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THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2018 - 2019 

 

I. Các chương trình đào tạo Đại học chính quy 

TT Tên ngành đào tạo Mã số Khoa đào tạo Trang 

1 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 Cơ khí - Công nghệ 1 

2 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 Cơ khí - Công nghệ 11 

3 Kỹ thuật cơ - điện tử 7520114 Cơ khí - Công nghệ 18 

4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Cơ khí - Công nghệ 21 

5 Lâm học (Lâm nghiệp) 7620201 Lâm nghiệp 23 

6 Lâm nghiệp đô thị 7620202 Lâm nghiệp 26 

7 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 Lâm nghiệp 29 

8 Nuôi trồng thủy sản 7620301 Thủy sản 32 

9 Quản lý thủy sản 7620305 Thủy sản 38 

10 Bệnh học thủy sản 7620302 Thủy sản 42 

11 Khoa học cây trồng 7620110 Nông học 49 

12 Bảo vệ thực vật 7620112 Nông học 52 

13 Nông học 7620109 Nông học 55 



ii 

I. Các chương trình đào tạo Đại học chính quy 

TT Tên ngành đào tạo Mã số Khoa đào tạo Trang 

14 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113 Nông học 58 

15 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y) 7620105 Chăn nuôi - Thú y 61 

16 Thú y 7640101 Chăn nuôi - Thú y 65 

17 Công nghệ thực phẩm 7540101 Cơ khí - Công nghệ 70 

18 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 Cơ khí - Công nghệ 72 

19 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 Lâm nghiệp 74 

20 Quản lý đất đai 7850103 Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp 76 

21 Bất động sản 7340116 Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp 82 

22 
Khuyến nông (song ngành Khuyến nông & 
Phát triển nông thôn) 

7620102 Khuyến nông & Phát triển nông thôn 
89 

23 Phát triển nông thôn 7620116 Khuyến nông & Phát triển nông thôn 92 

24 Sinh học ứng dụng 7420203 Cơ bản 96 

25 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 7520503 Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp 108 
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1. Ngành: Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm                          Khoa đào tạo: Cơ khí Công nghệ 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  - Tên ngành đào tạo: Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 

- Tên tiếng Anh: Food QualityAssurance and Safety 

- Mã số: 7540106 

- Chương trình đào tạo: Giáo dục đại học theo học chế tín chỉ  

- Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 145 tín chỉ 

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 học kỳ) 

- Đối tượng tuyển sinh: tổ hợp môn xét tuyển gồm Toán - Lý - Hóa; Toán - 

Hóa -Sinh; Toán - Lý - Anh; Toán - Hóa - Anh; Toán - Hóa - Văn.  

- Sản phẩm đào tạo: Kỹ sư ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  1. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo Kỹ sư có kiến thức vững chắc về ngành Đảm bảo chất lượng và 

An toàn thực phẩm có khă năng kiểm tra chất lượng thực phẩm, đảm bảo 

chất lượng thực phẩm, quản lý an toàn và đảm bảo dinh dưỡng thực phẩm; 

thiết kế, cải tiến, phát triển, và triển khai sản xuất sản phẩn thực phẩm ở quy 

mô công nghiệp; có phẩm chất chính trị, có trách nhiệm và đạo đức nghề 

nghiệp cao.  

Ngành này đào tào kỹ sư thỏa mãn các mục tiêu sau:  

* Mục tiêu chung 

+ Đào tạo nhân lực ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, 

góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công 

nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; 

+ Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng  dụng 

khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả 

năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm 

việc; có ý thức phục vụ nhân dân. 

* Mục tiêu cụ thể 

Đào tạo trình độ đại học ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực 

phẩm để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, 

quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm 

việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Đảm bảo chất 

lượng và An toàn thực phẩm, cụ thể sinh viên nắm vững: 

+ Hiểu biết về kinh tế, chính trị; kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa 

học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo để 

đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng; 

+ Kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc 

tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ 

cao hơn; 

+ Các kiến thức cơ sở và ngành giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết 

các vấn đề liên quan đến ứng dụng, thiết kế, chế tạo trong lĩnh vực Công 

nghệ chế biến thực phẩm, phân tích thực phẩm và đảm bảo chất lượng thực 

phẩm từ đó phát huy tính sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tự 

học và tự nghiên cứu; 



3 
 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

+ Khả năng tư duy, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc 

nhóm, đạo đức nghề nghiệp đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên 

ngành, đa văn hóa. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1.  Chuẩn về kiến thức  

2.1.1. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế 

- Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Pháp luật. Ứng dụng được các 

tri thức khoa học trên vào nghề nghiệp và thực tiễn đời sống. 

 - Ngoại ngữ Anh văn (B1 hoặc tương đương) theo chuẩn đầu ra chung của 

Đại học Huế và Nhà Trường. 

2.1.2. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực  

 - Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã 

hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho 

ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm.  

 - Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng 

dụng được trong công việc chuyên môn. 

2.1.3. Kiến thức chung khối ngành  

Vận dụng kiến thức cơ sở về toán học, hóa học, hoá lý, vật lý, sinh học 

… trong thiết kế, tính toán và giải thích các quá trình, thiết bị thường sử 

dụng trong ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm. 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

2.1.4. Kiến thức về nghề nghiệp 

+ Vận dụng được kiến thức về ngành học Đảm bảo chất lượng và An toàn 

thực phẩm, mục tiêu và cơ hội nghề nghiệp;  

+ Phân tích và giải thích các biến đổi vật lý, hóa học và hóa sinh diễn ra 

trong bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm, phân biệt được bản chất của 

các quá trình công nghệ, biến đổi của nguyên liệu trong từng công đoạn của 

quy trình chế biến thực phẩm; 

+ Lựa chọn, tính toán các quá trình và thiết bị cơ học, hóa lý, sinh học 

và nhiệt học thường được sử dụng trong công nghệ thực phẩm; 

+ Vận dụng được kiến thức về vận hành thiết bị thí nghiệm cơ bản và 

hiện đại, phương pháp phân tích xử lý số liệu thực nghiệm;  

+ Phân tích và đánh giá các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và 

cách phòng tránh, các quy định, tiêu chuẩn và luật vệ sinh an toàn thực 

phẩm;  

+ Vận dụng và lựa chọn các phương pháp phân tích cơ bản và hiện đại 

trong phân tích chất lượng và an toàn thực phẩm; 

+ Vận dụng các kiến thức chuyên môn sâu về vi sinh vật, độc tố học 

và kiểm soát ngộ độc thực phẩm, phân tích rủi ro trong sản xuất, luật thực 

phẩm để áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong 

quá trình sản xuất; 

+ Vận dụng được kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng tiên 

tiến trong sản xuất thực phẩm; 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

+ Vận dụng được kiến thức về dinh dưỡng học, an toàn thực phẩm, 

độc tố học thực phẩm, quản lý chuỗi cung ứng, kỹ thuật kiểm nghiệm và 

thanh tra an toàn thực phẩm trong kiểm tra, kiểm soát vệ sinh, an toàn thực 

phẩm tại cộng đồng; 

+  Phân tích, kiểm soát chất lượng nguyên liệu cũng như công nghệ và 

thiết bị trong chế biến các sản phẩm thực phẩm (thịt, cá, sữa, rau quả, ngũ 

cốc, bánh kẹo, đồ uống có cồn, chè, cà phê, cacao, dầu thực vật…); 

+ Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và 

An toàn thực phẩm kết hợp với khả năng khai thác, tổng hợp và phân tích 

thông tin khoa học trong soạn thảo đề cương và thực hiện đề tài nghiên cứu. 

2.1.5. Kiến thức bổ trợ 

- Vận dụng được kiến thức về các khái niệm nghiên cứu trong khoa học. 

Cách lựa chọn, xây dựng và triển khai một vấn đề trong nghiên cứu khoa 

học; 

  - Vận dụng được kiến thức về phương pháp quản lý dự án liên quan đến 

lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và ATTP; 

   - Vận dụng được kiến thức về quản trị doanh nghiệp sản xuất, thương 

mại trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và ATTP. 

2.2. Chuẩn về kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng)   

+ Có kỹ năng phân tích cơ bản đối với chất lượng nguyên liệu và sản 

phẩm, đặc biệt trên lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và ATTP; 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

+ Có kỹ năng phân tích, đánh giá chất lượng (vật lý, hóa học, vi sinh 

vật,…), giá trị dinh dưỡng và cảm quan của nông sản, thực phẩm; 

+ Có kỹ năng tham gia hoặc độc lập xây dựng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cho các quy trình chế biến sản 

phẩm thực phẩm; 

+ Có kỹ năng tham gia hoặc độc lập tính toán các thông số công nghệ, 

lựa chọn máy và thiết bị, giám sát và kiểm tra các công đoạn của quy trình 

sản xuất; 

+ Có kỹ năng nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ 

thuật, tham gia xây dựng dự án; đề xuất, phân tích và hiện thực hóa ý tưởng 

tạo sản phẩm mới; 

+ Có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin trong thực hiện vấn đề 

nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và ATTP ; 

+ Có kỹ năng tham gia, xây dựng và phát triển hệ thống, tạo sản 

phẩm, đề xuất và giải quyết giải pháp kỹ thuật thực phẩm trong bối cảnh 

kinh tế, xã hội và môi trường; 

+ Có kỹ năng vận dụng các kiến thức vào thực tiễn sản xuất các sản 

phẩm thực phẩm ở trong nước và quốc tế, đặc biệt trên lĩnh vực Đảm bảo 

chất lượng và ATTP;  

+ Có kỹ năng thao tác thực hành trong phòng thí nghiệm; 

+ Có kỹ năng viết, thuyết trình, thảo luận, làm chủ tình huống, tổ 

chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm; 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

2.2.2. Kỹ năng mềm 

- Có kỹ năng về khởi nghiệp, tự tìm kiếm việc làm và có đạo đức nghề 

nghiệp trong lĩnh vực bảo quản, chế biến, quản lý chất lượng và an toàn thực 

phẩm;  

- Có kỹ năng tự chủ, kiến tạo, phát triển chuyên môn và học tập suốt 

đời; 

  - Có khả năng khởi nghiệp và tự tạo việc làm;  

  - Có kỹ năng và tác phong làm việc chuyên nghiệp, làm việc có kế 

hoạch, khoa học; 

   - Có kỹ năng lập luận sắp xếp ý tưởng, thuyết trình, giao tiếp với các cá 

nhân và tổ chức;  

   - Có kỹ năng điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập 

thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết 

phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật 

pháp. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

- Có năng lực tự học, tự biên soạn, tổ chức và trình bày một vấn đề 

chuyên môn về lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và ATTP; 

- Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và giao tiếp được bằng 

nhiều hình thức như văn bản, phương tiện đa truyền thông, thuyết trình… về 

các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và ATTP;  

 - Có năng lực tự chịu trách nhiệm và hướng dẫn, giám sát người khác thực 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

hiện việc phân tích, đánh giá, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ứng dụng 

trong sản xuất thực phẩm;  

 - Có năng lực chịu trách nhiệm trong phân tích, đánh giá và phát triển sản 

phẩm thực phẩm nhằm đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm;  

 - Có năng lực tự tiếp cận, nắm bắt công nghệ hiện đại và định hướng 

ứng dụng vào thực tế trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và ATTP; 

 - Có năng lực định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau, cập nhật các thành tựu khoa học kỹ thuật mới; 

  - Có năng lực phát triển chuyên môn, tự học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

2.4. Trình độ ngoại ngữ đạt được 

Ngoại ngữ Anh văn (B1 hoặc tương đương) theo chuẩn đầu ra chung của 

Đại học Huế và Nhà Trường. 

 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

   

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  1.  Khối kiến giáo dục đại cương:  31 tín chỉ  

2.  Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 114 tín chỉ 

- Kiến thức cơ sở ngành: 37 tín chỉ 

 Bắt buộc: 31 tín chỉ 

 Tự chọn: 6/12 tín chỉ  



9 
 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Kiến thức chuyên ngành: 50 tín chỉ 

 Bắt buộc: 40 tín chỉ 

 Tự chọn: 10/20 tín chỉ  

- Kiến thức bổ trợ: 8 tín chỉ 

- Thực tập nghề nghiệp: 9 tín chỉ  

- Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế: 10 tín chỉ  

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có năng lực phát triển chuyên môn, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, có khả năng học tiếp lên trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ theo đúng 

chuyên ngành 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  + Chuyên viên, trong bộ phận kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại các trung tâm, phòng, sở… trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông 

nghiệp, Bộ Công thương... 

+ Làm việc tại các phòng quản lý chất lượng (QC: Quality control), giám sát, 

kiểm tra chất lượng (QA: Quality assurance); tổ trưởng, quản lý và chỉ đạo 

sản xuất… trong các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh 

ngiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi; 

+ Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về Công nghiệp thực phẩm, 

Kiểm nghiệm thực phẩm, Dinh dưỡng, Công nghệ sau thu hoạch…; 

+ Kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong các Trường, Viện có đào 

tạo ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế 

biến thủy hải sản; 

+ Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm… 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

Ngoài ra, người học có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

trong nước và quốc tế về Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, 

Công nghệ chế biến thủy hải sản, Dinh dưỡng người và Đảm bảo chất lượng 

- An toàn thực phẩm 
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2. Ngành: Công nghệ sau thu hoạch   Khoa đào tạo: Cơ khí – Công nghệ 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Ngành Công nghệ sau thu hoạch; A00: Toán – Vật Lí – Hóa học; A01: Toán 

– Vật Lí – Tiếng Anh; B00: Toán – Hóa học – Sinh học; D07: Toán – Hóa 

học – Tiếng Anh; D01: Toán – Văn – Tiếng Anh 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  a. Kiến thức 

- Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (chứng chỉ), An ninh 

quốc phòng (chứng chỉ), các Nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê nin, Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào 

nghề nghiệp và cuộc sống; 

- Vận dụng được kiến thức ngoại ngữ (B1 hoặc tương đương) trong giao 

tiếp thông thường; 

- Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, 

xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho 

ngành Công nghệ sau thu hoạch; 

- Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và Ứng 

dụng được trong công việc chuyên môn. 

- Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán học, hóa 

học, hóa lý, sinh học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Công nghệ 

sau thu hoạch. 

- Vận dụng được kiến thức về đặc điểm thành phần hóa học, đặc điểm 

sinh lý, sinh hóa và những biến đổi có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, 

chế biến các loại nông sản, thực phẩm; 

- Vận dụng được kiến thức về nguyên lý của quá trình bảo quản, chế biến 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

nông sản, thực phẩm; 

- Vận dụng được kiến thức về các công nghệ và khả năng lựa chọn công 

nghệ thích hợp cho hoạt động bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm theo 

nhóm và loại nông sản, thực phẩm; 

- Vận dụng được kiến thức về quản lý các yếu tố tác động, kiểm tra các 

chỉ tiêu chất lượng của nông sản, thực phẩm và đề ra các giải pháp thích hợp 

giúp hạn chế tổn thất sau thu hoạch; 

- Vận dụng được kiến thức về các kỹ thuật, công nghệ truyền thống và 

hiện đại trong bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm; 

- Vận dụng được kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá 

trình thực hiện trong lĩnh vực hoạt động công nghệ sau thu hoạch với nông 

sản, thực phẩm. 

- Vận dụng được kiến thức về quản lý, điều hành hoạt động chuyên 

môn Công nghệ sau thu hoạch; 

- Vận dụng được kiến thức về nguyên lý thiết kế nhà máy, bố trí sơ đồ 

dây chuyền công nghệ và phương thức tổ chức sản xuất của cơ sở bảo quản, 

chế biến nông sản thực phẩm; 

- Vận dụng được kiến thức về nguyên tắc cấu tạo, vận hành thiết bị và 

cách khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong quá trình sản xuất; 

- Vận dụng được kiến thức về vai trò của nông sản, thực phẩm đối với sự 

sống của con người, phương pháp sử dụng an toàn, hạn chế tác động xấu đến sức 

khỏe của cá nhân và cộng đồng; 

- Vận dụng được kiến thức về cách tổ chức nhóm cho các hoạt động 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

khoa học và thực tiễn, phương pháp lấy thông tin và truyền tải chính xác các 

kiến thức chuyên môn đến những đối tượng khác nhau; 

- Vận dụng được kiến thức về các khái niệm nghiên cứu trong khoa 

học. Cách lựa chọn, xây dựng và triển khai một vấn đề trong nghiên cứu 

khoa học; 

- Vận dụng được kiến thức về lập các dự án và triển khai thực tế liên 

quan đến sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm;  

- Vận dụng được kiến thức về các chất phụ gia phổ biến hiện nay, các 

quy định của pháp luật và cách thức ứng dụng trong sản xuất; 

b. Kỹ năng 

- Có kỹ năng nhận biết sự phù hợp, đúng đắn, những sự cố cần khắc 

phục trong quá trình sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm; 

- Có kỹ năng sử dụng, vận hành, sửa chữa các thiết bị đơn giản phục 

vụ hoạt động thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản, thực phẩm; 

- Có kỹ năng quản lý, giám sát và đảm bảo chất lượng cho sản phẩm 

trên dây chuyền chế biến từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm theo các bộ 

tiêu chuẩn trong nước và Quốc tế về chế biến nông sản, thực phẩm; 

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá chất lượng (vật lý, hóa học, vi sinh 

vật,…), giá trị dinh dưỡng và cảm quan của nông sản, thực phẩm; 

- Có kỹ năng tự nghiên cứu, tự tổ chức sản xuất, dẫn dắt, khởi nghiệp, 

tạo việc làm cho mình và cho người khác trong lĩnh vực tiền thu hoạch (pre-

harvest), thu hoạch (harvest) và sau thu hoạch (post-harvest); 

- Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; 

- Có kỹ năng tổ chức thông tin, hệ thống hóa kiến thức và truyền đạt 

vấn đề chuyên môn trong công nghệ sau thu hoạch đến người khác;  

- Có kỹ năng thao tác phòng thí nghiệm. 

- Có kỹ năng về khởi nghiệp, tự tìm kiếm việc làm và có đạo đức nghề 

nghiệp trong bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm; 

- Có kỹ năng tự chủ: tự đánh giá nguồn thông tin, thu thập và xử lý 

thông tin, viết báo váo và trình bày một chủ đề liên quan đến chuyên môn 

hoặc liên quan đến văn hóa, lối sống nhằm phục vụ cho sự phát triển của bản 

thân, cho những người xung quanh và cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất; 

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, lập và duy trì hoạt động cho các 

nhóm có cùng mục tiêu. Đưa ra chiến lược phát triển nhóm và thúc đẩy sự 

tương tác với các nhóm liên quan; 

- Có kỹ năng điều hành, phân công công việc và đánh giá hiệu quả 

hoạt động của nhóm và từng thành viên trong nhóm; 

- Có kỹ năng sắp xếp thông tin, sắp xếp ý tưởng, lập luận và giao tiếp 

bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, thuyết trình với các cá nhân, 

tổ chức. Khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng đạo 

đức tốt, có trách nhiệm với bản thân, với xã hội và tuân theo luật pháp; 

- Có kỹ năng nhận biết các chất sử dụng làm phụ gia thực phẩm, xác 

định và đánh giá được tác động của chúng đến chất lượng thực phẩm và đến 

sức khỏe người tiêu dùng. 

c. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm với các công 

việc và điều kiện làm việc khác nhau liên quan đến chuyên môn được đào 

tạo, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm đối với nhóm về những 

việc mình được phân công; 

- Có năng lực nắm bắt rõ chuyên môn, định hướng hoạt động và 

hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ thu hoạch, xử lý 

sơ chế sau thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm; 

- Có năng lực tổ chức nhóm chuyên môn, đặt ra mục tiêu và điều hành 

hoạt động nhóm, định hướng công việc, đưa ra nhận xét, kết luận chuyên môn 

liên quan đến Công nghệ sau thu hoạch; 

- Có năng lực lập kế hoạch sản xuất, định hướng và xây dựng lộ trình 

phát triển của hoạt động sản xuất, của các nguồn lực. Đánh giá và cải thiện 

hiệu quả các hoạt động trên quy trình bảo quản, chế biến nông sản, thực 

phẩm; 

- Có năng lực lập kế hoạch hoạt động, phát huy tối đa năng lực lao 

động, sáng tạo của từng thành viên và của cả nhóm; 

 - Có năng lực phát triển chuyên môn, tự học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Phân công giảng viên có kinh nghiệm làm cố vấn học tập cho lớp, hướng dẫn 

sinh viên lên kế hoạch học tập và hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên tham gia các 

hoạt động ngoại khoá. 

Lớp sẽ tổ chức sinh hoạt hàng tháng (và theo kế hoạch của nhà Trường) để 

trao đổi, thông báo các vấn đề liên quan đến học tập của sinh viên. 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đào tạo 4 năm, 128 tín chỉ. Bên cạnh đó, sinh viên phải tham gia học ngoại 

ngữ (tiếng Anh) tại trường ĐH Ngoại Ngữ Huế để thi lấy bằng B1 – là tiêu 

chuẩn cần đáp ứng để tốt nghiệp. 

Sinh viên phải tham gia học và thi lấy bằng Giáo dục thể chất, Giáo dục 

quốc phòng theo quy định của ĐH Huế. 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Theo học Thạc sĩ và Tiến sĩ trong hoặc ngoài nước các chuyên ngành Công 

nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch, kỹ sư CNSTH có 

thể công tác ở các vị trí: 

– Ở các cơ sở bảo quản, chế biến, sản xuất nông sản-thực phẩm, sản xuất 

thức ăn chăn nuôi: 

+ Nhân viên Quản lý chất lượng (QC: Quality control), giám sát chất lượng 

(QA: Quality Assurance), phân tích mẫu 

+ Giám sát kỹ thuật, quản lí và chỉ đạo sản xuất, nhân viên hoặc phụ trách 

bán hàng, marketing sản phẩm… 

– Ở các trường, học viện có đào tạo ngành CNSTH, CNTP, Dinh dưỡng, Phụ 

gia thực phẩm, Vệ sinh ATTP: Kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, giảng viên, 

cán bộ quả lý chuyên môn. 

– Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản, thực phẩm, phụ 

gia thực phẩm,…(doanh nghiệp tư nhân) 

– Tiếp tục theo học nâng cao trình độ chuyên môn ở các bậc thạc sĩ, tiến sĩ 

(trong và ngoài nước) ở các chuyên ngành: Công nghệ sau thu hoạch, Công 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sinh học, Quản lý 

CLTP. 

– Làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Châu Âu,… trong lĩnh vực 

CNSTH, CNTP. 
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3. Ngành: Kỹ thuật cơ điện tử  Khoa đào tạo: Cơ khí Công nghệ 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7520114;  

Phương thức xét tuyển: 

1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia (70%). Tổ 

hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lí, Hóa); A01 (Toán, Lí, Anh); A02 (Toán, 

Lí, Sinh); C01 (Văn, Toán, Lí). 

2. Xét tuyển dựa vào học bạ (30%) 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử được xây 

dựng theo định hướng ứng dụng, nhằm mục tiêu đào tạo người kỹ sư ngành 

Kỹ thuật cơ điện tử có thái độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh 

vực Kỹ thuật cơ điện tử; có khả năng vận hành, bảo trì các thiết bị công 

nghệ; thiết kế quy trình và trang bị công nghệ; tham gia xây dựng dự án về 

phát triển sản xuất; tham gia công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo quá trình sản 

xuất; có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp cận, tổ 

chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật liên ngành Cơ khí, 

Tự động hóa, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin; khả năng nghiên cứu, làm 

việc độc lập và theo nhóm; có trình độ ngoại ngữ (B1) và tin học (Chứng chỉ 

tin học cơ bản), có phẩm chất chính trị, có trách nhiệm và đạo đức nghề 

nghiệp cao, có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  - Bộ môn, Khoa và Nhà trường luôn tạo sân chơi học tập và các hoạt đọng 

thể thao, văn nghệ lành mạnh cho sinh viên; tổ chức nhiều câu lạc bộ (CLB) 

đội nhóm như câu lạc bộ tiếng Anh, CLB nghiên cứu khoa học, CLB thể 

thao. 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Bộ môn tổ chức cuộc thi công nghệ (Lập trình Robot) hàng năm để khơi 

gợi niềm đam mê khoa học cho sinh viên và giúp sinh viên tiếp cận với kiến 

thức chuyên ngành và làm quen với ngiên cứu khoa học. 

- Tổ chức cho các nhóm sinh viên tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới 

sáng tạo và nghiên cứu khoa học cấp trường, Đại học Huế, tỉnh.  

- Khuyến khích lập nhiều thành tích thi đua trong học tập và rèn luyện và có 

khen thưởng kịp thời để động viên các em sinh viên say mê học tập, rèn 

luyện, nghiên cứu khoa học, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, 

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm,... đáp ứng nhu cầu của thị trường lao 

động. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Chương trình đào tạo theo thông tư 07/BGDĐT; Ban hành kèm theo Quyết 

định số 469 /QĐ-ĐHNL ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế); 

Quy trình đào tạo: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số17/VBHN-BGDĐT 

ngày15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo) 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có năng lực phát triển chuyên môn, tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  - Làm việc tại các cơ quan nhà nước với vai trò cán bộ quản lý chuyên trách 

về lĩnh vực cơ điện tử. 

- Làm việc trong các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, trung tâm 

nghiên cứu chuyển giao công nghệ về cơ điện tử. 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Kỹ sư điều hành, vận hành, bảo trì các hệ thống sản xuất tự động trong 

công nghiệp trên đó có Robot, máy CNC, PLC, PC, Điện công nghiệp. 

- Kỹ sư giám sát, thiết kế, thi công lắp đặt các dây chuyền hệ thống thiết bị 

cơ điện tử khí trong các cơ quan/xí nghiệp. 

- Cán bộ tư vấn và chuyển giao công nghệ về cơ điện tử,  xây dựng dự án, 

kinh doanh về các sản phẩm, thiết bị  máy móc về cơ điện tửu.. 

- Có thể tự mở các công ty kinh doanh. 
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4. Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí  Khoa đào tạo: Cơ khí Công nghệ 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7510201; Phương thức xét tuyển: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ 

thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia. Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lí, Hóa); A01 

(Toán, Lí, Anh); A02 (Toán, Lí, Sinh); C01 (Văn, Toán, Lí). 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

được xây dựng theo định hướng ứng dụng, nhằm mục tiêu đào tạo người kỹ 

sư có nền tảng vững chắc về kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật và 

kiến thức chuyên môn cơ khí; có kiến thức cơ bản về quản lý, tổ chức và 

điều hành sản xuất; có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết 

kế, chế tạo, vận hành, cải tiến và bảo trì các hệ thống máy móc thiết bị cơ 

khí, hệ thống cơ điện và cơ điện tử; có khả năng thích nghi và áp dụng các 

công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí, 

khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập và theo nhóm; có trình độ ngoại ngữ 

(B1) và tin học (Chứng chỉ tin học cơ bản), tham gia các khóa đào tạo và tự 

học suốt đời; có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý có sức khỏe tốt, đáp ứng 

yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Bộ môn, Khoa và Nhà trường luôn tạo sân chơi học tập và thể thao lành 

mạnh cho sinh viên; tổ chức nhiều câu lạc bộ đội nhóm như câu lạc bộ tiếng 

anh, CLB nghiên cứu khoa học, CLB thể thao. Khuyến khích lập nhiều thành 

tích thi đua trong học tập và rèn luyện và có khen thưởng kịp thời để động 

viên các em sinh viên say mê học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nâng 

cao kỹ năng toàn diện... đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. 

IV Chương trình đào tạo mà   Chương trình đào tạo theo thông tư 07/BGDĐT; Ban hành kèm theo Quyết 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

nhà trường thực hiện  định số 469 /QĐ-ĐHNL ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế); 

Quy trình đào tạo: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có năng lực phát triển chuyên môn, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  - Làm việc tại các cơ quan nhà nước với vai trò cán bộ quản lý chuyên trách 

về lĩnh vực cơ khí. 

- Làm việc trong các Trường, Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu chuyển 

giao công nghệ về cơ khí. 

- Làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất như kỹ sư giám sát 

và điều hành công nghệ nhà máy. 

- Kỹ sư giám sát, thiết kế, thi công lắp đặt các dây chuyền hệ thống thiết bị 

cơ khí trong các cơ quan/xí nghiệp cơ khí.  

- Cán bộ tư vấn và chuyển giao công nghệ về cơ khí,  kinh doanh về các sản 

phẩm cơ khí, các dây chuyền thiết bị  máy móc nhà máy. 
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5. Ngành: Lâm học Khoa đào tạo: Lâm nghiệp 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620201 

Phương thức xét tuyển: 
– Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia  

– Dựa vào kết quả học bạ 

Tổ hợp môn thi: 

A00: Toán – Vật Lí – Hóa Học 

A02: Toán – Vật Lí – Sinh 

B00: Toán – Hóa Học – Sinh 

D08: Toán – Sinh – Tiếng Anh 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Đào tạo người kỹ sư Lâm nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức 

phục vụ nhân dân tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong 

lĩnh vực lâm nghiệp, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, 

nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến quản lý và phát triển 

Lâm nghiệp; có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Trong quá trình học tại trường, sinh viên được đào tạo và làm việc thêm tại 

các đơn vị sản xuất lâm nghiệp để vừa rèn luyện tay nghề đồng thời kiếm 

thêm thu nhập cho bản thân một cách thường xuyên. Sinh viên được tham 

gia nghiên cứu khoa học để định hướng khởi nghiệp cho bản thân sau khi ra 

trường. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

   

V Khả năng học tập, nâng   Có kiến thức cơ bản vững vàng, có kiến thức về các hoạt động nghiên cứu và 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

có khả năng áp  dụng vào thực tiễn trong các lĩnh vực Lâm nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

Có kỹ năng về tiếp cận cộng đồng, biết thực hiện các hoạt động trong quản 

lý, thực hành nghề nghiệp các chuyên đề lâm nghiệp, và phát triển nông 

thôn. 

Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Có tinh thần đoàn kết, chia sẻ 

với cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, phát triển 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sinh viên ngành Lâm học (Lâm nghiệp) có khả năng làm việc trong tất 

cả các lĩnh vực lâm nghiệp (bao gồm cả nghiên cứu khoa học). Sau khi ra 

trường, trên 95% sinh viên có việc làm. Sinh viên tốt nghiệp ngành Lâm học 

sẽ làm việc ở những cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương như 

sau: 

- Các  cơ  quan  quản  lý  nhà  nước  chuyên ngành: Bộ Nông nghiệp 

& PTNT, Bộ  Tài nguyên & môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở 

Nông nghiệp & PTNT; Sở Tài nguyên & môi trường, Sở Khoa học và Công 

nghệ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Hạt kiểm lâm huyện; Phòng Nông nghiệp & 

PTNT huyện; Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện… 

- Các Chương  trình, Dự án trong nước và quốc tế; Các  tổ  chức  

Phi  chính  phủ  Việt  Nam  và quốc tế (LNGOs và INGOs) như: UNDP, 

IUCN, WWF, SNV, WB, ADB, JICA… 

- Các cơ quan kinh doanh, quản lý và tư vấn kỹ thuật lâm nghiệp: 

Công ty Lâm nghiệp, Công ty sản xuất giống cây và trồng rừng (bao gồm cả 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

Doanh nghiệp nhà nước và tư nhân), Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên 

nhiên, Ban quản lý rừng phòng hộ, Viện điều tra quy hoạch rừng, Trung tâm 

quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp tỉnh, Trung tâm khuyến nông quốc 

gia/tỉnh, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện…  

- Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: Các Trường Đại học, Cao 

đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Viện Khoa học Lâm  nghiệp, 

Trung tâm nghiên cứu khoa học lâm nghiệp (trực thuộc các Viện nghiên cứu và 

các Trường Đại học) … 

- Công chức phường xã: Cán bộ lãnh đạo xã hoặc Cán bộ phụ trách 

nông lâm nghiệp xã 
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6. Ngành: Lâm nghiệp đô thị Khoa đào tạo: Lâm nghiệp 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620202 

Phương thức xét tuyển 
– Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia  

– Dựa vào kết quả học bạ 

Tổ hợp môn thi 

A00: Toán – Vật Lí – Hóa Học 

A02: Toán – Vật Lí – Sinh 

B00: Toán – Hóa Học – Sinh 

D08: Toán – Sinh – Tiếng Anh 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Đào tạo kỹ sư ngành Lâm Nghiệp đô thị có phẩm chất chính trị, tư cách đạo 

đức và sức khỏe tốt, thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo 

đức nghề nghiệp tốt, có trách nhiệm với xã hội. 

Giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự phát 

triển, nghiên cứu độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của 

môi trường công việc. 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm 

sóc và quản lý các loại cây trồng thích hợp với cảnh quan đô thị. Những kỹ 

năng trong việc bố trí, quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình cảnh 

quan không gian xanh đô thị. Dựa trên cơ sở đó có thể ứng dụng vào việc 

xây dựng và lựa chọn các phương án quy hoạch một cách hợp lí không 

những góp phần nâng cao mỹ quan của đô thị mà còn đem lại những hiệu 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

quả kinh tế thiết thực. 

 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Trong quá trình học tại trường, sinh viên được đào tạo và làm việc thêm tại 

các đơn vị sản xuất lâm nghiệp để vừa rèn luyện tay nghề đồng thời kiếm 

thêm thu nhập cho bản thân một cách thường xuyên. Sinh viên được tham 

gia nghiên cứu khoa học để định hướng khởi nghiệp cho bản thân sau khi ra 

trường. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

   

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

   

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị sẽ đảm nhận các 

công việc ở: 

- Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành từ Trung Ương đến 
địa phương như: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Tài nguyên 

và môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và 

môi trường… 

- Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân: Công ty 

công viên cây xanh, Công ty công trình môi trường đô thị, Công ty quy 

hoạch, thiết kế xây dựng và phát triển đô thị… 

- Các Khu nghỉ dưỡng (Resort), Khách sạn, và Khu công nghiệp 

- Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: Các Trường Đại học, Cao đẳng, 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề… 

- Các Chương  trình, Dự án trong nước và quốc tế; Các  tổ  chức  

Phi  chính  phủ  Việt  Nam  và quốc tế. 
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7. Ngành: Quản lý tài nguyên rừng Khoa đào tạo: Lâm nghiệp 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620211 

Phương thức xét tuyển 
– Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia  

– Dựa vào kết quả học bạ 

Tổ hợp môn thi: 

A00: Toán – Vật Lí – Hóa Học 

A02: Toán – Vật Lí – Sinh 

B00: Toán – Hóa Học – Sinh 

D08: Toán – Sinh – Tiếng Anh 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Đào tạo kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư 

cách, có đủ trình độ, năng lực, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội trong 

sự nghiệp phát triển nông thôn, bảo vệ phát triển tài nguyên thiên nhiên, bảo 

vệ môi trường và hội nhập quốc tế với chức năng chủ yếu: Quy hoạch quản 

lý, bảo tồn đa dạng sinh học rừng; Quản lý sinh vật hại rừng và lửa rừng; 

Xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp bảo vệ, phát triển và sử dụng tài 

nguyên rừng; Xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý rừng bền 

vững, quản lý lưu vực, quản lý môi trường rừng, giảm thiểu và thích ứng với 

biến đổi khí hậu; Giám sát, đánh giá diễn biến tài nguyên rừng và môi 

trường. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Trong quá trình học tại trường, sinh viên được đào tạo và làm việc thêm tại 

các đơn vị sản xuất lâm nghiệp để vừa rèn luyện tay nghề đồng thời kiếm 

thêm thu nhập cho bản thân một cách thường xuyên. Sinh viên được tham 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

gia nghiên cứu khoa học để định hướng khởi nghiệp cho bản thân sau khi ra 

trường. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

   

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có kiến thức cơ bản vững vàng, có kiến thức về các hoạt động nghiên cứu và 

có khả năng áp  dụng vào thực tiễn trong các lĩnh vực Lâm nghiệp và phát 

triển nông thôn. 

Có kỹ năng về tiếp cận cộng đồng, biết thực hiện các hoạt động trong quản 

lý, thực hành nghề nghiệp các chuyên đề lâm nghiệp, và phát triển nông 

thôn. 

Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Có tinh thần đoàn kết, chia sẻ 

với cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, phát triển 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) sau khi tốt nghiệp 

(Kỹ sư) sẽ làm việc ở nhiều lĩnh vực và các tổ chức khác nhau từ Trung ương 

đến địa phương như: 

- Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành: Cục kiểm lâm; Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh; Hạt kiểm lâm huyện… 

- Các cơ quan quản lý tài nguyên rừng và tư vấn kỹ thuật lâm 
nghiệp: Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Ban quản lý rừng phòng 

hộ, Viện điều tra quy hoạch rừng, Trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm 

nghiệp tỉnh, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện…  

- Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: Các Trường Đại học, Cao đẳng, 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Viện Khoa học Lâm  nghiệp, Trung 

tâm nghiên cứu khoa học lâm nghiệp (trực thuộc các Viện nghiên cứu và các 

Trường Đại học) …  

- Các Chương  trình, Dự án trong nước và quốc tế; Các  tổ  chức  

Phi  chính  phủ  Việt  Nam  và quốc tế (LNGOs và INGOs) như: UNDP, 

IUCN, WWF, SNV, WB, ADB, JICA… 

- Công chức phường xã: Cán bộ lãnh đạo xã hoặc Cán bộ phụ trách 

nông lâm nghiệp xã 
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8. Ngành: Nuôi trồng thủy sản Khoa đào tạo: Thủy sản 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620301 

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phương thức xét tuyển:  

+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển 

của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển vào các ngành đào tạo. 

+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét 

tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét 

tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung 

(làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học 

kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp 

môn xét tuyển phải >=18.0. 

Tổ hợp môn xét tuyển:  

1. A00 (Toán, Lí, Hóa) 

2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) 

3. D07 (Toán, Hóa, Anh) 

4. D08 (Toán, Sinh, Anh) 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Mục tiêu đào tạo  

       Mục tiêu chung: Đào tạo người Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản có phẩm chất 

chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt; có kiến thức và năng lực 

thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, có khả năng làm 

việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

liên quan đến phát triển thủy sản; có sức khỏe tốt; đáp ứng yêu cầu xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc.  

Mục tiêu cụ thể: Có kiến thức cơ bản và chuyên ngành về nuôi trồng 

thủy sản. Có khả năng nghiên cứu, xây dựng chương trình, giải pháp cho một 

cơ sở nuôi trồng thủy sản. 

Hoàn thành chương trình đào tạo ngànhNTTS, ngoài các yêu cầu 

chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề 

nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy 

định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp mỗi 

trình độ đại học ngành nuôi trồng thủy sản phải đạt được các yêu cầu năng 

lực tối thiểu sau đây: 

1. Chuẩn về kiến thức  

1.1. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế 

- Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (chứng chỉ Giáo dục 

thể chất), An ninh quốc phòng (chứng chỉ An ninh quốc phòng), và tư tưởng, 

đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào nghề nghiệp và cuộc sống.  

- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, 

có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và viết tiếng Anh trong công việc và chuyên 

môn. Có chứng chỉ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương. 

1.2. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự 

sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực 

tiễn cho ngành nuôi trồng thủy sản. 

- Có khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong thể hiện dữ, phân 

tích và trình bày dữ liệu. Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong 

công việc chuyên môn của ngành nuôi trồng thủy sản. Có kỹ năng công nghệ 

thông tin cơ bản. 

1.3. Kiến thức chung khối ngành   

- Phân tích và áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán 

học, vật lý, hóa học và sinh học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành 

Bệnh học thủy sản. 

1.4. Kiến thức về nghề nghiệp 

- Có kiến thức về sinh vật thủy sinh và sinh thái thủy sinh vật; các đặc 

điểm về hình thái và giải phẫu động vật thủy sản (ĐVTS); đặc điểm sinh lý, 

dinh dưỡng ĐVTS.  

- Hiểu biết đặc điểm di truyền chọn giống và nội tiết học sinh sản, hệ 

miễn dịch của ĐVTS để sản xuất giống có khả năng kháng bệnh và quản lý 

chất lượng giống thủy sản. 

- Hiểu biết các quy trình kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) nước 

ngọt, lợ, mặn theo hướng quản lý dịch bệnh trên đối tượng nuôi.  

- Có kiến thức về mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống NTTS; 

nắm được những mối nguy hiện diện trong sản phẩm thủy sản có thể gây 

nguy hại tới sức khỏe người tiêu dùng. 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác khuyến ngư trong lĩnh vực nuôi 

trồng thuỷ sản. 

- Thực hiện được các nghiên cứu về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 

1.5. Kiến thức bổ trợ 

 - Có năng lực giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm, đồng biết 

lập kế hoạch và thực hiện các chương trình dự án liên quan đến bệnh học 

thủy sản. 

- Tiếp cận với các công nghệ NTTS tiên tiến ở trong nước và trên thế 

giới. 

2. Chuẩn về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng) 

- Xây dựng và thực hiện các quy trình kỹ thuật NTTS trong các điều 

kiện môi trường tự nhiên và xã hội khác nhau trên toàn quốc.  

- Có nhả năng nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực NTTS. 

- Có khả năng hướng dẫn người nuôi thực hiện và triển khai các 

chương trình nuôi trồng thủy sản ở qui mô địa phương và qui mô toàn quốc. 

2.2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng tự chủ, quản lý thời gian và tự chủ, thích ứng với sự phức 

tạp của thực tế, hiểu biết văn hóa, hiểu và phân tích kiến thức - kỹ năng của 

một cá nhân khác để học tập suốt đời. 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành nhóm, duy trì hoạt động 

nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: điều khiển, phân công và đánh giá 

hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả 

năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với 

xã hội và tuân theo luật pháp. 

- Kỹ năng giao tiếp: lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản 

và các phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ 

chức. 

- Kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo 

cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến 

ngành Bệnh học thủy sản; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số 

tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung 

đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ B1, IELTS: 4, Toeft 400, 

 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Quyền lợi của sinh viên: Có cơ hội nhận nhiều học bổng trong suốt thời 

gian học tập; Đi thực tập nghề nghiệp nước ngoài từ 6 tháng đến 1 năm 

(hưởng lương từ 20-35 triệu đồng/1 tháng) tại Nhật Bản, Đan Mạch và Israel; 

Tham gia học kỳ doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở và có lương 

thưởng trong thời gian thực tập. 

Cơ hội việc làm sau ra trường: 100% sinh viên ra trường có việc làm trong 

vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đào tạo chính quy hệ 4 năm theo hình thức đào tạo tín chỉ 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Sau khi tốt nghiệp ngành NTTS có thể học tiếp trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ 

ngành NTTS tại một số trường Đại học và Viện nghiên cứu trong nước và 

nước ngoài. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sau khi tốt nghiệp đại học ngành NTTS người học có thể làm việc trong các 

lĩnh vực sau: 

- Trong các cơ quan quản lý thủy sản từ Trung ương đến địa phương có liên 

quan đến lĩnh vực Bệnh thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Các cơ quan quản lý thú y thủy sản từ cấp Bộ, tỉnh, huyện và cấp xã) 

- Trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực 

liên quan đến nghề NTTS gồm các công ty thức ăn, trang trai, công ty thủy 

sản. 

- Trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu, 

chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ngành Bệnh hoc thủy sản.  

- Làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn, quản lý các trang trại, cơ sở kinh 

doanh về thủy sản. 
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9. Ngành: Quản lý thủy sản Khoa đào tạo: Thủy sản 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620305 

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phương thức xét tuyển:  

+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển 

của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển vào các ngành đào tạo. 

