
Biểu mẫu 20a 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp năm học 2017-2018

1. Ngành: Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I Điều kiện tuyển sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh
đăng ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00 (Toan - Lý -
Hoa), Khôi D07 (Toan - Hoa - Anh), Khôi D01  (Toan - Văn - Anh),
Khôi A16 (Toan - Văn – Khoa học TN) + Co xet tuyên học bạ

II

Điều  kiện  cơ  sở  vật
chất  của  cơ  sở  giáo
dục cam kết phục vụ
người học (như phòng
học, trang thiết bị, thư
viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Phó giáo sư: 01;  Tiên sỹ:  2;  - Thạc sỹ: 7; - Kỹ sư, cử nhân: 04.

IV
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu câu học tâp va sinh
hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu học tâp va tra cưu cho
sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng thưc nghiêm phuc vu
giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha (Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 195
ha, Mã Đà: 1000 ha).

V Yêu  cầu  về  thái  độ -Lập trường tư tưởng vững vàng. 
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học tập của người học
-Yêu ngành, yêu nghề, năng động và sáng tạo trong mọi công việc. 
- Giao tiếp xã hội và làm việc nhóm tốt đáp ứng yêu cầu công việc.

VI
Mục  tiêu  kiến  thức,
kỹ  năng,  trình  độ
ngoại ngữ đạt được

 Mục tiêu  kiến  thức:  Đào tạo  kỹ  sư thuộc  lĩnh  vực  quản lý  tài
nguyên rừng và quản lý môi trường.
Có kiến thức về đặc điểm sinh vật học và các nguyên tắc cơ bản
trong phân loại, nhận biết các loài thực vật, động vật, côn trùng, vật
gây bệnh cây rừng. Có kiến thức về nguyên lý, biện pháp tổ chức
QLBV TNR&MT. Có kiến thức về pháp luật, chính sách phục vụ
công tác bảo vệ TNR&MT.
Mục tiêu kỹ năng: - Nhận biết và phân loại được các loài thực vật
rừng phổ biến, các loài có trị cao về kinh tế và bảo tồn. Sử dụng
khóa định loại động vật, nhận biết và mô tả được động vật rừng
thuộc lớp ếch nhái, bò sát, chim thú của Việt Nam. Nhận biết và mô
tả được các loài sâu bệnh hại chủ yếu. - Điều tra, đánh giá, giám sát
diễn biến TNR bao gồm TN thực vật, động vật, côn trùng, nấm, vi
sinh vật. Điều tra, đánh giá xói mòn đất và nguồn nước vùng đầu
nguồn. - XD, tổ chức thực hiện phương án QLTNR, quản lý lưu
vực, QLMT phục vụ công tác: Bảo vệ và phát triển TNR; Bảo tồn
ĐDSH, bảo tồn các loài nguy cấp; Bảo vệ thực vật; Phòng chống
xói mòn, bảo vệ nguồn nước; XD, tổ chức thực hiện các biện pháp
QL lửa rừng. SD các phần mềm ỨD trong QLTN và QLMT.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng anh B1 trở lên, các chứng
chỉ Quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII
Vị trí làm việc sau khi
tốt nghiệp ở các trình
độ

- Các cơ quan quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ như Vườn
quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên…Cơ quan quản lý tài nguyên
rừng và môi trường các cấp từ Trung ương đến địa phương.
- Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về Lâm nghiệp. Các doanh nghiệp
nhà nước như Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam (VinaFor), Tổng
công ty giấy… Các tổ chức phi chính phủ. Cảnh sát môi trường.
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2. Ngành: Lâm sinh  

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học Cao đẳng Trung cấp

I Điều kiện tuyển sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. -
Thí sinh đăng ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: 
Khôi A00 (Toan - Lý - Hoa), B00 (Toan – Sinh – Hoa); 
A16 (Toán, Văn, Khoa học TN) + Có xét tuyển học bạ

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo

dục cam kết phục vụ
người học (như

phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

-  Giảng đương  34 phong học đươc trang bị  đủ tiên nghi. –  02
phòng học trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu
của từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên
- Phó giáo sư: 01; Tiên sỹ:  02 ; - Thạc sỹ: 22 ; - Kỹ sư, cử

nhân: 06.

IV
Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh

hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh
viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap
ưng yêu câu học tâp va sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa
phuc vu học tâp va tra cưu cho sinh viên.
-  Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ,  câu
lông). Rừng thực nghiệm phục vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với
1.497,6 ha (Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh:
195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

V
Yêu cầu về thái độ
học tập của người

học

- Biết tư duy sáng tạo, thu thập số liệu và luôn học tập,
đào tạo cập nhật, đổi mới kiến thức.
- Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo
đức tốt. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong
việc quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và tài nguyên TN.
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VI
Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ

ngoại ngữ đạt được

Mục tiêu kiến thức: Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ
đại học có kiến thức và kỹ năng về lâm sinh có thái độ lao
động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe,
có khả năng hợp tác và quản lý nguồn nhân 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 Lâm học. Có kiến thức cơ bản vững
chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý thực vật,
sinh thái rừng, cây rừng, đất rừng và động vật rừng.
Mục tiêu kỹ năng: 
Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ
thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng;
điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp
và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học
và phát triển lâm nghiệp.  Sử dụng thành thạo các phần
mềm tin học chuyên ngành và văn phòng.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng anh B1 trở lên, các
chứng chỉ Quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII
Vị trí làm việc sau

khi tốt nghiệp ở các
trình độ

- Các doanh nghiệp lâm nghiệp. Các cơ quan quản lý nhà
nước về lâm nghiệp và PTNT. - Các cơ quan nghiên cứu,
đào tạo và tư vấn các cấp vê lâm nghiệp. - Các tổ chức
Quốc  tế,  phi  chính  phủ  hoạt  động  trong  lĩnh  vực  lâm
nghiệp và PTNT, bảo vệ TN và môi trường.

3. Ngành: Chăn nuôi

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung cấp

I
Điều kiện tuyển

sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. -
Thí sinh đăng ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: 
Khôi A00 (Toán, Lý, Hoá);  B00 (Toán, Sinh, Anh); A16 
(Toán, Văn, Khoa học TN) + Có xét tuyển học bạ 

- Xét tuyển các đối tượng 
đã tốt nghiệp THPT, 
THBT; có sức khỏe tốt.
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II

Điều kiện cơ sở
vật chất của cơ sở
giáo dục cam kết

phục vụ người học
(như phòng học,
trang thiết bị, thư

viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Tiên sỹ: 02 ; Thạc sỹ: 02 ; Kỹ sư : 05.

IV
Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh

hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu câu học tâp va sinh
hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu học tâp va tra cưu cho
sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng thưc nghiêm phuc vu 
giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha (Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 
195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

V
Yêu cầu về thái độ
học tập của người

học

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ
tốt.
- Có ý thức tiếp thu, cầu thị, tự tin, năng động trong thiết
kế, sáng tạo.
- Có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,
chủ động xử lý các mối quan hệ xã hội.

- Lập trường tư tưởng vững
vàng. –  Yêu  ngành,  yêu
nghề, năng động và sáng tạo
trong mọi công việc. – Quan
hệ xã hội tốt và đúng mực; -
Am hiểu pháp luật về thú y.

VI Mục tiêu kiến
thức, kỹ năng,

trình độ ngoại ngữ
đạt được

Mục tiêu kiến thức: Sau khi tốt nghiệp người học có kiến
thức và kỹ năng về chọn giống, nuôi dưỡng và bảo vệ sức
khoẻ vật nuôi; Có kỹ năng trong việc thiết kế, xây dựng,
quản lý điều hành các hoạt động về chăn nuôi nhằm tạo ra
các sản phẩm vê chăn nuôi có năng suất và chất lượng cao.
Mục tiêu kỹ năng:  Sinh viên có khả năng làm việc độc
lập, kỹ năng tổ chức, tham khảo tài liệu tiếng anh, kỹ năng
phân tích, khảo sát và giải quyết các vấn đề liên quan đến
lĩnh vực chăn nuôi; Kỹ năng nghiên cứu và chuyển giao

- Đao tạo kỹ thuât viên trinh
độ trung câp chuyên nghiêp
nganh  chăn  nuôi  thu  y  co
kiên thưc về cơ sở khoa học
động vât, dinh dương va sưc
khoe động vât ap dung cho
cac loai va giông khac nhau,
giông  va  kỹ  thuât  truyền
giông,  dinh  dương  va  thưc
ăn, chăn nuôi lơn va gia câm,
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công nghệ, học tập nâng cao , nắm bắt các vấn đề hiện thời
của chăn nuôi,; Kỹ năng thao tác nghề nghiệp trong phòng
thí nghiệm cũng như sản xuất ngoài trang trại; Kỹ năng tổ
chức, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và
phát triển bền vững.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng anh B1 trở lên, các 
chứng chỉ Quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

dươc lý thu y, cac hinh thưc
chăn  nuôi  cac  loại  gia  suc,
gia  câm,  chăm  soc  điều
dương  động  vât;  quản  lý
động vât, bênh lý lâm sang,
chân  đoan  cac  bênh  nội,
ngoại khoa, cac bênh truyền
nhiêm va  kiêm nghiêm suc
sản… 
- Trình độ ngoại ngữ: tiếng
Anh A.

VII
Vị trí làm việc sau

khi tốt nghiệp ở
các trình độ

Các viện, cơ sở nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế và
khoa học từ  cấp Trung ương đến các  cơ quan quản lý
chuyên ngành về nông nghiệp, Sở nông nghiệp và PTNT
cấp tỉnh thành, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế cấp
huyện, Giảng dạy tại các Viện, Trường Đại học, cao đẳng,
trung cấp và dạy nghề các môn thuộc lĩnh vực chăn nuôi;
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;
Các tổ chức phi chính phủ, các dự án nước ngoài như Jica,
Counterpark.... 

-  Sau  khi  tôt  nghiêp  ngươi
học co thê trở thanh kỹ thuât
viên  trung  câp  chuyên
nghiêp về chăn nuôi thu y, co
thê đảm nhân đươc nhiêm vu
tại trạm thu y, trang trại chăn
nuôi, mạng lươi thu y xã, cac
công ty sản xuât thưc ăn gia
suc,  hoăc  tư  mở  trang  trại
chăn nuôi.

4. Ngành:Thú y  

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung cấp

I Điều kiện tuyển
sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi
PTTH Quôc gia. - Thí sinh đăng ký xet
tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi
A00 (Toan - Lý - Hoa),  B00 (Toan –
Sinh – Hoá);  D08 (Toán,  Sinh,  Anh);

- Xét tuyển các đối tượng đã tốt nghiệp 
THPT, THBT; có sức khỏe tốt.
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A16 (Toán, Văn, Khoa học TN) + Có
xét tuyển học bạ

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục  cam  kết  phục
vụ người học (như
phòng  học,  trang
thiết  bị,  thư
viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên Phó giáo sư: 01; - Thạc sĩ: 03; Đại học: 05

IV
Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 
hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu câu học tâp va
sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu học tâp va tra cưu
cho sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng thưc nghiêm phuc
vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha (Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh
Linh: 195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

V
Yêu cầu về thái độ
học  tập  của  người
học

- Có  phẩm  chất  chính  trị,  đạo  đức  nghề
nghiệp và sức khoẻ tốt.
- Có ý thức tiếp thu, cầu thị, tự tin, năng động
trong thiết kế, sáng tạo.
- Có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn, chủ động xử lý các mối quan hệ
XH.

- Lập trường tư tưởng vững vàng. –
Yêu ngành, yêu nghề, năng động và
sáng tạo trong mọi công việc. – Quan
hệ xã hội tốt và đúng mực; - Am hiểu
pháp luật về thú y.

VI Mục tiêu kiến thức,
kỹ  năng,  trình  độ
ngoại ngữ đạt được

Mục  tiêu  kiến  thức:  Có  kiến  thức  cơ  bản
vững chắc, có kiến thức về sinh lý học, bệnh
lý học, dịch tễ học, dược lý học và miễn dịch
học thú y; Có kỹ năng chuẩn đoán bệnh vật
nuôi,  phòng và điều trị  bệnh,  tổ chức kiểm
soát dịch bệnh động vật.

- Đao tạo kỹ thuât viên trinh độ trung
câp chuyên nghiêp nganh chăn nuôi
thu y co kiên thưc về cơ sở khoa học
động  vât,  dinh  dương  va  sưc  khoe
động  vât  ap  dung  cho  cac  loai  va
giông khac nhau, giông va kỹ thuât
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Mục tiêu kỹ năng: - Thực hiện thành thạo các
kỹ năng lâm sàng, cận lâm sàng, phi lâm sàng
và lấy mẫu bệnh phẩm ứng dụng trong chuẩn
đoán và phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi.
Sử dụng thành thạo các loại vacxin, thuốc và
hoá dược trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi;
Lập kế hoạch, chủ trì tổ chức tư vấn chuyên
môn, huấn luyện,  chuyển giao khoa học kỹ
thuật cho người chăn nuôi, tổ chức, điều hành
phòng khám thú y và trang trại chăn nuôi. 
Trình độ ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng anh B1

trở lên, các chứng chỉ Quốc tế tương đương
hoặc cao hơn.

truyền giông, dinh dương va thưc ăn,
chăn nuôi  lơn va gia  câm,  dươc lý
thu y,  cac  hinh thưc chăn nuôi  cac
loại gia suc, gia câm, chăm soc điều
dương động vât;  quản lý  động vât,
bênh  lý  lâm  sang,  chân  đoan  cac
bênh  nội,  ngoại  khoa,  cac  bênh
truyền  nhiêm  va  kiêm  nghiêm  suc
sản… 
- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh A.

VII
Vị trí làm việc sau
khi  tốt  nghiệp  ở
các trình độ

Các  Viện,  cơ  sở  nghiên  cứu,  các  cơ  quan
quản lý  kinh  tế  và  khoa  học  từ  cấp  Trung
ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành
về chăn nuôi thú y, Sở Nông nghiệp và PTNT
cấp tỉnh  thành,  phòng Nông nghiệp,  Phòng
kinh tế cấp huyện; Giảng dạy tại các  Viện,
Trường Đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy
nghề các môn thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y;
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
nông nghiệp.

- Sau khi tôt nghiêp ngươi học co thê
trở  thanh  kỹ  thuât  viên  trung  câp
chuyên nghiêp về chăn nuôi thu y, co
thê đảm nhân đươc nhiêm vu tại trạm
thu y, trang trại chăn nuôi, mạng lươi
thu y xã, cac công ty sản xuât thưc
ăn  gia  suc,  hoăc  tư  mở  trang  trại
chăn nuôi.
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5. Ngành: Kế toán 

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học Cao đẳng Trung cấp

I
Điều  kiện  tuyển
sinh

-  Phương an TS:  Dưa vao kêt
quả  kỳ  thi  PTTH Quôc  gia.  -
Thí  sinh  đăng  ký  xet  tuyên  3
môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi
A00 (Toan -  Lý  -  Hoa),  Khôi
C15  (Toán,  Văn,  KHXH);
D01(Toán,  Văn,  Anh);
A16(Toán, Văn, Khoa học TN)
+ Có  xét tuyển học bạ

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục  cam  kết  phục
vụ  người  học  (như
phòng  học,  trang
thiết bị, thư viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên
- Tiên sỹ:  04; Thạc sỹ: 17 ; Kỹ sư, cử nhân: 32.

