vật 
 Nông nghiệp 2009 

37 
Công nghệ tế 

b o thực vật 

TL bắt buộc   

1. TS. Nguyễn Ho ng L c, Lê Việt Dũng , 

Giáo trình Nuôi cấy mô v  tế b o thực 

vật 

ĐH Huế 2009 



 

40 

TL tham khảo   

1. GS. Lê Văn Ho ng, Công nghệ nuôi cấy 

mô tế b o thực vật 

 ĐH Bách Khoa Đ  

N ng 
2008 

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Lý Anh, Công nghệ 

nuôi cấy mô v  tế b o thực vật 
Nông nghiệp 2009 

38 

Nguyên lý sản 

xuất cây trồng 

trong nhà có mái 

che 

TL bắt buộc   

1.  http://ww.dalat.gov.vn. Các d ng nh  

mái che trong canh tác rau, hoa  

Lâm Đồng 

 

2005 

 

TL tham khảo   

1. Mohr, H; Schopferr.P. Plant physiology Heideberg 

Newyork 

1995 

2. Nguyễn Bảo To n. Giáo trình phương 

pháp thủy canh 

 Nông nghiệp 2009 

39 
Sản xuất giá thể 

trồng cây 

TL bắt buộc   

1. Trần Thị Minh Hằng. B i giảng  Sản 

xuất giá thể trong trồng trọt 

ĐH Nông nghiệp 

HN 
2013 

TL tham khảo   

1. Michael Raviv & J. Heinrich Lieth. 

Soilless culture- Theory and Practice 

Elsevior Science 

publisher. 
2007 

2. Nguyễn Bảo To n. Giáo trình phương 

pháp thủy canh 

Nông nghiệp 2009 

40 
Quản lý dịch h i 

tổng hợp (IPM) 

TL bắt buộc   

1. H  Quang Hùng. Giáo trình Quản lý dịch 

h i tổng hợp dịch h i cây trồng nông 

nghiệp 

Nông nghiệp 1998 

 

TL tham khảo   

1. Đường Hồng Dật. Tổng hợp bảo vệ cây 

(IPM) 

LĐ XH 2004 

2. Ph m Văn Lầm. Biện pháp canh tác phòng 

chống sâu bệnh v  cỏ d i trong nông nghiệp 

 Nông nghiệp 1999 

 

3. Viện BVTV. Hướng dẫn sử dụng dầu 

khoáng trong phòng trừ tổng hợp sâu 

bệnh h i cây ăn quả có muối ở Việt Nam 

Nông nghiệp 2000 

 

 

41 

Quản lý cây 

trồng tổng hợp 

(ICM) 

TL bắt buộc   

1. Trần Đăng Hòa. B i giảng Quản lý cây 

trồng  

ĐH NL Huế 2009 

TL tham khảo   

1. Đ o Châu Thu. Nông nghiệp hữu cơ với 

sử dụng  ất hiệu quả bền vững. 

ĐH Nông nghiệp 2006 

 

2. Nguyễn Minh Châu, Sổ tay sản xuất trái 

cây theo nông nghiệp GAP 
Nông nghiệp 2007 

3. Giáo trình mô  un hướng dẫn sản xuất 

rau an to n theo hướng VietGAP 
B  NN&PTNT 2010 

42 

Công nghệ sản 

xuất giống cây 

trồng 

TL bắt buộc   

1. Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Hoan. Sản 

xuất giống v  công nghệ h t giống 

ĐH Nông nghiệp 2007 

 



 

41 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Văn Hiển. Giáo trình Chọn 

giống cây trồng 

 Giáo dục 2000 

 

2. Vũ Đình Hòa. Giáo trình Chọn giống cây trồng Nông nghiệp 2004 

3. Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Cương, Đồng 

Huy Giới, Vũ Thụ Thu Hiền v  Trần Văn 

Quang. Giáo trình Nguyên lý v  phương 

pháp chọn giống cây trồng 

 Nông nghiệp 2013 

 

 

 

43 
Sinh lý v  tồn trữ 

h t giống 

TL bắt buộc   

1. Lê Quang Hưng. Công nghệ sản xuất h t giống  Nông nghiệp 2007 

TL tham khảo   

1. Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Hoan. Sản 

xuất giống v  công nghệ h t giống 

 Nông nghiệp 2007 

2. Hung Le Quang. Seed Longevity of 

Tomato and Eggplant of Vietnam under 

Different Temperature Conditions. 

Taichung, Taiwan, 

ROC, June 11-15, 

2001 

 

 

3. Black, M. & Bewley, J.D. Seed Technology 

and Its Biological Basis.. 430 pp 

204-212 

CRC Press 

2000 

 

 

 

44 

 

 

 

Nông nghiệp hữu 

cơ v  GAP 

TL bắt buộc   

1. ADDA. Giáo trình Huấn luyện nông dân 

sản xuất hữu cơ. 

ADDA 

 

2010 

 

TL tham khảo   

1. ADDA. Nông nghiệp hữu cơ -Tài 

liệu hướng dẫn d nh cho giảng viên 

nông dân. 

ADDA 

 

2010 

 

2. Đ o Châu Thu. Nông nghiệp hữu cơ với 

sử dụng  ất hiệu quả bền vững. 

ĐH Nông nghiệp 

HN 

2006 

 

3. H  Đình Tuấn. M t số kỹ thuật canh tác  ất 

dốc bền vững. Diễn   n khuyến nông v  

công nghệ. 

NOMASI 

 

2008 

 

45 
Trồng trọt công 

nghệ cao 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Quang Th ch. B i giảng Ứng 

dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.  

ĐH Nông nghiệp 2012 

 

2. Trần Thị Ba. Kỹ thuật Sản xuất rau s ch. ĐH Cần Thơ 2010 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Kim Lý. 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa 

LĐ, HN 

 

2005 

 

2. J.Benton Jones. Hydroponics A practical 

guide for the soilless Grower.  

St Lucie Press Boca 

Raton, Florida 

1997 

 

 

 

46 

 

 

 

Bảo quản, chế 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn M nh Khải. Giáo trình Bảo 

quản nông sản 

Nông nghiệp 2006 

 

TL tham khảo   



 

42 

biến nông sản 1. Trần Minh Tâm. Bảo quản v  chế biến 

nông sản sau thu ho ch 

Nông nghiệp 2000 

 

2. Đ o Thanh Vân. Giáo trình Bảo quản v  

chế biến sản phẩm trồng trọt 

 Nông nghiệp 2003 

 

3. H  Quang Hùng. Giáo trình Kiểm dịch 

thực vật v  dịch h i nông sản sau thu ho ch 

 Nông nghiệp 2005 

 

47 

Công nghệ sau 

thu ho ch rau 

quả 

TL bắt buộc   

1. Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn 

Thoa. Công nghệ sau thu ho ch v  chế biến 

rau quả  

 KHHT, HN 1996 

TL tham khảo   

1. Đ o Thanh Vân. Giáo trình Bảo quản v  

chế biến sản phẩm trồng trọt 

 Nông nghiệp 2003 

 

2. Lê B ch Tuyết. Các quá trình công nghệ 

cơ bản trong sản xuất thực phẩm 

 Nông nghiệp 2006 

3. Trần Minh Tâm. Bảo quản v  chế biến 

nông sản sau thu ho ch 

 Nông nghiệp 2009 

48 

Công nghệ nuôi 

trồng nấm ăn v  

nấm dược liệu 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Hữu Đống. - Nấm ăn v  nấm 

dược liệu 

 KHKT 2000 

TL tham khảo   

1. H  Văn Mão.  Công nghệ nuôi trồng nấm ăn H i KHLN VN 2002 

2. Việt Chương. Kinh nghiệm trồng nấm 

rơm v  nấm mèo 

 TP HCM 2008 

49 Cây dược liệu 

TL bắt buộc   

1. Đo n Thị Thanh Nh n. Giáo trình cây 

thuốc 

ĐH Nông nghiệp 2001 

TL tham khảo   

1. Ngô Văn Thu. B i giảng Cây dược liệu 1 ĐH Dược HN 1998 

2. Lê Quang Hưng. B i giảng cây dược liệu ĐH NL TPHCM 2008 

3. World Health Organization. Monographs 

of Selected Medicinal Plants, Vol. 1 

WHO 1999 

50 Khuyến nông 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Văn Long. Giáo trình khuyến nông ĐH Nông nghiệp 2008 

TL tham khảo   

1. Ph m Thị Thanh Hương. B i giảng Khuyến 

nông 

ĐH Hồng Đức 2014 

2. A.W. van den Ban - H.S. Hawkins. 

Người dịch: Nguyễn Văn Linh. Khuyến 

nông 

ĐH Nông nghiệp 1999 

 

3. T i liệu tập huấn phương pháp Khuyến 

nông 

 Nông nghiệp 2007 

51 
Marketing nông 

nghiệp 

TL bắt buộc   

1. Thái Anh Hòa. Giáo trình Marketing nông 

nghiệp 

ĐH Nông Lâm TP 

HCM 

2005 

 

TL tham khảo   

1. Lưu Thanh Đức Hải. Marketing ứng dụng TP HCM 2006 
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2. Nguyễn Phú Sơn. Giáo trình Marketing 

nông nghiệp  

 Giáo dục 

 

2005 

 

3. Philip Kotler.  Marketing management, 

14 edition 

Prentice Hall 2011 

 

 

 

52 

 

 

 

Lập v  quản lý dự 

án  PTNT 

TL bắt buộc   

1. Ho ng M nh Quân. Lập dự án  ầu tư 

phát triển nông nghiệp, nông thôn 

ĐH Nông nghiệp 2007 

 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Thị B ch Nguyệt. Lập v  quản lý 

dự án  ầu tư 

Thống kê HN 2000 

 

2. Ho ng Việt. Lập dự án  ầu tư phát triển 

nông nghiệp, nông thôn 

Thống kê HN 2001 

 

3. Từ Quang Phương. Quản lý dự án  ầu tư  LĐXH HN 2005 

53 
Phát triển nông 

thôn 

TL bắt buộc   

1. Mai Thanh Cúc, Quyền Đình H . Giáo 

trình Phát triển nông thôn  

ĐH Nông nghiệp 2005 

 

TL tham khảo   

1. Đặng Hữu Vĩnh, Vũ Trọng Khải. B  cẩm 

nang Đ o t o v  Thông tin về Phát triển 

nông thôn to n diện 

ĐH Nông nghiệp 2004 

 

 

2. Vũ Thị Bình. Giáo trình Quy ho ch v  

phát triển nông thôn  

ĐH Nông nghiệp 2006 

 

3. Nguyễn Đình Nam, Vũ Đình Thắng, 

Ho ng Cường, Ho ng Văn Định. Giáo 

trình Kinh tế phát triển nông thôn 

ĐH Kinh tế QD 

 

 

 

2008 

 

12. Tài liệu tham khảo để xây dựng chƣơng trình 

12.1. B  giáo dục v  Đ o t o (2009). Hướng dẫn xây dựng chuẩn  ầu ra. 

12.2. B  Giáo dục v  Đ o t o. Chương trình giáo dục   i học ng nh Khoa học cây trồng.  

12.3. Đ i học Cần Thơ (2014). Chương trình   o t o ng nh Khoa học Cây trồng 

https://www.ctu.edu.vn/. 

12.4. Đ i học Đ  L t (2014). Chương trình   o t o ng nh Khoa học cây trồng. 

http://dlu.edu.vn/ 

12.5. Đ i học Nông Lâm TP HCM (2014). Chương trình   o t o ng nh Nông học. 

https://www2.hcmuaf.edu.vn/ 

12.6. Học viện Nông nghiệp (2015). Chương trình   o t o ng nh Khoa học Cây trồng. 

http://www1.vnua.edu.vn/ 

12.7. Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2015). Chuẩn  ầu ra các chuyên ng nh   o t o. 

http://www1.vnua.edu.vn/ 

12.8. Missouri state University school of Agriculture, USA.Crop science. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Missouri_State_University 

12.9.U.C. Davis (the University of California, Davis campus). Plant science. 

https://www.ucdavis.edu/ 
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12.10. Delaware Valley University, USA. BSc in Agronomy. 

http://www.delval.edu/ 

13. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình  

13.1. Chương trình   o t o ng nh  ược áp dụng: 

- Đ o t o hình thức chính quy tuyển sinh từ học sinh tốt nghiệp THPT theo quy 

chế   o t o chính quy; 

- Đ o t o hình thức giáo dục thường xuyên: Áp dụng quy chế   o t o giáo dục 

thường xuyên v  thời gian   o t o kéo d i thêm từ 6  ến 12 tháng; 

- Đ o t o liên thông, văn bằng 2: Áp dụng quy chế   o t o phù hợp với hình thức 

  o t o chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 

- Thực hiện việc xét miễn học phần, bảo lưu kết quả học tập theo quy  ịnh hiện 

h nh  ối với các hình thức   o t o. 

13.2. Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức chỉ   o, hướng dẫn các b  

môn tiến h nh xây dựng và phê duyệt  ề cương chi tiết học phần, trưởng b  môn phê 

duyệt hồ sơ b i giảng theo quy  ịnh; xây dựng kế ho ch chi phí thực h nh, thực tập, 

tham quan thực tế v  mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hóa chất, dụng cụ 

thí nghiệm chi tiết cho từng học phần v  cho to n khóa   o t o; chịu trách nhiệm về 

chất lượng   o t o v  chuẩn  ầu ra. Trưởng các phòng ban, trung tâm chức năng liên 

quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm  ịnh kế ho ch v  trình Hiệu trưởng phê duyệt cho 

triển khai thực hiện. 

Căn cứ thực tế hiện có v  yêu cầu  iều kiện về phòng thực h nh, thí nghiệm, t i 

liệu d y học phục vụ   o t o, Trưởng phòng QT,VT-TB, Giám  ốc TT TTTV xây 

dựng kế ho ch mua sắm bổ sung trình Hiệu trưởng quyết  ịnh. 

13.3. Phương pháp giảng d y: Tăng cường tính tự học, kết hợp giữa lý thuyết v  thực 

h nh, lấy người học l m trung tâm. Hình thức, phương pháp giảng d y  ược cụ thể hóa 

trong  ề cương chi tiết học phần. 

13.4. Phương pháp kiểm tra,  ánh giá: Số b i kiểm tra, hình thức kiểm tra, thời gian 

kiểm tra, hình thức thi kết thúc học phần  ược quy  ịnh cụ thể trong  ề cương chi tiết 

học phần v  phù hợp với quy chế   o t o. 

13.5. Chương trình   o t o  ược  ịnh kỳ rà soát bổ sung,  iều chỉnh. Khi cần  iều 

chỉnh phải có văn bản  ề nghị của H i  ồng khoa kèm theo luận cứ, hồ sơ minh 

chứng, sản phẩm chỉnh sửa, bổ sung gửi về nh  trường (qua phòng Quản lý   o t o). 

Chương trình chỉ  ược thực hiện khi H i  ồng khoa học v    o t o nh  trường thông 

qua v  có Quyết  ịnh phê duyệt của Hiệu trưởng./. 
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