+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét 

tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét 

tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung 

(làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học 

kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp 

môn xét tuyển phải >=18.0. 

Tổ hợp môn xét tuyển:  

1. A00 (Toán, Lí, Hóa) 

2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) 

3. D07 (Toán, Hóa, Anh) 

4. D08 (Toán, Sinh, Anh) 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  - Mục tiêu kiến thức: Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có 

phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có kiến thức cơ 

bản vững vàng, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực 

quản lý thủy sản.  

-  Kỹ năng:  Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng)  
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

+ Có kỹ năng về quản lý. Kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết và thực 

tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; 

+ Có kỹ năng trong lĩnh vực sử dụng những thành tựu mới về khoa học 

công nghệ và kỹ thuật để giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực quản lý 

thủy sản; 

+ Làm chủ kỹ thuật và công cụ hiện đại để nắm bắt được với sự phát triển 

của thị trường lao động; 

+ Có sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong lĩnh vực Quản lý 

thủy sản. 

+ So sánh và phân tích, cập nhật và dự đoán trong việc giải quyết những 

vấn đề trong lĩnh vực quản lý thủy sản; 

+ Kỹ năng xây dựng, đánh giá và thực hiện kế hoạch và quản lý trong các 

lĩnh vực được đào tạo; 

+ Kỹ năng làm việc độc lập, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và tổng 

hợp ý kiến tập thể trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực 

được đào tạo. 

Kỹ năng mềm 

+ Có khả năng tự chủ, hiểu biết văn hóa, làm việc theo nhóm, viết và phân 

tích báo cáo chuyên môn; 

+ Có khả năng học và tự học suốt đời, thích ứng với sự phức tạp của thị 

trường lao động, không ngừng cập nhật các kiến thức phương pháp hiện đại, 

nâng cao năng lực của cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn; 

+ Vận dụng được kỹ năng giao tiếp, tư vấn trong lĩnh vực khuyến ngư và 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

quản lý thủy sản; 

+ Sử dụng được kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và 

đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối 

tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách 

nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp). 

Thái độ và trình độ ngoại ngữ: Đào tạo người học có ý thức tổ chức kỹ 

luật tốt, tinh thần phục vụ nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt. Hiểu và vận 

dụng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, khai thác thủy sản có trách nhiệm, 

bảo vệ môi trường sống song hành với tái tạo nguồn lợi thủy sản. Có khả 

năng giao tiếp, đọc hiểu và viết tiếng Anh trong công việc và chuyên môn 

(B1 hoặc tương đương) 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Sinh viên được hổ trợ các chính sách học tập, sinh hoạt theo quy định chung 

của nhà trường, bao gồm các chính sách về miễn giảm học phí (theo quy 

định của nhà nước), được quyền tiếp cận và sử dụng các trang thiết bị phục 

vụ học tập tại trường, được tham gia các hoạt động đoàn, đội trong nhà 

trường… Tham gia thực tập nghề tại các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí 

đi lại, ăn ở và có lương thưởng trong thời gian thực tập.  

Cơ hội việc làm sau ra trường: 100% sinh viên ra trường có việc làm sau 

khi tốt nghiệp. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đào tạo chính quy hệ 4 năm theo hình thức đào tạo tín chỉ 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

  Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình đạo tào cao 

hơn như thạc sĩ, tiến sĩ về lĩnh vực NTTS, quản lý môi trường… 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

trường 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, các 

công ty hoạt động trong lính vực thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản; làm việc tại 

các viện, trường… 
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10. Ngành: Bệnh học thủy sản Khoa đào tạo: Thủy sản 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620302 

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phương thức xét tuyển:  

+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển 

của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển vào các ngành đào tạo. 

+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét 

tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét 

tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung 

(làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học 

kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp 

môn xét tuyển phải >=18.0. 

Tổ hợp môn xét tuyển:  

1. A00 (Toán, Lí, Hóa) 

2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) 

3. D07 (Toán, Hóa, Anh) 

4. D08 (Toán, Sinh, Anh) 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Mục tiêu đào tạo  

       Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Bệnh học 

thủy sản nhằm mục tiêu đào tạo các kỹ sư ngành Bệnh học thủy sản có phẩm 

chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, có 

thể làm việc trong các cơ sở sản xuất, quản lý, dịch vụ, nghiên cứu và đào 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

tạo về lĩnh vực bệnh học thủy sản.  

Mục tiêu cụ thể: Có kiến thức cơ bản chắc chắn, có kiến thức cơ bản 

về nuôi trồng thủy sản và kiến thức chuyên môn về sinh lý, bệnh lý thủy sản, 

chẩn đoán, phòng, trị và quản lý sức khỏe động vật thủy sản; Có kỹ năng 

chẩn đoán, xác định biện pháp phòng và trị bệnh ở động vật thủy sản; Có khả 

năng nghiên cứu, xây dựng chương trình, giải pháp quản lý sức khỏe động 

vật thủy sản cho một cơ sở nuôi trồng thủy sản. 

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Bệnh học thủy sản, ngoài các 

yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an 

toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh 

theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp 

mỗi trình độ đại học ngành Bệnh học thủy sản phải đạt được các yêu cầu 

năng lực tối thiểu sau đây: 

1. Chuẩn về kiến thức  

1.1. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế 

- Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (chứng chỉ Giáo dục 

thể chất), An ninh quốc phòng (chứng chỉ An ninh quốc phòng), và tư tưởng, 

đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào nghề nghiệp và cuộc sống.  

- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, 

có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và viết tiếng Anh trong công việc và chuyên 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

môn. Có chứng chỉ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương. 

1.2. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự 

sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực 

tiễn cho ngành Bệnh học thủy sản. 

- Có khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong thể hiện dữ, phân 

tích và trình bày dữ liệu. Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong 

công việc chuyên môn của ngành Bệnh học thủy sản. Có kỹ năng công nghệ 

thông tin cơ bản. 

1.3. Kiến thức chung khối ngành   

- Phân tích và áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán 

học, vật lý, hóa học và sinh học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành 

Bệnh học thủy sản. 

1.4. Kiến thức về nghề nghiệp 

- Có kiến thức về sinh vật thủy sinh và sinh thái thủy sinh vật; các đặc 

điểm về hình thái và giải phẫu động vật thủy sản (ĐVTS); đặc điểm sinh lý, 

dinh dưỡng ĐVTS.  

- Hiểu biết đặc điểm di truyền chọn giống và nội tiết học sinh sản, hệ 

miễn dịch của ĐVTS để sản xuất giống có khả năng kháng bệnh và quản lý 

chất lượng giống thủy sản. 

- Hiểu biết các quy trình kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) nước 

ngọt, lợ, mặn theo hướng quản lý dịch bệnh trên đối tượng nuôi.  

- Có kiến thức về mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống NTTS; 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

nắm được những mối nguy hiện diện trong sản phẩm thủy sản có thể gây 

nguy hại tới sức khỏe người tiêu dùng. 

- Có kiến thức về những bệnh do virus, vi khuẩn, nấm và ký sinh 

trùng, phi sinh vật và địch hại gây ra trên ĐVTS; hiểu biết quy trình thu mẫu, 

chẩn đoán và giám sát dịch bệnh ở ĐVTS. 

- Có kiến thức về các loại thuốc sử dụng trong NTTS; nắm được pháp 

luật về thú y thủy sản. 

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác khuyến ngư trong lĩnh vực bệnh 

thuỷ sản; chẩn đoán và phòng trị bệnh trên ĐVTS. 

- Thực hiện được các nghiên cứu về lĩnh vực bệnh học thủy sản 

1.5. Kiến thức bổ trợ 

 - Có năng lực giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm, đồng biết 

lập kế hoạch và thực hiện các chương trình dự án liên quan đến bệnh học 

thủy sản. 

- Tiếp cận với các công nghệ NTTS tiên tiến ở trong nước và trên thế 

giới nhằm quản lý dịch bệnh trên ĐVTS. 

2. Chuẩn về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng) 

- Phân tích các hiện tượng xảy ra trong thuỷ vực, đặc biệt là các vấn 

đề liên quan đến quá trình xuất hiện dịch bệnh trên ĐVTS. 

- Xây dựng và thực hiện các quy trình kỹ thuật NTTS theo hướng 

quản lý dịch bệnh trên đối tượng nuôi.  

- Có kỹ năng quản lý sức khỏe ĐVTS, dự báo những nguy cơ có thể 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

xảy ra bệnh trên ĐVTS, phân loại bệnh trên ĐVTS, từ đó đưa ra các giải 

pháp để phòng trị bệnh cho các đối tượng nuôi. 

- Vận dụng quy trình thu mẫu, chẩn đoán và giám sát dịch bệnh trong 

NTTS để thực hiện các phương pháp chẩn đoán và phòng trị bệnh thủy sản. 

- Có kỹ năng sử dụng thuốc trong NTTS  

- Có kỹ năng nghiên cứu bệnh trên ĐVTS, viết và báo cáo khoa học 

về kết quả nghiên cứu 

2.2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng tự chủ, quản lý thời gian và tự chủ, thích ứng với sự phức 

tạp của thực tế, hiểu biết văn hóa, hiểu và phân tích kiến thức - kỹ năng của 

một cá nhân khác để học tập suốt đời. 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành nhóm, duy trì hoạt động 

nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau 

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: điều khiển, phân công và đánh giá 

hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả 

năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với 

xã hội và tuân theo luật pháp. 

- Kỹ năng giao tiếp: lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản 

và các phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ 

chức. 

- Kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo 

cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến 

ngành Bệnh học thủy sản; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung 

đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ B1, IELTS: 4, Toeft 400, 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Quyền lợi của sinh viên: Có cơ hội nhận nhiều học bổng trong suốt thời 

gian học tập; Đi thực tập nghề nghiệp nước ngoài từ 6 tháng đến 1 năm 

(hưởng lương từ 20-35 triệu đồng/1 tháng) tại Nhật Bản, Đan Mạch và Israel; 

Tham gia học kỳ doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở và có lương 

thưởng trong thời gian thực tập. 

Cơ hội việc làm sau ra trường: 100% sinh viên ra trường có việc làm trong 

vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đào tạo chính quy hệ 4 năm theo hình thức đào tạo tín chỉ 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Sau khi tốt nghiệp ngành Bệnh học thủy sản, có thể Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành 

Bệnh học thủy sản tại một số trường Đại học và Viện nghiên cứu trong nước 

và nước ngoài. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Bệnh học thủy sản, người học có thể làm 

việc trong các lĩnh vực sau: 

Trong các cơ quan quản lý thủy sản từ Trung ương đến địa phương có 

liên quan đến lĩnh vực Bệnh thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Các cơ quan quản lý thú y thủy sản từ cấp Bộ, tỉnh, huyện và cấp xã) 

Trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh 

vực liên quan đến Bệnh học thủy sản gồm các công ty thức ăn, thú y thủy 

sản. 



48 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

Trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở nghiên 

cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ngành Bệnh hoc thủy 

sản.  

Làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn, quản lý bệnh học thủy sản, quản 

lý sức khỏe động vật thủy sản, quản lý thức ăn, thuốc thú y thủy sản. 
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11. Ngành: Khoa học cây trồng        Khoa đào tạo: Nông học 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620110 

Phương thức xét tuyển: A00. Toán, Lý, Hóa, B00: Toán, Sinh, Hóa;  

B04: Toán, Sinh học, GDCD (*), D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Mục tiêu: 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học kiến thức và kỹ năng về ngành: 

Khoa học cây trồng; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề 

nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng 

thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, 

doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Khoa học cây 

trồng. 

Kiến thức: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Khoa học 

cây trồng; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các 

công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ 

bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực Khoa học cây trồng để 

phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến 

thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan 

đến lĩnh vực được đào tạo; 

Kỹ năng: Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng 

kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Khoa học cây trồng trong những 

bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và 

thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa 

học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề 

quy mô địa phương và vùng miền; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một 

báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan 

đến ngành Khoa học cây trồng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý 

một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có 

nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; 

Thái độ: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào 

tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng 

tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, 

tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế 

hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các 

hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

Ngoại ngữ: Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, 

Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Theo quy định của BGDT 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đào tạo 4 năm theo hệ thống tín chỉ,  126 tín chỉ 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có khả năng học tập ở bậc cao hơn (thạc sĩ, TS) và học tập suốt đời 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản 

xuất cây trồng và các công ty doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông 

nghiệp. 
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12. Ngành: Bảo vệ thực vật      Khoa đào tạo: Nông học 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620112 

Phương thức xét tuyển: A00. Toán, Lý, Hóa, B00: Toán, Sinh, Hóa, 

B04:Toán, Sinh học, GDCD (*), D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Mục tiêu: 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học kiến thức và kỹ năng về 

ngành: Khoa học cây trồng; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức 

nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả 

năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản 

xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Khoa học 

cây trồng. 

Kiến thức: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Khoa học 

cây trồng; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các 

công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ 

bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực Khoa học cây trồng để 

phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến 

thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan 

đến lĩnh vực được đào tạo; 

Kỹ năng: Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng 

kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Khoa học cây trồng trong những 

bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và 

thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa 

học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề 

quy mô địa phương và vùng miền; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một 

báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan 

đến ngành Khoa học cây trồng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý 

một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có 

nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; 

Thái độ: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào 

tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng 

tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, 

tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế 

hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các 

hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

Ngoại ngữ: Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, 

Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Theo quy định của BGDDT 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đào tạo 4 năm theo hệ thống tín chỉ,  126 tín chỉ 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có khả năng học tập ở bậc cao hơn(thạc sĩ, TS) và học tập suốt đời 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản 

xuất cây trồng và các công ty doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông 

nghiệp. 
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13. Ngành: Nông học        Khoa đào tạo: Nông học 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620109 

Phương thức xét tuyển: A00. Toán, Lý, Hóa, B00: Toán, Sinh, Hóa;  

B04: Toán, Sinh học, GDCD (*), D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Mục tiêu: 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học kiến thức và kỹ năng về 

ngành: Nông học; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề 

nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng 

thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, 

doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Khoa học cây 

trồng. 

Kiến thức: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Khoa học 

cây trồng; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các 

công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ 

bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực Khoa học cây trồng để 

phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến 

thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan 

đến lĩnh vực được đào tạo; 

Kỹ năng: Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng 

kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Khoa học cây trồng trong những 

bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và 

thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa 

học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề 

quy mô địa phương và vùng miền; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một 

báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan 

đến ngành Khoa học cây trồng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý 

một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có 

nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; 

Thái độ: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào 

tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng 

tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, 

tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế 

hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các 

hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

Ngoại ngữ: Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, 

Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

   

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đào tạo 4 năm theo hệ thống tín chỉ,  126 tín chỉ 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có khả năng học tập ở bậc cao hơn (thạc sĩ, TS) và học tập suốt đời 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản 

xuất cây trồng và các công ty doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông 

nghiệp. 
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14. Ngành: Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan      Khoa đào tạo: Nông học 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620113 

Phương thức xét tuyển: A00. Toán, Lý, Hóa, B00: Toán, Sinh, Hóa;  

B04: Toán, Sinh học, GDCD (*), D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Mục tiêu: 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học kiến thức và kỹ năng về 

ngành: Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan; có thái độ lao động nghiêm 

túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý 

nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa 

học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và 

dịch vụ Khoa học cây trồng. 

Kiến thức: Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Khoa học 

cây trồng; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các 

công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ 

bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực Khoa học cây trồng để 

phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến 

thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan 

đến lĩnh vực được đào tạo; 

Kỹ năng: Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng 

kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Khoa học cây trồng trong những 

bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và 

thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa 

học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề 

quy mô địa phương và vùng miền; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một 

báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan 

đến ngành Khoa học cây trồng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý 

một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có 

nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; 

Thái độ: Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào 

tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng 

tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, 

tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế 

hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các 

hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

Ngoại ngữ: Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, 

Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

   

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đào tạo 4 năm theo hệ thống tín chỉ,  126 tín chỉ 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có khả năng học tập ở bậc cao hơn(thạc sĩ, TS) và học tập suốt đời 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản 

xuất cây trồng và các công ty doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông 

nghiệp. 
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15. Ngành: CHĂN NUÔI (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) Khoa đào tạo: Chăn nuôi – Thú y 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành tuyển sinh: 7620105 Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung  

Thời gian đào tạo: 4 năm (144 tín chỉ) 

Tổ hợp môn thi tuyển sinh 

A00: Toán – Vật Lí – Hóa học ; 

B00: Toán – Hóa học – Sinh học; 

A02: Toán – Vật Lí – Sinh học (*); 

D08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh (*). 

Phương thức xét tuyển 

– Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  1.1. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế:  

- Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất, An ninh quốc phòng, đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề 

nghiệp và cuộc sống; Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và chứng chỉ giáo dục thể 

chất. 

- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường; Có chứng 

chỉ Anh văn B1 hoặc tương đương.  

1.2. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực:   

- Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội 

nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Chăn 

nuôi. 

- Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn.  
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

1.3. Kiến thức chung khối ngành:   

- Phân tích và áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán học, vật lý, 

hóa học, sinh học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Chăn nuôi.  

1.4. Kiến thức về nghề nghiệp:   

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học chăn nuôi: cấu tạo, 

chức năng sinh lý của các cơ quan, các quá trình sinh hóa xảy ra trong cơ thể, vai 

trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng cho từng loại vật nuôi, cơ sở khoa học của 

chọn và nhân giống vật nuôi.  

- Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức 

tạp trong sản xuất chăn nuôi: quy trình công nghệ và quản lý chăn nuôi; phòng trị 

một số bệnh phổ biến và quản lý dịch bệnh cho vật nuôi.  

- Tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên 

và xã hội trong lĩnh vực chăn nuôi để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học 

tập ở trình độ cao hơn.  

- Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên 

quan đến lĩnh vực chăn nuôi.  

1.5. Kiến thức bổ trợ:  

- Có kiến thức về nghiên cứu khoa học và kinh doanh trong chăn nuôi và thú y. 

2. Chuẩn về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng):    

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và 

thực tiễn của ngành chăn nuôi trong những bối cảnh khác nhau: sản xuất, chế biến 

và phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi; chọn lọc và nhân giống vật nuôi; xây dựng 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

và thực hiện quy trình công nghệ chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát hiện và điều trị 

các bệnh phổ biến ở vật nuôi.  

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập 

thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những 

vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực chăn nuôi: Kỹ năng nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ; kỹ năng phân tích, tư duy hệ thống.  

- Có năng lực lập kế hoạch, điều hành sản xuất và kinh doanh ngành chăn nuôi - thú 

y phù hợp với từng địa phương và vùng miền.  

- Có kỹ năng tiếng Anh để có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài 

phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành chăn nuôi; 

có thể sử dụng tiếng Anh để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông 

thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan 

đến công việc chuyên môn. 

2.2. Kỹ năng mềm:  

- Kỹ năng làm việc theo nhóm (hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển 

nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau).  

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm 

và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết 

phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp).  

- Kỹ năng giao tiếp (lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các 

phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức).  

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong chăn nuôi. 

III Các chính sách, hoạt động   - Học bổng khuyến khích học tập của nhà trường; 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

- Học bổng của các doanh nghiệp 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Quy chế 43. 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có khả năng theo học các khóa đào tạo ngắn hạn phục vụ cho nghề nghiệp và có thể 

tham gia dự thi để học lên chương trình đào tạo thạc sĩ 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia làm việc tại: 

- Các cơ quan từ trung ương đến địa phương liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y 

như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục chăn nuôi, Cục thú y; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm giống vật nuôi, Trung tâm khuyến nông, 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học công 

nghệ; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng kinh tế, Trung tâm dịch 

vụ kỹ thuật nông nghiệp. 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y; các đại lý, 

cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y; các doanh nghiệp và trang trại 

chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

- Các trường Đại học, Trung học nông nghiệp; Viện Chăn nuôi. 

- Các tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y. 

- Những vị trí việc làm khác tùy theo năng lực cá nhân. 
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          16. Ngành: THÚ Y Khoa đào tạo: Chăn nuôi – Thú y 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7640101 Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung  

Thời gian đào tạo: 5 năm (174 tín chỉ) 

Tổ hợp môn thi 

A00: Toán – Vật Lí – Hóa học ; 

B00: Toán – Hóa học – Sinh học; 

A02: Toán – Vật Lí – Sinh học (*); 

D08: Toán – Sinh học– Tiếng anh (*).  

Phương thức xét tuyển 

– Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  1.1. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế:  

- Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất, An ninh quốc phòng, đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề 

nghiệp và cuộc sống; Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và chứng chỉ giáo dục 

thể chất. 

- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường; Có chứng 

chỉ Anh văn B1 hoặc tương đương.  

1.2. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực:   

- Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội 

nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Thú 

y. 

- Áp dụng được kiến thức công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn.  
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

1.3. Kiến thức chung khối ngành:   

- Phân tích và áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán học, vật lý, 

hóa học, sinh học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Thú y.  

1.4. Kiến thức về nghề nghiệp:   

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực thú y: cấu tạo và chức năng 

sinh lý của các cơ quan trong cơ thể; các quá trình chuyển hóa, bệnh lý, miễn dịch 

trong cơ thể vật nuôi; cơ chế tác động và tác dụng dược lý của thuốc và hóa chất 

dùng trong thú y; các quy luật phát sinh, phát triển và sinh thái liên quan đến yếu 

tố gây bệnh và dịch bệnh ở vật nuôi.  

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ chăn nuôi các đối tượng vật nuôi phổ biến 

trong nông nghiệp theo các hệ thống sản xuất khác nhau.  

- Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc 

phức tạp trong thú y: chẩn đoán, phòng trị và quản lý dịch bệnh cho vật nuôi; 

kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh an toàn thực phẩm.   

- Tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên 

và xã hội trong lĩnh vực thú y để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học 

tập ở trình độ cao hơn. 

- Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên 

quan đến lĩnh vực thú y.   

1.5. Kiến thức bổ trợ:  

- Có kiến thức về nghiên cứu khoa học và kinh doanh trong chăn nuôi và thú y. 

2. Chuẩn về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng):   
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết 

và thực tiễn của ngành thú y trong những bối cảnh khác nhau: chẩn đoán lâm sàng 

và chẩn đoán xét nghiệm; điều trị và phòng bệnh; tổ chức kiểm soát dịch bệnh cho 

vật nuôi; kiểm tra, đánh giá chất lượng và tính an toàn thực phẩm nguồn gốc động 

vật; thụ tinh nhân tạo và sinh sản vật nuôi. 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến 

tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết 

những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực thú y: Kỹ năng nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ; kỹ năng phân tích, tư duy hệ thống;  

- Có năng lực lập kế hoạch, điều hành sản xuất và kinh doanh ngành chăn nuôi - 

thú y phù hợp với từng địa phương và vùng miền.  

- Có kỹ năng tiếng Anh để có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài 

phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành thú y; có 

thể sử dụng tiếng Anh để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông 

thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan 

đến công việc chuyên môn. 

2.2. Kỹ năng mềm:  

- Kỹ năng làm việc theo nhóm (hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát 

triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau). 

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động 

nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, 

thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo 

luật pháp). 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Kỹ năng giao tiếp (lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các 

phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức). 

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thú y. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện các quy trình kỹ 

thuật thú y.  

- Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác thú y. 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau: quy 

mô và phương thức chăn nuôi, nhà nước và doanh nghiệp, nghiên cứu và sản xuất 

kinh doanh. 

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ về lĩnh vực thú y.  

- Có năng lực lập kế hoạch và điều phối các hoạt động thú y của trang trại chăn 

nuôi.  

- Có khả năng khởi nghiệp và tự tạo việc làm trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. 

- Có đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị; đối xử nhân đạo 

với vật nuôi. 

 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  - Học bổng khuyến khích học tập của nhà trường; 

- Học bổng của các doanh nghiệp 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đào tạo theo hệ thống tín chế, Quy chế 43. 



69 
 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có khả năng theo học các khóa đào tạo ngắn hạn phục vụ cho nghề nghiệp và có 

thể tham gia dự thi để học lên chương trình đào tạo thạc sĩ 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia làm việc tại: 

- Các cơ quan từ trung ương đến địa phương liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú 

y như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cơ 

quan Thú y vùng; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y, Trung tâm giống vật nuôi, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm ứng dụng 

và chuyển giao khoa học công nghệ; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Phòng kinh tế, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; Bệnh xá thú y và cán bộ 

thú y cơ sở. 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y; các đại 

lý, cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y; các doanh nghiệp và trang 

trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

- Các trường Đại học, Trung học nông nghiệp; Viện Thú y, Viện Chăn nuôi, Phân 

viện Thú y. 

- Các tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y 

- Những vị trí việc làm khác tùy theo năng lực cá nhân. 
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17. Ngành: Công nghệ Thực phẩm   Khoa đào tạo: Cơ khí - Công nghệ  

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành 7540101,  

Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, các tổ hợp xét: B00 (Toán, Sinh, 

Hoá), A00 (Toán, Lý, Hoá), D07 (Toán, Hoá, Anh), C02 (Văn, Toán, Hoá)  

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  - Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực CNTP trong 

quản lý, tổ chức sản xuất và chuyển giao công nghệ; có kỹ năng tay nghề thành 

thạo, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm với xã hội 

- Đào tạo kỹ sư CNTP đáp ứng nhu cầu của xã hội cho khu vực miền Trung, 

Tây Nguyên và cả nước về lĩnh vực chuyên ngành CNTP 

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương ứng trình độ B1 (3/6), theo thông tư 01/2014/TT-

BGD ĐT 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  - Giảng đường, phòng học đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập 

- Trang thiết bị tại giảng đường (phương tiện nghe nhìn, các ứng dụng tiện ích 

internet…) đầy đủ  

- Nhà trường có đủ phòng thí nghiệm cho các giờ thực hành, thực tập. 

Sổ tay sinh viên cung cấp đầy đủ các thông tin về chương trình đào tạo, môn 

học và cách đăng ký, hủy học phần. 

- Sinh viên dễ dàng nhận được các văn bản về học bổng, học phí, các chế độ 

chính sách. 

- Thư viện có nhiều đầu sách phong phú. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Chương trình đào tạo của ngành CNTP được xây dựng theo các quy định tại 

thông tư 08/2011/TT-BGDĐT (trước đây), thông tư 07/2015/TT-BGDĐT (từ 

2015 đến nay) của Bộ GD&ĐT 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có thể tiếp tục học bậc thạc sĩ nhóm ngành CNTP để nâng cao trình độ sau khi 

ra trường  

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  - Kỹ sư làm việc tại các phòng quản lý chất lượng (QC: Quality Control), giám 

sát, đảm bảo chất lượng (QA: Quality Assurance); nghiên cứu phát triển 

(Research Development), KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm), quản lý và vận 

hành các dây chuyền công nghệ thực phẩm tại các nhà máy, công ty chế biến 

thực phẩm như: công ty chế biến thủy hải sản; công ty bảo quản và chế biến 

lương thực, cà phê, chè; công ty chế biến rượu bia - nước giải khát; công ty chế 

biến sữa và các sản phẩm từ sữa; công ty chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt; 

công ty chế biến rau quả, thức ăn… 

- Kỹ sư làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng, vệ 

sinh an toàn thực phẩm như: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y 

tế, các Trung tâm phân tích, kiểm định chất lượng thực phẩm.. 

- Kỹ sư làm việc tại các công ty tư vấn đầu tư về công nghệ thực phẩm, kinh 

doanh thực phẩm, thiết bị, hóa chất, bao bì, phụ gia thực phẩm 

- Kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong các Viện, Trường có nghiên 

cứu, đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Kiểm 

nghiệm thực phẩm, Dinh dưỡng, Công nghệ chế biến thủy hải sản; 

- Có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và quốc tế 

về Công nghệ thực phẩm, Công  nghệ Sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy 

hải sản, Dinh dưỡng người và Đảm bảo chất lượng - An toàn thực phẩm. 
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18. Ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng  Khoa đào tạo: Cơ khí - Công nghệ 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7580210; Phương thức xét tuyển: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi 

tốt nghiệp PTTH Quốc gia. Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lí, Hóa); A01 (Toán, 

Lí, Anh); A02 (Toán, Lí, Sinh); C01 (Văn, Toán, Lí) và theo hình thức học bạ 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Chương trình đào tạo Đại học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng được xây dựng 

theo định hướng ứng dụng, nhằm mục tiêu đào tạo người kỹ sư có nền tảng 

vững chắc về kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật xây dựng và kiến thức 

chuyên môn về xây dựng hạ tầng kỹ thuật; có kiến thức cơ bản về quản lý, tổ 

chức và điều hành sản xuất; có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến 

quy hoạch, thiết kế kết cấu và kỹ thuật, giám sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, 

dự toán, hồ sơ mời thầu và thiết kế phương án tổ chức thi công công trình; có 

khả năng thích nghi và áp dụng các công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát 

triển của lĩnh vực Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập 

và theo nhóm; có trình độ ngoại ngữ (B1) và tin học (Chứng chỉ tin học cơ bản), 

tham gia các khóa đào tạo và tự học suốt đời; có phẩm chất chính trị, đạo đức và 

ý có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Bộ môn, Khoa và Nhà trường luôn tạo sân chơi học tập và thể thao lành mạnh 

cho sinh viên; tổ chức nhiều câu lạc bộ đội nhóm như câu lạc bộ tiếng anh, CLB 

nghiên cứu khoa học, CLB thể thao. Khuyến khích lập nhiều thành tích thi đua 

trong học tập và rèn luyện và có khen thưởng kịp thời để động viên các em sinh 

viên say mê học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nâng cao kỹ năng toàn 

diện... đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, nhiều cuộc thi chuyên ngành và 

liên ngành với các đơn vị trong Đại học Huế để sinh viên có cơ hội được học tập 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

và trau dồi kỹ năng. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Chương trình đào tạo theo Thông tư 07/BGDĐT; Ban hành kèm theo Quyết 

định số 469 /QĐ-ĐHNL ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 

Quy trình đào tạo: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số17/VBHN-BGDĐT ngày15 

tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo) 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có năng lực phát triển chuyên môn, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  - Làm việc tại các cơ quan nhà nước với vai trò cán bộ quản lý chuyên trách về 

lĩnh quy hoach và xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

- Làm việc trong các Trường, Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu chuyển 

giao công nghệ về xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

- Làm việc trong các công ty, tổng công ty trong và  ngoài nước về đầu tư xây 

dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

- Kỹ sư thiết kế kết cấu, thiết kế kiến trúc kỹ thuật, tổ chức thi công công trình, 

giám sát, kỹ sư định giá, đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo kỹ thuật, dự 

toán công trình và hồ sơ mời thầu công trình   

- Cán bộ tư vấn giám sát, thẩm định và thiết kế công trình xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật  
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19. Ngành: Công nghệ Chế biến lâm sản Khoa đào tạo: Lâm nghiệp 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7549001 

Phương thức xét tuyển 
– Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia  

– Dựa vào kết quả học bạ 

Tổ hợp môn thi 

A00: Toán – Vật Lí – Hóa Học 

A02: Toán – Vật Lí – Sinh 

B00: Toán – Hóa Học – Sinh 

D07: Toán – Hóa Học – Tiếng Anh 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Đào tạo người Kỹ sư Chế biến lâm sản có phẩm chất chính trị, đạo dức, ý thức 

phục vụ nhân dân tốt; có kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực Chế biến lâm sản 

và khả năng thiết kế và xây dựng được các tổ hợp máy chế biến thông dụng cũng 

như thiết kế các sản phẩm đồ mộc. vận hành thành thạo các loại máy chế biến gỗ 

thông dụng, có kỹ năng trong lập kế hoạch cũng như quản lý quá trình sản xuất. 

Sau khi tốt nghiệp các học viên có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản 

xuất, nghiên cứu, đào tạo và các doanh nghiệp và cơ sở chế biến lâm sản. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Trong quá trình học tại trường, sinh viên được đào tạo và làm việc thêm tại các 

đơn vị sản xuất lâm nghiệp để vừa rèn luyện tay nghề đồng thời kiếm thêm thu 

nhập cho bản thân một cách thường xuyên. Sinh viên được tham gia nghiên cứu 

khoa học để định hướng khởi nghiệp cho bản thân sau khi ra trường. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

   

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sinh viên ngành Công nghệ chế biến lâm sản sau khi tốt nghiệp (Kỹ sư) sẽ 

làm việc ở nhiều lĩnh vực và các tổ chức khác nhau như: 

- Kỹ thuật viên, tổ trưởng, quản đốc của các doanh nghiệp chế biến lâm 

sản. 

- Cán bộ theo dõi hoạt động sản xuất: Tiến hành theo dõi hoạt động trực 

tiếp của dây chuyền, đánh giá năng lực sản xuất, kiểm soát số lượng sản phẩm… 

để làm tiền đề xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các khâu tiếp theo. Các vị trí việc 

làm tương ứng, bao gồm: nhân viên kế hoạch, nhân viên thống kê,… 

- Cán bộ kiểm soát chất lượng (QA/QC): Chịu tránh nhiệm về xây dựng 

tiêu chuẩn, kiểm soát, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đảm bảo sản phẩm hoàn 

thiện đạt được các tiêu chuẩn công nghệ ban đầu đặt ra, đáp ứng các yêu cầu của 

thị trường, khách hàng trong và ngoài nước. 

- Cán bộ quản lý nhà nước tại các cơ quan nhà nước liên quan đến các lĩnh 

vực lâm nghiệp và chế biến lâm sản 

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trường 

dạy nghề, Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Công nghệ chế biến lâm sản 

- Cán bộ dự án làm việc cho các chương trình, dự án về sản phẩm gỗ, lâm 

sản ngoài gỗ và bảo vệ môi trường. 
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20. Ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  Khoa đào tạo: TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  * Mã ngành: 7850103 

* Phương thức tuyển sinh 

- Hình thức xét tuyển gồm: xét tuyển bằng học bạ và xét tuyển bằng kết quả thi 

trung học phổ thông quốc gia. 

- Tổ hợp môn xét tuyển gồm:  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  (Khối A00) 

Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh ( Khối D01) 

Tổ hợp 3: Văn, Địa, Toán ( Khối C04) 

Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa ( Khối C00) 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  1. Kiến thức 

1.1. Khối kiến thức chung toàn Đại học Huế 

- Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (được cấp chứng chỉ), An ninh 

quốc phòng (được cấp chứng chỉ), tư tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống;  

- Vận dụng được kiến thức về tiếng Anh với trình độ B1 hoặc tương đương trở 

lên. 

1.2. Khối kiến thức lĩnh vực  

- Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã 

hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành 

Quản lý đất đai; 

-  Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng được 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

trong công việc chuyên môn. 

1.3. Kiến thức chung khối ngành  

Phân tích và áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như Toán học, Toán 

thống kê, Vật lý, Hóa học, Sinh thái và môi trường làm nền tảng lý luận và thực 

tiễn cho ngành Quản lý đất đai. 

1.4. Kiến thức về nghề nghiệp 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn về xây dựng và thực thi hệ thống 

pháp luật về đất đai gồm xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về quản lý và sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về đất đai; xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai; giải quyết các vấn 

đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn về thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật 

phục vụ quản lý đất đai như khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản 

đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 

đai; thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trong lĩnh 

vực quản lý đất đai; 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn về xây dựng và thực thi hệ thống quy 

hoạch sử dụng đất đai như quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất; 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn về xây dựng và thực thi hệ thống 

hành chính đối với đất đai như quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của người sử dụng đất; quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai; 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn về xây dựng và thực thi hệ thống tài 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

chính đất đai như điều tra xây dựng giá đất, quản lý hoạt động dịch vụ về đất 

đai, quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động 

sản.  

1.5. Kiến thức bổ trợ 

Vận dụng tốt các kiến thức về kỹ năng mềm, phương pháp nghiên cứu khoa học, 

xây dựng và quản lý dự án vào nghề nghiệp và cuộc sống. 

2. Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có kỹ năng về đo đạc, xây dựng các loại bản đồ như bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các bản 

đồ chuyên đề khác; 

- Có kỹ năng xây dựng được phương án quy hoạch sử dụng đất, xây dựng 

phương án quy hoạch tổng thể các cấp, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch đô 

thị và khu dân cư nông thôn; 

- Có kỹ năng xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính, kỹ năng định giá đất, đánh 

giá đất, thống kê và kiểm kê đất đai; 

- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

đất đai; 

- Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai; 

- Có kỹ năng phân tích và vận dụng đúng các văn bản pháp quy và chính sách 

của Nhà nước về lĩnh vực đất đai như định giá đất, quy hoạch sử dụng đất, bảo 

vệ và sử dụng đất nông nghiệp bền vững để thực hiện hiệu quả việc quản lý và 

sử dụng đất cũng như thực hiện các công việc liên quan khác. 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

2.2. Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có kỹ năng cộng tác, hình thành nhóm, làm việc 

theo nhóm, phát triển nhóm; tổng hợp được ý kiến tập thể, thích ứng và làm việc 

hiệu quả trong các tập thể đa ngành, đa lĩnh vực; 

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Có kỹ năng quản lý, điều khiển, phân công, đánh 

giá hoạt động của tập thể; Có kỹ năng phát triển và duy trì quan hệ với các đối 

tác; Có khả năng đàm phán, thuyết phục và đưa ra quyết định trên nền tảng có 

trách nhiệm với xã hội và tuân thủ quy định của pháp luật; 

- Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng đàm phán, diễn thuyết, ứng xử và giao tiếp hiệu 

quả trong các công việc của lĩnh vực quản lý đất đai cũng như trong cuộc sống; 

- Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: Có kỹ năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh 

với trình độ B1 hoặc tương đương trở lên; 

- Kỹ năng tin học: Đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, đồng thời có 

kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành, hệ thống 

thông tin địa lý (GIS) và công nghệ viễn thám để thực hiện các công việc 

chuyên môn của ngành Quản lý đất đai; 

- Kỹ năng nghiên cứu khoa học: Có kỹ năng vận dụng các kiến thức chuyên 

ngành, các phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống và hiện đại để thực 

hiện nghiên cứu thành công các vấn đề khoa học trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

- Có kỹ năng khởi nghiệp và tự tạo việc làm phù hợp với lĩnh vực chuyên môn. 

3. Thái độ (Năng lực tự chủ và trách nhiệm) 

3.1. Năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:  

- Có năng lực lập kế hoạch, tổ chức công việc, phát huy trí tuệ tập thể và phát 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

triển chuyên môn về quản lý đất đai; 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

- Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai;  

- Có đạo đức nghề nghiệp tốt trong việc thực hiện các công việc chuyên môn 

như trung thực với các kết quả đo đạc, phân tích đất, xử lý hồ sơ về đất đai. 

Luôn nhiệt tình, niềm nở và tận tâm khi phục vụ người dân đến giao dịch hoặc 

khi thực hiện các công việc chuyên môn với các bên liên quan. 

3.2. Năng lực quản lý, điều hành 

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề trong lĩnh vực quản lý đất đai 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; 

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động quản lý đất đai ở các cấp; 

- Có năng lực đề xuất các sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được 

Có trình độ tiếng Anh đạt mức B1 hoặc tương đương trở lên. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  - Người học được cấp học bổng nếu đủ điều kiện về học lực và các điều kiện 

khác ( nếu có) 

- Người học được được tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm và các hoạt động 

ngoại khóa do nhà trường tổ chức 

- Người học được được đăng ký ở ký túc xá 

- Người học được được tham gia các hoạt động tiếp cận nghề, thao tác nghề và 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

tiếp cận nghề tại các cơ quan chuyên môn ở khu vực Miền Trung 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đại học chính quy 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học văn bằng 2 các ngành gồm Bất động 

sản, Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ. Bên cạnh đó, người học có thể theo học Cao học 

và Tiến sĩ ngành Quản lý đất đai. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quản lý đất đai, người học có thể làm việc 

trong các cơ quan quản lý đất đai từ trung ương đến địa phương như Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và 

Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh và chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai cấp huyện; Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm 

Phát triển quỹ đất; Các công ty đo đạc; Các công ty tư vấn về quy hoạch; các 

công ty kinh doanh bất động sản;  Bộ phận định giá của các ngân hàng và các 

trung tâm đấu giá tài sản; cán bộ địa chính cấp xã;  các cơ sở đào tạo đại học, 

cao đẳng, các cơ sở nghiên cứu về quản lý đất đai...  

 



82 

21. Ngành: BẤT ĐỘNG SẢN  Khoa đào tạo: TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  * Mã ngành: 7340116 

* Phương thức tuyển sinh 

- Hình thức xét tuyển gồm xét tuyển bằng học bạ và xét tuyển bằng kết quả thi 

trung học phổ thông quốc gia. 

- Tổ hợp môn xét tuyển gồm:  

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  (Khối A00) 

Tổ hợp 2: Toán, Văn, Anh ( Khối D01) 

Tổ hợp 3: Văn, Địa, Toán ( Khối C04) 

Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa ( Khối C00) 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  1. Kiến thức 

1.1. Khối kiến thức chung toàn Đại học Huế 

- Vận dụng được các kiến thức giáo dục thể chất (được cấp chứng chỉ), an ninh 

quốc phòng (được cấp chứng chỉ), tư tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống.  

- Vận dụng được kiến thức về về tiếng Anh với trình độ B1 hoặc tương đương 

trở lên. 

1.2. Khối kiến thức lĩnh vực  

- Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã 

hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho lĩnh 

vực Bất động sản. 

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng được 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

trong công việc chuyên môn. 

1.3. Kiến thức chung khối ngành 

Phân tích và áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán học, toán 

thống kê, vật lý, hóa học, sinh thái môi trườnglàm nền tảng lý luận và thực tiễn 

cho lĩnh vực bất động sản 

1.4. Kiến thức về nghề nghiệp 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn về xây dựng và thực thi hệ thống 

pháp luật về Bất động sản gồm xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý, sử dụng và kinh doanh Bất động sản; thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và kinh doanh 

Bất động sản; xử lý các vi phạm pháp luật về Bất động sản; giải quyết các vấn 

đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý, sử dụng và kinh 

doanh Bất động sản. 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn về thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật 

phục vụ quản lý Bất động sản như khảo sát, đo đạc, phân loại bất động sản; lập 

bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, 

bản đồ giá đất; thống kê, kiểm kê đất đai và bất động sản; xây dựng hệ thống 

thông tin đất đai và bất động sản. 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn về xây dựng và thực thi hệ thống quy 

hoạch sử dụng đất đai như quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn về xây dựng và thực thi hệ thống 

hành chính đối với bất động sản như quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

nghĩa vụ của người sở hữu và sử dụng bất động sản; quản lý các hoạt động dịch 

vụ công về bất động sản. 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn về xây dựng và thực thi hệ thống tài 

chính về bất động sản như điều tra, định giá và thẩm định giá đất và bất động 

sản; quản lý hoạt động dịch vụ về bất động sản; xác định các khoản thuế và lệ 

phí liên quan đến các giao dịch về bất động sản; quản lý và phát triển thị trường 

bất động sản.  

- Áp dụng được các kiến thức chuyên môn trong việc quản lý và kinh doanh bất 

động sản như phân tích thị trường bất động sản, maketing bất động sản, môi 

giới bất động sản, tài chính và đầu tư bất động sản, giao dịch và đàm phán trong 

quản lý, phát triển và kinh doanh bất động sản, lập dự án đầu tư bất động sản, 

khởi tạo và quản trị doanh nghiệp bất động sản… 

1.5. Kiến thức bổ trợ 

Vận dụng tốt các kiến thức về giao dịch và đàm phán kinh doanh, phương pháp 

tiếp cận khoa học, xử lý số liệu chuyên ngành, đánh giá tác động môi trường 

vào nghề nghiệp và cuộc sống. 

2. Kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có kỹ năng về định giá đất và bất động sản. 

- Có kỹ năng môi giới, tư vấn bất động sản. 

- Có kỹ năng khởi tạo, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực bất 

động sản. 

- Có kỹ năng xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính, kỹ năng thống kê, kiểm kê 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

đất đai và bất động sản. 

- Có kỹ năng về đo đạc, xây dựng các loại bản đồ như bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản 

đồ khoanh vùng giá trị đất đai và các bản đồ chuyên đề khác.  

- Có kỹ năng xây dựng được phương án quy hoạch sử dụng đất, xây dựng 

phương án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn. 

- Có kỹ năng giải quyết các vấn đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến đất đai và bất động sản. 

- Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai và 

bất động sản. 

- Có kỹ năng phân tích và vận dụng đúng các văn bản pháp quy và chính sách 

của Nhà nước về lĩnh vực bất động sản như định giá đất và bất động sản, quy 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng, thuế và lệ phí... để thực hiện hiệu quả việc 

quản lý và phát triển thị trường bất động sản cũng như thực hiện các công việc 

liên quan khác. 

2.2.Kỹ năng mềm 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có kỹ năng cộng tác, hình thành nhóm, làm 

việc theo nhóm, phát triển nhóm; tổng hợp được ý kiến tập thể, thích ứng và 

làm việc hiệu quả trong các tập thể đa ngành, đa lĩnh vực. 

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Có kỹ năng quản lý, điều khiển, phân công, 

đánh giá hoạt động của tập thể; Có kỹ năng phát triển và duy trì quan hệ với 

các đối tác; Có khả năng đàm phán, thuyết phục và đưa ra quyết định trên nền 

tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ quy định của pháp luật. 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng đàm phán, diễn thuyết, ứng xử và giao tiếp 

hiệu quả trong các công việc của lĩnh vực bất động sản cũng như trong cuộc 

sống. 

- Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: Có kỹ năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh 

với trình độ B1 hoặc tương đương trở lên. 

- Kỹ năng tin học: Đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, đồng thời có 

kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm 

tin học chuyên ngành, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và công nghệ viễn thám 

để thực hiện các công việc chuyên môn của lĩnh vực bất động sản. 

- Kỹ năng nghiên cứu khoa học: Có kỹ năng vận dụng các kiến thức chuyên 

ngành, các phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống và hiện đại để thực 

hiện nghiên cứu thành công các vấn đề khoa học trong lĩnh vực bất động sản. 

- Có kỹ năng khởi nghiệp và tự tạo việc làm phù hợp với lĩnh vực chuyên môn. 

3. Thái độ (Năng lực tự chủ và trách nhiệm) 

3.1. Năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

- Có năng lực tự lập kế hoạch, tổ chức công việc, phát huy trí tuệ tập thể và 

phát triển chuyên môn. 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau. 

- Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ về quản lý đất đai và bất động sản.  

- Có đạo đức nghề nghiệp tốt trong việc thực hiện các công việc chuyên môn 

như trung thực với các kết quả đo đạc, xử lý hồ sơ về đất đai và bất động sản, 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

định giá bất động sản, môi giới và tư vấn bất động sản. Luôn nhiệt tình, niềm 

nở và tận tâm khi phục vụ người dân đến giao dịch hoặc khi thực hiện các công 

việc chuyên môn với các bên liên quan. 

3.2. Năng lực quản lý, điều hành 

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề trong lĩnh vực quản lý, sử 

dụng và kinh doanh bất động sản. 

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động quản lý sử dụng và kinh doanh 

bất động sản ở các cấp. 

- Có năng lực đề xuất các sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được 

Có trình độ tiếng Anh đạt mức B1 hoặc tương đương trở lên. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  - Người học được cấp học bổng nếu đủ điều kiện về học lực và các điều kiện 

khác ( nếu có) 

- Người học được được tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm và các hoạt động 

ngoại khóa do nhà trường tổ chức 

- Người học được được đăng ký ở ký túc xá 

- Người học được được tham gia các hoạt động tiếp cận nghề, thao tác nghề và 

tiếp cận nghề tại các cơ quan chuyên môn ở khu vực Miền Trung 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  Đại học chính quy 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

  Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học văn bằng 2 các ngành: Quản lý đất đai 

và Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ. Bên cạnh đó, người học có thể theo học Cao học 
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Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

trường và Tiến sĩ ngành Quản lý đất đai. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Bất động sản, người học có thể làm việc trong 

các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có liên quan đến 

lĩnh vực bất động sản như cơ quan Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Tài 

chính, cơ quan Xây dựng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động 

trong lĩnh vực Ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh, môi giới, tư vấn về 

bất động sản, tham gia các dự án về đầu tư bất động sản, làm việc tại các cơ sở 

đào tạo đại học, cao đẳng, các cơ sở nghiên cứu về bất động sản... Người học 

có thể làm việc ở nhiều vị trí công việc khác nhau như chuyên viên thẩm định 

giá, chuyên viên môi giới, tư vấn, kinh doanh bất động sản, chuyên viên quản 

lý đất đai và bất động sản... 
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22. Ngành: Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và PTNT) Khoa đào tạo: Khuyến nông & PTNT 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620102 
 

Loại hình đào tạo:  

Chính quy, tập trung 
Thời gian đào tạo: 4 năm 

Tổ hợp môn thi 
A00: Toán - Lý – Hóa ;  

B00: Toán - Hóa -Sinh 

C00: Văn – Sử – Địa;  

D01: Văn - Toán - Anh 

Phương thức xét tuyển 
- Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 

(30) 

- Dựa vào kết quả học bạ (20) 
 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Đào tạo Kỹ sư ngành Khuyến nông có năng lực tư vấn tổ chức sản xuất; tiếp cận 

thị trường nông sản; đào tạo trong công tác khuyến nông, phát triển dịch vụ hỗ 

trợ sản xuất nông nghiệp và làm cầu nối hiệu quả giữa nông dân với các bên liên 

quan trong sản xuất nông nghiệp. Kỹ sư tốt nghiệp ngành Khuyến Nông & 

PTNT có phẩm chất đạo đức tốt; yêu nghề; có tinh thần trách nhiệm cao; chịu 

khó học hỏi; năng động và sáng tạo trong công việc. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Khoa đã có  nơi làm việc khang trang cho cán bộ môn và giáo viên. Khoa được 

trang bị Phòng truyền thông phát triển với trang thiết bị, giúp cho sinh viên có 

thể tổ chức các buổi thảo luận, sinh hoạt chuyên đề, thực hành truyền thông, xây 

dựng các băng hình phục vụ tuyên truyền,  rèn luyện kỹ năng. Ngoài ra, các trại 

của viện Nghiên cứu phát triển được trường đầu tư cơ sở vật chất tốt là địa bàn 

tốt cho sinh viên của Khoa thăm quan học tập. Với địa bàn 4 ( cơ sở sản xuất) có 

thể nói đã có sự kết hợp giữa Khoa và Trung tâm phát triển nông thôn miền 

Trung nơi Trung tâm triển khai các chương trình dự án, là mô hình tốt cho học 

tập chia sẻ của khoa. Khoa còn kết hợp với các Trung tâm Khuyến nông các 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

tỉnh, các chi cục phát triển nông thôn, các công ty trong việc thực hiện các bài 

thực hành, thực tập tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên, giúp sinh viên có tay 

nghề tốt khi ra trường. 

Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo của Khoa đã được chú ý phát triển, trang bị 

hiện đại và đồng bộ. Ngoài cơ sở phòng ốc nơi làm việc của Khoa và các bộ 

môn, Khoa có phòng thí nghiệm truyền thông và phát triển, được trang bị các 

máy móc hiện đại phục vụ cho công tác truyền thông, quảng bá, in sao tài liệu 

và đầy đủ các phương tiện như máy quay camera, máy in, máy tính, máy chiếu 

để phục vụ truyền thông giảng dạy và thực hành. Đặc biệt, Khoa có tủ sách 

chuyên ngành với nhiều sách chuyên khảo được sưu tập từ nước ngoài và đầy đủ 

các tài liệu bài giảng để phục vụ tốt cho việc tự học và nghiên cứu của sinh viên, 

học viên cao học trong khoa và những ai quan tâm trong lĩnh vực phát triển 

nông thôn. 

Sinh viên nội trú được bố trí ở Ký túc xá Tây Lộc, địa chỉ số 100 đường Trần 

Văn Kỷ, phường Tây Lộc, thành phố Huế Ký túc xá Tây Lộc có 5 dãy nhà 2 

tầng với 60 phòng, công trình phụ khép kín từng phòng, giải quyết được tối đa 

480 chổ ở cho SV nội trú 

Tại cơ sở chính của Trường, SV được tạo mọi điều kiện sử dụng miễn phí 

những trang thiết bị, sân bãi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao và sinh hoạt đội nhóm thông qua sự quản lý của tổ chức Đoàn, Hội. Các 

hoạt động văn hoá, văn nghệ được tổ chức tại Nhà Đa chức năng có 500 chỗ 

ngồi. Các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao đa 

môn, sân bóng đá, sân bóng chuyền ngoài trời.  

Sinh viên được tư vấn, xét giới thiệu các học bổng chính sách, học bổng khuyến 

khích học tập, học bổng tài trợ. Thực hiện tốt chế độ miễn giảm học phí, BHYT, 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

BHTT. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  http://tuyensinh.huaf.edu.vn/vi/news/khuyen-nong/chuong-trinh-dao-tao-chuan-

nganh-khuyen-nong-146.html 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có kiến thức cơ bản về xã hội học , xã hội học nông thôn, tâm lý nông dân 

-  Các phương pháp đào tạo trong công tác khuyến nông, phương pháp khuyến 

nông, phương pháp truyền thông, phương pháp tổ chức sự kiện 

- Tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; Lập kế hoạch và đấu thầu dịch vụ khuyến 

nông 

- Dịch vụ tư vấn nông nghiệp; Khởi nghiệp nông nghiệp 

- Quản trị trang trại; cung ứng và tiêu thụ tập trung sản phẩm nông nghiệp. 

- Có thể tiếp tục học lên Thạc sĩ, tiến sĩ PTNT được đào tạo ngay tại khoa. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  -  Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến  phát triển nông thôn, đặc biệt là 

cơ quan của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các cấp 

- Trung  tâm khuyến nông Quốc gia, trung tâm khuyến nông các tỉnh, Trạm  

khuyến nông các huyện 

- Các tổ chức kinh tế có liên quan đến phát triển nông thôn và  khuyến nông 

(doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại, cơ sở chế biến, marketing nông lâm thủy 

sản, các hợp tác xã,...) 

- Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Viện nghiên cứu 

- Làm việc trong các tổ chức Quốc tế, các công ty tư vấn về kinh tế; các tổ chức 

xã hội nghề nghiệp và nông thôn; các chương trình về phát triển nông thôn, 

cộng đồng, các công ty kinh doanh vật tư nông nghiệp,… 
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23. Ngành: Phát triển nông thôn  Khoa đào tạo: Khuyến nông & PTNT 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Mã ngành: 7620116 
 

Loại hình đào tạo:  

Chính quy, tập trung 
Thời gian đào tạo: 4 năm 

Tổ hợp môn thi 
A00: Toán - Lý – Hóa ;  

B00: Toán - Hóa -Sinh 

C00: Văn – Sử – Địa;  

D01: Văn - Toán - Anh 

Phương thức xét tuyển 
- Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia 

(100) 

- Dựa vào kết quả học bạ (50) 
 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Đào tạo Kỹ sư ngành Phát triển nông thôn có năng lực quản lý, tổ chức sản xuất 

và xây dựng năng lực cho cán bộ và người dân trong phát triển nông nghiệp, 

nông thôn hướng đến hoàn thiện địa phương đảm bảo các tiêu chí nông thôn 

mới; tiếp cận công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và đảm bảo năng lực 

cạnh tranh với thị trường nông nghiệp mở cửa. Kỹ sư tốt nghiệp ngành PTNT có 

phẩm chất chính trị tốt, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  Khoa đã có  nơi làm việc khang trang cho cán bộ môn và giáo viên. Khoa được 

trang bị Phòng truyền thông phát triển với trang thiết bị, giúp cho sinh viên có 

thể tổ chức các buổi thảo luận, sinh hoạt chuyên đề, thực hành truyền thông, xây 

dựng các băng hình phục vụ tuyên truyền,  rèn luyện kỹ năng. Ngoài ra, các trại 

của viện Nghiên cứu phát triển được trường đầu tư cơ sở vật chất tốt là địa bàn 

tốt cho sinh viên của Khoa thăm quan học tập. Với địa bàn 4 ( cơ sở sản xuất) có 

thể nói đã có sự kết hợp giữa Khoa và Trung tâm phát triển nông thôn miền 

Trung nơi Trung tâm triển khai các chương trình dự án, là mô hình tốt cho học 

tập chia sẻ của khoa. Khoa còn kết hợp với các Trung tâm Khuyến nông các 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

tỉnh, các chi cục phát triển nông thôn, các công ty trong việc thực hiện các bài 

thực hành, thực tập tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên, giúp sinh viên có tay 

nghề tốt khi ra trường. 

Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo của Khoa đã được chú ý phát triển, trang bị 

hiện đại và đồng bộ. Ngoài cơ sở phòng ốc nơi làm việc của Khoa và các bộ 

môn, Khoa có phòng thí nghiệm truyền thông và phát triển, được trang bị các 

máy móc hiện đại phục vụ cho công tác truyền thông, quảng bá, in sao tài liệu 

và đầy đủ các phương tiện như máy quay camera, máy in, máy tính, máy chiếu 

để phục vụ truyền thông giảng dạy và thực hành. Đặc biệt, Khoa có tủ sách 

chuyên ngành với nhiều sách chuyên khảo được sưu tập từ nước ngoài và đầy đủ 

các tài liệu bài giảng để phục vụ tốt cho việc tự học và nghiên cứu của sinh viên, 

học viên cao học trong khoa và những ai quan tâm trong lĩnh vực phát triển 

nông thôn. 

Sinh viên nội trú được bố trí ở Ký túc xá Tây Lộc, địa chỉ số 100 đường Trần 

Văn Kỷ, phường Tây Lộc, thành phố Huế Ký túc xá Tây Lộc có 5 dãy nhà 2 

tầng với 60 phòng, công trình phụ khép kín từng phòng, giải quyết được tối đa 

480 chổ ở cho SV nội trú 

Tại cơ sở chính của Trường, SV được tạo mọi điều kiện sử dụng miễn phí 

những trang thiết bị, sân bãi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao và sinh hoạt đội nhóm thông qua sự quản lý của tổ chức Đoàn, Hội. Các 

hoạt động văn hoá, văn nghệ được tổ chức tại Nhà Đa chức năng có 500 chỗ 

ngồi. Các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao đa 

môn, sân bóng đá, sân bóng chuyền ngoài trời.  

Sinh viên được tư vấn, xét giới thiệu các học bổng chính sách, học bổng khuyến 

khích học tập, học bổng tài trợ. Thực hiện tốt chế độ miễn giảm học phí, BHYT, 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

BHTT. 

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  http://tuyensinh.huaf.edu.vn/vi/news/phat-trien-nong-thon/chuong-trinh-dao-

tao-chuan-nganh-phat-trien-nong-thon-174.html 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có kiến thức cơ bản về xã hội học và phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn,  

khởi nghiệp nông nghiệp, phát triển cộng đồng, quản lý  và phát triển nông thôn. 

- Có kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch phát triển, kỹ năng quản lý, tổ chức 

thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông 

thôn, tư vấn các vấn đề phát triển và khởi ngiệp trong nông nghiệp và nông 

thôn. 

- Có năng lực nghiên cứu, phát triển nông thôn theo hướng hiện đại và phát triển 

bền vững. 

- Có thể tiếp tục học lên Thạc sĩ, tiến sĩ PTNT được đào tạo ngay tại khoa. 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Cơ hội việc làm sau khi ra trường của sinh viên ngành PTNT khá đa dạng nhờ 

được đào tạo kiến thức đa ngành bên cạnh các kiến thức chuyên môn sâu trong 

lĩnh vực phát triển nông thôn. Các cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm kỹ sư ngành 

PTNT có thể làm việc bao gồm: 

- Sở Kế hoạch đầu tư, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở tài nguyên và 

môi trường; 

- Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông lâm, Liên minh HTX; 

- Phòng Kinh tế, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng tài nguyên 

và môi trường, Ban điều phối xây dựng nông thôn mới các huyện; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu 

và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 

- Các doanh nghiệp và các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh; 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

- Các tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, … từ 

Trung ương đến địa phương, các dự án và chương trình khởi nghiệp nông thôn; 

- Cán bộ công chức cấp xã. 
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24. Ngành: Sinh học ứng dụng Khoa đào tạo: Khoa Cơ bản 

TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh  

  Tên ngành: Sinh học ứng dụng. Mã số: 7420203 

Phương thức xét tuyển 

- Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia:  

Tổ hợp môn thi 

A00: Toán - Vật lý - Hóa học; 

B00: Toán - Hóa học - Sinh học; 

B03: Toán - Sinh học - Văn; 

B08: Toán - Sinh học - Tiếng Anh 

- Dựa vào kết quả học bạ 

Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp 

THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điểm các môn trong tổ 

hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) 

mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét 

tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe 

tốt; nắm vững các kiến thức về Sinh học, có khả năng vận dụng kiến thức Sinh 

học ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nhằm nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất 

lượng cho thị trường lao động. 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Chương trình đào tạo ngành Sinh học ứng dụng trình độ đại học nhằm 

đào tạo kỹ sư Sinh học ứng dụng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe 

tốt, có năng lực thực hành, tận tụy với nghề nghiệp, có khả năng tiếp tục phát 

triển trong chuyên môn và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát 

triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước. 

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã 

hội và nhân văn, nhà nước và pháp luật và môi trường; có khả năng sử dụng 

các phần mềm tin học ứng dụng và khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ thông 

thường.  

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh học ứng dụng được trang bị những kiến 

thức cơ sở về sinh học và những kiến thức chuyên sâu về giải phẫu, sinh lý, 

sinh hóa của sinh vật; từ đó giúp hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình sinh 

học liên quan đến cây trồng, vật nuôi, thủy sản và thực phẩm. 

Kỹ sư Sinh học ứng dụng có khả năng vận dụng những kiến thức sinh 

học vào lĩnh vực chăm sóc, quản lý cây trồng để đạt được năng suất và hiệu 

quả cao; vận dụng những kiến thức sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy 

sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi và thủy sản; vận dụng 

được các nguyên lý sinh học trong bảo quản, chế biến các sản phẩm nông 

nghiệp. 

Kỹ sư ngành Sinh học ứng dụng có khả năng làm việc theo nhóm, tính tự 

chủ trong phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học, biết phân tích các 

vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Sinh học ứng dụng, đúc kết và hình 
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TT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học chính quy 

thành kỹ năng tư duy sáng tạo. 

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Sinh học ứng dụng còn có thể làm việc được ở 

Viện, Trường, các Cơ quan nghiên cứu và giảng dạy Sinh học; bên cạnh đó, 

làm việc tốt ở các sở ban ngành và công ty liên quan đến các lĩnh vực nông 

nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Đủ trình độ để theo học ở những 

bậc học cao hơn trong và ngoài nước. 

2. Kiến thức  

2.1. Khối kiến thức chung 

- Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (chứng chỉ), An ninh 

quốc phòng (chứng chỉ), các Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin, Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào 

nghề nghiệp và cuộc sống; 

- Vận dụng được kiến thức ngoại ngữ (B1 hoặc tương đương) trong giao tiếp 

thông thường.  

2.2. Khối kiến thức lĩnh vực  

- Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự 

sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn 

cho ngành Sinh học ứng dụng; 

- Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và Ứng 

dụng được trong công việc chuyên môn. 

2.3. Kiến thức chung khối ngành 

Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội 

nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành 
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Sinh học ứng dụng. 

2.4. Kiến thức về nghề nghiệp  

- Nắm vững kiến thức lý thuyết và thực tiễn để xây dựng và thực hiện quy 

trình kỹ thuật sản xuất các loại sản phẩm sinh học phục vụ sản xuất cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản theo hướng nông nghiệp an toàn, bền vững và thích ứng với 

biến đổi khí hậu; 

- Ứng dụng linh hoạt các tiến bộ công nghệ cao và các biện pháp kỹ thuật 

mới trong sản xuất các loại sản phẩm sinh học ứng dụng phù hợp với các đối 

tượng nuôi trồng; 

- Chọn tạo, tuyển chọn các giống vi sinh vật, cây trồng, vật nuôi theo 

hướng thích ứng với các điều kiện sinh thái;  

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, sản xuất có tính chiến lược và 

hiệu quả trong sản xuất các sản phẩm sinh học ở quy mô sản xuất hàng hóa; 

- Phân tích đánh giá thị trường, hoạch toán hiệu quả kinh tế, tổ chức các hoạt

động kinh doanh các sản phẩm sinh học ứng dụng trong sản xuất cây trồng, vật

nuôi, thủy sản; 

- Nắm vững và vận dụng các kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp 

luật và bảo vệ môi trường của của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Sinh học 

ứng dụng. 

2.5. Kiến thức bổ trợ 

- Vận dụng được kiến thức về cách tổ chức nhóm cho các hoạt động khoa 

học và thực tiễn, phương pháp lấy thông tin và truyền tải chính xác các kiến 

thức chuyên môn đến những đối tượng khác nhau; 
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- Vận dụng được kiến thức về các khái niệm nghiên cứu trong khoa học. 

Cách lựa chọn, xây dựng và triển khai một vấn đề trong nghiên cứu khoa học; 

- Vận dụng được kiến thức về lập các dự án và triển khai thực tế liên quan 

đến sản xuất, kinh doanh. 

3. Kỹ năng 

3.1. Kỹ năng về nghề nghiệp 

- Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Sinh học ứng dụng có kỹ năng thực hành cơ 

bản về sử dụng các loại kính hiển vi để quan sát tế bào, kỹ năng làm tiêu bản 

hiển vi và quan sát tiêu bản hiển vi, kỹ năng bố trí thí nghiệm sinh học, kỹ 

năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành, kỹ năng ứng dụng tin học trong phân 

tích số liệu và báo cáo khoa học;  

- Có kỹ năng về các kỹ thuật sinh học chuyên sâu trong phòng thí nghiệm 

như kỹ thuật nuôi cấy mô, kỹ thuật ly trích và phân tích hợp chất hữu cơ, kỹ 

thuật sản xuất các sản phẩm ứng dụng trong nông nghiệp; 

- Các kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp như sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành, 

kỹ năng ứng dụng tin học trong phân tích số liệu và báo cáo khoa học, kỹ năng 

lập dự án và kiến thức thị trường cũng được rèn luyện để có thể dễ dàng tìm 

được việc làm sau khi tốt nghiệp. 

3.2. Kỹ năng mềm 

- Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng. Đạt 

chứng chỉ B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo); 
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- Áp dụng các kiến thức về công nghệ thông tin trong việc phân tích số 

liệu, trình bày, xử lý văn bản, vẻ và thiết kế; 

- Xây dựng đề cương nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiên cứu, viết và 

báo cáo kết quả nghiên cứu; 

- Lập được kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cá nhân, nhóm, 

tập thể 

Sử dụng các phương pháp và nghệ thuật trong quá trình giao tiếp, đàm 

phán phù hợp với các đối tác liên quan đến công việc; 

- Hiểu biết đạo đức, ứng xử phù hợp trong từng tình huống trong công 

việc. 

- Ý trức trách nhiệm với công việc, với bản thân và tập thể. Chịu khó học 

hỏi, cần cù nghiêm túc và trung thực trong công việc, có thái độ yêu nghề và 

cầu tiến. 

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

3.3.1. Năng lực tự chủ, tự học và tự nghiên cứu 

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ về Sinh học ứng dụng; 

- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; 

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau; 

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ về Sinh học ứng dụng; 

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ 
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thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật Sinh học ứng dụng; 

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; 

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động Sinh học ứng dụng ở quy 

mô trung bình. 

3.3.2. Phẩm chất đạo đức 

3.3.2.1. Thái độ và đạo đức cá nhân 

- Thực hiện tốt các quy định để xây dựng và giữ gìn phẩm chất đạo đức 

của người học;  

- Luôn chấp hành tốt những quy tắc và các yêu cầu trong công việc. 

3.3.2.2. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp 

- Có thái độ và phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có tinh thần yêu nước, 

yêu nghề nghiệp; 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy; 

- Có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm, có thái độ đúng đắn trong 

công việc; 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. 

III Các chính sách, hoạt động 

hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 

   

IV Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện  

  
STT Học phần TC 

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 31 
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1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 

3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 97 

I. Kiến thức cơ sở ngành 30 

1 Toán cao cấp 2 

2 Toán thống kê  2 

3 Hóa học 4 

4 Vật lý 2 

5 Tin học 2 

6 Sinh học 3 

7 Sinh thái và môi trường 2 

8 Nhà nước và pháp luật 2 

9 Xã hội học đại cương 2 

II. Kiến thức ngành 
 

1 Thực vật học 2 

2 Động vật học 2 

3 Hóa sinh, Sinh lý thực vật 3 

4 Hóa sinh, Sinh lý động vật 3 
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5 Di truyền học 3 

6 Nhập môn công nghệ sinh học  2 

7 Vi sinh vật học 2 

8 Miễn dịch học 3 

9 Lý sinh học 2 

10 Sinh vật đất 2 

11 Kỹ thuật trồng trọt 2 

12 Bảo vệ thực vật 2 

13 Kỹ thuật chăn nuôi 2 

14 Thú y cơ bản 2 

15 Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản  2 

III. Kiến thức chuyên ngành 41 

1 Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật 2 

2 Tổ chức và Phôi thai 2 

3 An toàn sinh học 2 

4 Công nghệ protein và enzyme 2 

5 Hợp chất thiên nhiên 2 

6 Nhập môn nông nghiệp  2 

7 Quá trình và thiết bị công nghệ 3 

8 Công nghệ sinh học ứng dụng  4 
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9 Thực hành công nghệ sinh học ứng dụng  2 

10 Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn 2 

11 Vi sinh vật ứng dụng  4 

12 Sinh vật chỉ thị môi trường  2 

13 Bảo tồn đa dạng sinh học  2 

14 Phương pháp thí nghiệm sinh học 2 

15 Quản lý cây trồng tổng hợp 2 

16 An toàn thực phẩm 2 

17 Bệnh học thủy sản 2 

18 Chọn tạo giống cây trồng 2 

19 Kỹ thuật sản xuất giống thủy sản 2 

20 Giống vật nuôi 2 

21 Công nghệ sản xuất thức ăn 2 

22 Kinh tế nông nghiệp 2 

IV. Kiến thức bổ trợ 6 

1 Phương pháp tiếp cận khoa học  2 

2 Xây dựng và quản lý dự án 2 

3 Kỹ năng mềm 2 

V. Thực tập nghề nghiệp 10 

1 Tiếp cận nghề  1 
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2 Thao tác nghề  3 

3 Thực tế nghề  6 

VI. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế 10 

1 Khóa luận tốt nghiệp SHƯD 10 

2 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp SHƯD 6 

3 Chuyên đề: Chế phẩm sinh học trong nông nghiệp 2 

4 Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ enzyme trong nông nghiệp 2 
 

V Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

   

VI Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp 

  Tốt nghiệp ngành Sinh học ứng dụng, sinh viên có thể làm việc trên rất nhiều 

lĩnh vực khác nhau như: 

- Làm việc trong các công ty Công nghệ sinh học; cây trồng; chăn nuôi thú y; 

thủy sản; 

- Làm việc trong các trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao; các 

phòng thí nghiệm phân tích chuyên sâu về lĩnh vực sinh học ứng dụng …; 

- Khởi nghiệp tại các công ty về Sinh học ứng dụng để sản xuất các bộ kit 

chẩn đoán bệnh, sản xuất ra các thuốc sinh học; 

- Kỹ sư điều hành sản xuất, quản lý và đảm bảo chất lượng tại các nhà máy 

sản xuất dược phẩm, thực phẩm; 

- Chuyên viên Sinh học ứng dụng tại các công ty chế biến nông sản, thực 

phẩm, thủy sản; các trung tâm kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm, cơ quan 
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nghiên cứu về công nghệ vi sinh, Sinh học ứng dụng (thực vật, động vật); 

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học ứng dụng của các 

ngành hoặc địa phương (bộ, sở, phòng,…); 

- Nghiên cứu và giảng dạy ở các Viện, Trường có liên quan đến lĩnh vực sinh 

học ứng dụng, sinh hóa học, sinh học phân tử; 

- Tiếp tục các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và quốc tế;… 
 


















































































































































































































































