IV
Các  hoạt  động  hỗ
trợ  học  tập,  sinh
hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 94 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu câu học tâp va sinh
hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu học tâp va tra cưu cho
sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng thưc nghiêm phuc vu
giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha (Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh:
195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

V Yêu cầu về thái độ - Biết tư duy sáng tạo, thu thập -  Biết  tư  duy  sáng  tạo,  thu -  Biết  tư  duy  sáng  tạo,  thu
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học  tập  của  người
học

số liệu và luôn học tập, đào tạo
cập nhật, đổi mới kiến thức.
- Lập trường tư tưởng kiên định
vững vàng, phẩm chất đạo đức
tốt.  Trung  thực,  kỷ  luật  trong
công tác, có tinh thần hợp tác
làm việc nhóm, có thái độ cởi
mở, thân tình với đồng nghiệp.

thập số liệu và luôn học tập,
đào  tạo  cập  nhật,  đổi  mới
kiến thức.
-  Lập trường tư  tưởng kiên
định vững  vàng,  phẩm chất
đạo đức tốt.  Trung thực, kỷ
luật  trong công tác,  có tinh
thần hợp tác làm việc nhóm,
có thái độ cởi mở, thân tình
với đồng nghiệp.

thập số liệu và luôn học tập,
đào tạo cập nhật, đổi mới kiến
thức.
-  Lập  trường  tư  tưởng  kiên
định  vững  vàng,  phẩm  chất
đạo  đức  tốt.  Trung  thực,  kỷ
luật  trong  công  tác,  có  tinh
thần hợp tác làm việc nhóm,
có thái  độ cởi mở, thân tình
với đồng nghiệp.

VI Mục tiêu kiến thức,
kỹ  năng,  trình  độ
ngoại ngữ đạt được

Mục tiêu kiến thức: Đào tạo cử
nhân kế toán cho doanh nghiệp,
đơn  vị  hành  chính  sự  nghiệp,
các đơn vị kinh tế - xã hội khác.
Nắm được các kiến thức cơ bản
để thực hiện các công việc về
kế  toán  -  tài  chính  trong  các
loại  hình doanh nghiệp và các
lĩnh vực khác trong nền kinh tế
Quốc dân.
Mục tiêu kỹ năng:  -  Tổ chức
và thực hiện công tác kế toán,
kiểm toán tại tại  các loại hình
doanh  nghiệp,  cơ  quan  Nhà
nước và các tổ chức kinh tế xã
hội  khác.  Lập  kế  hoạch,  phân
tích tình hình tài chính và thẩm
định  hiệu  quả  tài  chính  trong
các  đơn  vị.  -  Thống  kê,  phân
tích  các  hoạt  động  sản  xuất
kinh doanh và  hoạt động kinh
tế. Có kỹ năng quản trị các hoạt

Mục tiêu kiến thức: Đào tạo
cử  nhân  cao  đẳng  kế  toán
cho  doanh  nghiệp,  đơn  vị
hành  chính  sự  nghiệp,  các
đơn vị kinh tế - xã hội khác.
Nắm được các kiến thức cơ
bản  để  thực  hiện  các  công
việc  về  kế  toán  -  tài  chính
trong  các  loại  hình  doanh
nghiệp và các lĩnh vực khác
trong nền kinh tế Quốc dân.
Mục tiêu kỹ năng: - Tổ chức
và  thực  hiện  công  tác  kế
toán,  kiểm toán tại  các  loại
hình doanh nghiệp, cơ quan
Nhà  nước  và  các  tổ  chức
kinh tế xã hội khác. Lập kế
hoạch, phân tích tình hình tài
chính và thẩm định hiệu quả
tài chính trong các đơn vị. -
Thống kê, phân tích các hoạt
động sản xuất kinh doanh và

-  Ngươi  học  sau  khi  tôt
nghiêp co nhưng kiên thưc cơ
bản về kinh tê,  luât  phap va
tai chính – tiền tê; nghiêp vu
quản  lý  tai  chính,  kê  toan
chuyên  nganh;  sử  dung  một
sô  kỹ  thuât  hanh  chính  va
soạn thảo văn bản, săp xêp hô
sơ công viêc trong qua trinh
công tac;  biêt  thu thâp,  tổng
hơp va phân tích cac dư liêu
đê  phuc  vu  viêc  khai  thac,
thưc hanh trên may vi tính…
- Trình độ ngoại ngữ: tiếng 
Anh A.
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động văn phòng. 
- Có khả năng nghiên cứu khoa
học để giải quyết những vấn đề
phát sinh trong thực tế công tác
cũng như tự học, tự rèn luyện
để  nâng  cao  trình  độ  chuyên
môn nghiệp vụ.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình 
độ tiếng Anh B1 theo khung 
tham chiếu châu Âu, các chứng 
chỉ quốc tế tương đương hoặc 
cao hơn.

hoạt  động  kinh  tế.  Có  kỹ
năng quản trị các hoạt động
văn phòng. 
-  Có  khả  năng  nghiên  cứu
khoa  học  để  giải  quyết
những vấn đề phát sinh trong
thực tế công tác cũng như tự
học,  tự  rèn  luyện  để  nâng
cao  trình  độ  chuyên  môn
nghiệp vụ.
Trình  độ  ngoại  ngữ:  Trình
độ tiếng Anh A.

VII
Vị trí  làm việc sau
khi tốt nghiệp ở các
trình độ

Các  loại  hình  doanh  nghiệp:
doanh  nghiệp  sản  xuất  kinh
doanh,  kinh  doanh  dịch  vụ,
ngân hàng,  cơ  quan tài  chính,
kiểm  toán…Các  đơn  vị  hành
chính sự nghiệp: cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ
quan đoàn thể, các tổ chức xã
hội…Các cơ quan nghiên cứu,
đào  tạo.  Làm  chuyên  gia,  tư
vấn và các công việc độc lập về
kế toán, kiểm toán, tài chính.

Các loại hình doanh nghiệp:
Doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh,  kinh  doanh  dịch  vụ,
ngân hàng, cơ quan tài chính,
kiểm toán…Các đơn vị hành
chính  sự  nghiệp:  cơ  quan
hành  chính,  đơn  vị  sự
nghiệp,  các  cơ  quan  đoàn
thể, các tổ chức xã hội…Các
cơ quan nghiên cứu, đào tạo.

-  Vị trí  lam viêc sau khi  tôt
nghiêp:  lam  tại  cac  cơ  cơ
quan, đơn vị quản lý tai chính
chuyên  nganh;  cac  cơ  quan,
đơn vị  sư nghiêp,  cac doanh
nghiêp  sản  xuât  kinh  doanh
dịch vu la kê toan viên (trung
câp)  va  can  sư  quản  lý  tai
chính.

6. Ngành: Quản trị kinh doanh 

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I Điều kiện tuyển sinh - Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh 
đăng ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00(Toán, Lý, 
Hoá); C15 (Toán, Văn, KHXH); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, 
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Văn, Khoa học TN) + Có xét tuyển học bạ

II

Điều kiện cơ sở vật
chất  của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người  học  (như
phòng  học,  trang
thiết bị, thư viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng
học trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của
từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Tiên sỹ:  04; Thạc sỹ: 17 ; Kỹ sư, cử nhân: 32.

IV
Các hoạt động hỗ trợ
học  tập,  sinh  hoạt
cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 94 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng
yêu câu học tâp va sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc
vu học tâp va tra cưu cho sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông).
Rừng thực nghiệm phục vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha
(Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà:
1000 ha).

V
Yêu cầu  về  thái  độ
học  tập  của  người
học

- Biết tư duy sáng tạo, thu thập số liệu và luôn học tập, đào tạo cập
nhật, đổi mới kiến thức.
- Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.
Trung thực, kỷ luật trong công tác, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm,
có thái độ cởi mở, thân tình với đồng nghiệp.

VI Mục tiêu  kiến thức,
kỹ  năng,  trình  độ
ngoại ngữ đạt được

Mục tiêu kiến thức: Đào tạo cử nhân thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh
tổng hợp. Nắm vững những kiến thức cơ bản xây dựng, tổ chức thực
hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, phương án SX, kế hoạch sản
xuất. nghiên cứu, phát triển thị trường cho các doanh nghiệp; tổ chức
thực hiện, quản lý các hoạt động marketing.
Mục tiêu kỹ năng: -  Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế
hoạch kinh doanh. Tổ chức chỉ đạo thực hiện được các phương án và
kế hoạch sản xuất. - Giám sát, phân tích, đánh giá được quá trình và kết
quả sản xuất kinh doanh. Sử dụng được một số phương tiện công nghệ
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thông tin  trong công việc  chuyên môn.  -  Nghiên cứu, phát triển thị
trường cho các DN. Tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động marketing. -
Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và
tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc
hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc
tế.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu 
châu Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII
Vị  trí  làm  việc  sau
khi tốt nghiệp ở các
trình độ

Các  cơ  quan  quản  lý  Nhà  nước  về  kinh  tế  từ  trung  ương  tới  địa
phương. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Các cơ quan
đào tạo và nghiên cứu về Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Các ban
quản lý dự án đầu tư và dự án phát triển nông thôn. Các trang trại
Nông - Lâm nghiệp.

7. Ngành: Quản lý đất đai 

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I Điều kiện tuyển sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh đăng 
ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00(Toán, Lý, Hoá); B00 
(Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, Khoa học TN)
 + Có xét tuyển học bạ

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo

dục cam kết phục vụ
người học (như

phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Tiên sỹ:  01;  - Thạc sỹ: 04; - Kỹ sư, cử nhân: 08.
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IV
Các hoạt động hỗ trợ

học tập, sinh hoạt
cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu câu học tâp va
sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu học tâp va tra cưu
cho sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng thưc nghiêm
phục vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha (Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha,
Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

V
Yêu cầu về thái độ
học tập của người

học

- Biết tư duy sáng tạo, thu thập số liệu và luôn học tập, đào tạo cập nhật,
đổi mới kiến thức.
- Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Trung
thực, kỷ luật trong công tác, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, có thái độ
cởi mở, thân tình với đồng nghiệp.

VI
Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ

ngoại ngữ đạt được

Mục tiêu kiến thức:  Nắm vững kiến thức về cơ bản về công nghệ địa
chính; các nguyên tắc, phương pháp, trình tự, nội dung lập, chỉnh lý QH,
kế hoạch sử dụng đất các cấp, QH đô thị và khu dân cư nông dân, QH tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội,  QH  cảnh quan. Nắm được các nội dung
QLNN về đất đai các cấp, các trình tự, thủ tục H.chính về đất đai, chính
sách, pháp luật đất đai; kiến thức đầu tư, KD, môi giới bất động sản. 
Mục tiêu kỹ năng: Có khả năng đo vẽ, chỉnh lý, thành lập các loại bản đồ
chuyên ngành QLĐĐ. Sử dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ công
tác QLĐĐ. Vận dụng các văn bản PL liên quan đến QLTN đất của NN để
XD các văn bản, chính sách phục vụ công tác QLNN về đất đai ở địa phương.
Lập, chỉnh lý và QL hồ sơ địa chính. Có khả năng thống kê, kiểm kê đất
đai các cấp. Đánh giá tiềm năng, hiện trạng SD và xây dựng phương án
QH, KH sử dụng đất, QH tổng thể phát triển KTXH, QH đô thị, khu dân
cư. Định giá các loại đất, bất động sản. Tư vấn, môi giới về bất động sản, QL,
điều hành các sàn giao dịch bất động sản, XD chiến lược và KH đầu tư, KD
bất động sản.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu 
châu Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.
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VII
Vị trí làm việc sau

khi tốt nghiệp ở các
trình độ

Các cơ quan QLNN về đất đai từ Trung ương đến địa phương. Tham gia
giảng dạy và NCKH, tư vấn,  chuyển giao khoa học công nghệ tại  các
Trường đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các Viện Nghiên
cứu, Trung tâm, Tập đoàn, Công ty liên quan đến QLĐĐ, đo đạc - bản đồ,
tài nguyên và môi trường.

8. Ngành: Khoa học môi trường

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I Điều kiện tuyển sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh 
đăng ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00(Toán, Lý, 
Hoá); B00 (Toán, Văn, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, 
Khoa học TN)
 + Có xét tuyển học bạ

II

Điều kiện cơ sở vật
chất  của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người  học  (như
phòng  học,  trang
thiết bị, thư viện ...)

- Giảng đương  122 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học trên 250 chỗ
ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Tiên sỹ:  1;  - Thạc sỹ: 04 ; - Kỹ sư, cử nhân: 04.

IV
Các hoạt động hỗ trợ
học  tập,  sinh  hoạt
cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu câu học tâp va
sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu học tâp va tra cưu
cho sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng thưc nghiêm
phục vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha (Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha,
Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

75



V
Yêu cầu  về  thái  độ
học  tập  của  người
học

- Lập trường tư tưởng vững vàng. - Yêu ngành, yêu nghề, năng động và
sáng tạo trong mọi công việc. - Quan hệ xã hội tốt và đúng mực.

VI
Mục tiêu  kiến thức,
kỹ  năng,  trình  độ
ngoại ngữ đạt được

Mục tiêu kiến thức: - Có kiến thức cơ bản về KH môi trường và TNTN.
- Có kiến thức về những nguyên tắc cơ bản trong QLMT và các phương
pháp tiếp cận trong phân tích và QLMT. - Có kiến thức về những nguyên
lý cơ bản trong công nghệ MT. - Có kiến thức về nhận biết, phân tích và
đánh giá tác động MT của các hoạt động phát triển KTXH, có kiến thức
về cách tiếp cận, nguyên tắc và trình tự thực hiện quy hoạch MT. Có kiến
thức về tin học ứng dụng trong xử lý văn bản, xử lý số liệu, trình diễn kết
quả học tập và NCKH.
Mục tiêu kỹ năng: - Biết thu thập thông tin và vận dụng các PP tiếp cận
công cụ QLMT để giải quyết các vấn đề MT. Có khả năng áp dụng và
triển khai các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn môi trường của NN trong bảo
vệ MT. - Phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu MT chủ yếu. - Áp dụng
được một số công nghệ phổ biến trong QLMT. Có khả năng đề xuất, lựa
chọn mô hình xử lý ô nhiễm MT. - Có khả năng đánh giá và lập báo cáo
đánh giá tác động MT của các hoạt động phát triển KTXH, có khả năng
đề xuất phương án QHMT cho một khu vực cụ thể. - Có khả năng thiết
kế một số công trình bảo vệ MT và sinh thái cảnh quan. Có khả năng làm
việc độc lập và hợp tác theo nhóm. Có khả năng sử dụng các phần mềm
ứng dụng phổ biến trong QLMT.
Trình độ ngoại ngữ:  Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu
châu Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII
Vị  trí  làm  việc  sau
khi tốt nghiệp ở các
trình độ

-Cơ quan QLNN về lĩnh vực môi trường thuộc bộ Nông nghiệp và PTNT,
Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ khoa học và công nghệ, như cảnh sát
môi trường… -Cơ quan đào tạo, nghiên cứu về bảo vệ môi trường. -Các
DNNN, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khai thác và
SDTN, dịch vụ môi trường.
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9. Ngành: Thiết kế nội thất 

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I Điều kiện tuyển sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh đăng 
ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00(Toán, Lý, Hoá); A17 
(Toán, Lý, Khoa học XH); D01 (Toán, Văn, Anh); C15 (Toán, Văn, 
Khoa học XH)
 + Có xét tuyển học bạ

II

Điều  kiện  cơ  sở  vật
chất  của  cơ  sở  giáo
dục cam kết phục vụ
người  học  (như
phòng  học,  trang
thiết bị, thư viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học
trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của
từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Tiên sỹ: 01 ; Thạc sỹ: 03 

IV
Các hoạt động hỗ trợ
học  tập,  sinh  hoạt
cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng
yêu câu học tâp va sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu
học tâp va tra cưu cho sinh viên.
-  Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông).
Rừng thực nghiệm phục vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha
(Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà:
1000 ha).

V
Yêu  cầu  về  thái  độ
học  tập  của  người
học

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. – Trung
thực, năng động, sáng tạo. – Xử lý tốt các mối quan hệ xã hội trong công
tác. Giao tiếp XH và làm việc nhóm tốt. Sử dụng tin học, ngoại ngữ vào
làm việc.

VI Mục  tiêu  kiến  thức,
kỹ  năng,  trình  độ

Mục tiêu kiến thức: Đào tạo cán bộ có trình độ đại học, có kiến thức
khoa học và mỹ thuật; có kỹ năng thích hợp để làm việc trong lĩnh vực
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ngoại ngữ đạt được

thiết kế nội thất, thiết kế đồ gia dụng. Có kiến thức cơ bản về KHXH và
nhân văn nghệ thuật trong sáng tạo nghệ thuật. Hiểu biết cơ bản về cơ sở
mỹ thuật; nắm vững PP luận về TH nội thất; hiểu biết sâu về nội dung,
PP thiết kế, trình bày đồ án thiết kê. Hiểu biết cơ bản về CB gỗ vã đồ gỗ:
TB và biện pháp gia công gỗ, đặc điểm, tính chất VL gỗ, VL nội thất,
ứng dụng trong TK đồ gỗ và NT. Có kiến thức cơ sở về kiến trúc, TK
cảnh quan, sân vườn, các kỹ năng đồ họa máy tính. Hiểu rõ bản chất,
công năng thiết kế tạo hình, TK chi tiết thi công CTNT nhà ở, nội thất CT
công cộng. Có sự hiểu biết về KHKT tiên tiến thuộc nội dung ngành học.
Mục tiêu kỹ năng: TK được nội thất đồ gỗ đáp ứng nguyên tắc sáng tạo
nghệ thuật. Lựa chọ được NVL gỗ, VL nội thất, ngoại thất, TBNT phù
hợp yêu cầu sử dụng. Phân tích, đánh giá, đề xuất, lựa chọn phương án
TK, giải pháp công nghệ cho các công trinh TKNT, ngoại thất. Tổ chức
thực hiện công trình NT hiệu quả. Có năng lực sáng tác và đánh giá các
tác phẩm nghệ thuật.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu 
châu Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII
Vị  trí  làm  việc  sau
khi  tốt  nghiệp ở các
trình độ

Các cơ quan  NCKH, trung tâm kiểm định  CL về lĩnh vực CBLS liên
quan đến SP đồ gia dụng, VL nội thất từ gỗ và LS ngoài gỗ. - Giảng viên
các trường ĐH, CĐ, THCN, CĐ nghề về CN kỹ thuật CBLS; các cơ quan
NC khác về CBLS. Các cơ quan thuộc lĩnh vực QLNN về SX CBLS. -
Các doanh nghiệp SXCB và KDDV thương mại SP đồ gỗ và LS ngoài gỗ
và các đơn vị TK và thi công các CTNT nhà ở và công cộng.

10. Ngành: Kiến trúc cảnh quan 

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I
Điều  kiện  tuyển
sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh 
đăng ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00(Toan, Lý, 
Hoá); A17 (Toán, Lý, Khoa học XH); D01 (Toán, Văn, Anh); C15 
(Toán, Văn, Khoa học XH) + Có xét tuyển học bạ
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II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người  học  (như
phòng  học,  trang
thiết bị, thư viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng
học trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của
từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Phó Giáo sư: 01; Tiên sỹ:  01;  - Thạc sỹ: 02 ; - Kỹ sư, cử nhân: 01.

IV
Các  hoạt  động  hỗ
trợ  học  tập,  sinh
hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap
ưng yêu câu học tâp va sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc
vu học tâp va tra cưu cho sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). 
Rừng thực nghiệm phục vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha 
(Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà: 
1000 ha).

V
Yêu cầu về thái  độ
học  tập  của  người
học

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. – Có
thái độ làm việc nghiêm túc và nhiệt tình, yêu nghề. – Trung thực,
năng động, sáng tạo. – Xử lý tốt những mối quan hệ trong công tác.

VI Mục tiêu kiến thức,
kỹ  năng,  trình  độ
ngoại ngữ đạt được

Mục tiêu kiến thức: Đào tạo kỹ sư kiến trúc cảnh quan có phẩm chất
chính trị,  đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có trình độ KHKT
tổng hợp và có năng lực quy hoạch, thiết kế, quản lý những không
gian trống trong đô thị, khu dân cư, khu danh lam thắng cảnh.
Có kiến thức tổng hợp, liên ngành về kỹ thuật công trình xây dựng,
quy hoạch, thiết kế cảnh quan, thực vật, sinh thái, môi trường và nghệ
thuật.
Mục tiêu kỹ năng: - Có năng lực sáng tạo nghệ thuật và kỹ năng biểu
đạt thẩm mỹ trong lĩnh vực quy hoạch thiết kế cảnh quan. – Có kỹ
năng lựa chọn và sử dụng vật liệu cảnh quan. - Có khả năng lập các
phương án quy hoạch, thiết kế, cải tạo, quản lý cảnh quan, giám sát, tổ
chức chỉ đạo thi công công trình cảnh quan và sử dụng thành thạo
phương pháp, công cụ thể hiện mô hình công trình cảnh quan.
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Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu
châu Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII
Vị  trí  làm việc  sau
khi tốt nghiệp ở các
trình độ

- Các cơ quan quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý đô thị. – Các
cơ quan nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ về kiến trúc
cảnh quan ở trong và ngoài nước. – Các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn
quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng cảnh quan; Công ty công viên –
Cây xanh đô thị, các khu danh thắng, di tích, khu du lịch, khu đô thị và
các cơ quan quản lý nhà nước về cảnh quan.

11. Ngành: Công nghệ chế biến lâm sản 

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến sỹ
Thạc

sỹ
Đại học

Cao
đẳng

Trung
cấp

I
Điều kiện tuyển

sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh 
đăng ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00(Toan, Lý, 
Hoá);  D07 (Toán, Hoá, Anh); A16 (Toán, Văn, Khoa học TN) + Có 
xét tuyển học bạ

II

Điều kiện cơ sở
vật chất của cơ sở
giáo dục cam kết

phục vụ người học
(như phòng học,
trang thiết bị, thư

viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng
học trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của
từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Phó Giáo sư: 01; Tiên sỹ: 01 ; Thạc sỹ: 04 ; Kỹ sư, cử nhân: 01.
IV Các hoạt động hỗ

trợ học tập, sinh
hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 112 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap
ưng yêu câu học tâp va sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc
vu học tâp va tra cưu cho sinh viên.
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- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông).
Rừng thực nghiệm phục vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha
(Sông Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà:
1000 ha).

V
Yêu cầu về thái độ
học tập của người

học

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. – Có
thái độ làm việc nghiêm túc và nhiệt tình, yêu nghề. – Trung thực,
năng động, sáng tạo. – Xử lý tốt những mối quan hệ trong công tác.

VI

Mục tiêu kiến
thức, kỹ năng,

trình độ ngoại ngữ
đạt được

Mục tiêu kiến thức: Nắm vững được các khối kiến thức của các môn
học khoa học cơ bản, cơ sở khối ngành kỹ thuật, các kiến thức chuyên
môn và chuyên ngành về công nghệ và thiết bị chế biến gỗ và lâm sản
thuộc các lĩnh vực: Khoa học gỗ, công nghệ xẻ, công nghệ sấy gỗ, bảo
quản lâm sản, công nghệ sản xuất đồ gỗ, thiết kế đồ gỗ, công nghệ vật
liệu gỗ, máy và thiết bị chế biến gỗ, tự động hóa trong chế biến gỗ.
Mục tiêu kỹ năng:  Kiểm tra, đánh giá   chất lượng của nguyên liệu gỗ
và sản phẩm gỗ;Thiết  lập và tổ chức thực hiện các loại  hình công
nghệ, chế tạo, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm gỗ, vật liệu gỗ và
lâm sản ngoài gỗ; Lựa chọn và sử dụng hiệu quả máy và thiết bị chế
biến gỗ, dây chuyền tự động  hóa trong các nhà máy chế biến gỗ và
lâm sản ngoài gỗ; đề xuất phương án cải tiến nâng cao hiệu quả sử
dụng máy và thiết bị.
- Thành thạo thiết kế đồ họa và bóc tách bản vẽ kỹ thuật sản xuất đồ
gỗ, tính toán, sử dụng thành thạo máy vi tính theo yêu cầu của chuyên
ngành;
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu
châu Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII
Vị trí làm việc sau

khi tốt nghiệp ở
các trình độ

- Các đơn vị có sản xuất chế biến lâm sản.Tổ chức, chỉ đạo các hoạt
động sản xuất chế biến gỗ và lâm sản và thi công các công trình gỗ; Tổ
chức hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chế biến gỗ;
- Cán bộ kỹ thuật, nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước.
- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu tại các trường ĐH, Viện nghiên cứu
thuộc lĩnh vực CNCB gỗ.
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12. Ngành: Công nghệ sinh học 

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I Điều kiện tuyển sinh
- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh đăng ký
xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00(Toan, Lý, Hoa);  D07 
(Toán, Hoá, Anh); A16 (Toán, Văn, Khoa học TN) + Có xét tuyển học bạ

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo

dục cam kết phục vụ
người học (như

phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học trên 250
chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
- 02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của từng nganh
đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên Phó giáo sư: 01; Tiên sỹ: 01 ; Thạc sỹ: 02 ; Kỹ sư, cử nhân: 04.

IV
Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh

hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu câu
học tâp va sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu học tâp va
tra cưu cho sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng thưc
nghiệm phục vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha (Sông Mây: 5.6 ha,
Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

V
Yêu cầu về thái độ
học tập của người

học

- Biết tư duy sáng tạo, thu thập số liệu và luôn học tập, đào tạo cập nhật, đổi
mới kiến thức.
- Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Trung
thực, kỷ luật trong công tác, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, có thái độ
cởi mở, thân tình với đồng nghiệp.

VI Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ

ngoại ngữ đạt được

Mục tiêu kiến thức: 
-  Đao tạo kỹ sư công nghê sinh học co trinh độ chuyên môn, phâm chât
chính trị va sưc khoe tôt.
- Co kiên thưc cơ bản va chuyên sâu về sinh học, công nghê sinh học va
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giông cây trông.
Mục tiêu kỹ năng: Thực hiện thành thạo một số kỹ thuật: Nhân giống cây
trồng bằng KT nuôi cấy mô- tế bào, bao phấn/hạt phấn, cấy phôi và chuyển
gen thực vật; Nhân giống và nuôi trồng nấm; Tách chiết axit nucleic; phân
lập và tạo dòng gen; tạo ADN tái tổ hợp; biến nạp gen; biểu hiện gen; kiểm
tra sinh vật biến đổi gen và sản phẩm biến đổi gen; chọn giống bằng chỉ thị
phân tử; chẩn đoán bệnh; phân tích đa dạng di truyền…Triển khai SX một
số SP CNSH phục vụ phát triển LNN và BVMT. Tư vấn, chuyển giao, giám
sat một sô Quy trinh kỹ thuât CNSH. Tư vân, tiêp thị cac thiêt bị va dây
chuyền công nghê liên quan đên CNSH va Sản phâm CNSH.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu châu
Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII
Vị trí làm việc sau

khi tốt nghiệp ở các
trình độ

- Cac Viên, Trương, trung tâm co hoạt động liên quan đên Sinh học, Công
nghê sinh học va giông cây trông…
- