
NGÀNH NÔNG HỌC
A G RO N O M Y

• M ã  ngành: 7620109

• Loại hình đào tạo: Chính quy, t ập trung

• Tổ hợp tuyển sinh: B00, B04, D08, A00

• Bằng cấp: Kỹ sư Nông học

CƠ HỘI VIỆC LÀM

C á c Viện và Trung tâm nghiên cứu; C á c Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn; c á c Trung tâm Khuyến nông; các Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ

Thực vật; các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; c á c Trung tâm Giống cây

trồng; Nông trường, nông trại, trang trại;

C á c công ty nhà nước hay c á c liên doanh hoặc tư nhân trong kinh doanh

vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật); Khu du lịch, di

tích, sân gôn và resort; Ngân hàng (phụ trách c á c dự án nông nghiệp);

• Cửa khẩu quốc tế; Dự án phát triển; Tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước;

C á c cơ sở đào tạo (trung học, ca o đẳng, đại học); Thị trường lao động quốc tế

c ó thu nhập c a o tại Israel, Nhật Bản, Australia, Canada, Đan mạch,…

Có khả năng học tập nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước bằng

các nguồn học bổng đa dạng khác nhau tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,

Canada, Hà Lan, Israel…

Trưởng Khoa: PGS.TS. Lê Như Cương

Phó Trưởng Khoa: GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

Phó Trưởng Khoa:  PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi

0914.242.922

0914.546.204

0943.822.155

Trợ lý giáo vụ khoa: ThS. Nguyễn Thị Dung  

Điện thoại cố định: 0234.352.5544  

Di động: 0914.058.435

h t t p s : / / n h . h u a f . e d u . v n /

KHOA NÔNG HỌC

Fa c u l t y o f A g r o n o m y

LIÊN HỆ TUYỂN SINH

CHUẨN ĐẦU RA VỀ CHUYÊN MÔN

• Nắm vững kiến thức lý thuyết và thực tiễn để xây dựng và

thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất các loại cây trồng

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 cây trồng trong hệ

thống trồng trọt-chăn nuôi-thủy sản-lâm nghiệp.

• Xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất có tính
chiến lược và hiệu quả trong sản xuất nông
nghiệp ở quy mô vừa và nhỏ;

• Phân tích đánh giá thị trường, hoạch toán hiệu
quả kinh tế, tổ chức các hoạt động kinh doanh
các nông 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 sản xuất nông nghiệp.


