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Loại hình đào tạo Chính quy, tập trung Bằng cấp: Kỹ sư Bảo vệ thực vật

CHUẨN ĐẦU RA VỀ CHUYÊN MÔN

- Xây dựng và thực hiện quy trình phòng trừ sinh vật hại các loại cây trồng;

- Giám định chính xác các đối tượng sinh vật hại thực vật và đối tượng kiểm dịch thực vật;

- Thực hiện công tác điều tra sự phát sinh, dự tính, dự báo các đối tượng sinh vật hại;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất sản xuất cây trồng ở quy mô sản xuất hàng hóa;

- Phân tích đánh giá thị trường, hoạch toán kinh tế, tổ chức các hoạt động kinh doanh;

- Quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường của của Nhà nước.

Liên hệ tuyển sinh ĐT: 0234.352.5544 - Website: https://nh.huaf.edu.vn/

- Các cơ quan quản lý nhà nước và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp từ trung ương đến địa phương.
- Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Các viện và trung tâm nghiên cứu về nông nghiệp.
- Sở/Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi 
trường; - Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Chi cục Kiểm dịch thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Trung
tâm Dịch vụ Nông nghiệp.
- Công ty sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, phụ trách các dự án nông nghiệp quốc tế; tham gia các thị
trước lao động quốc tế như Isarael, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc ...

CƠ  HỘI VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT


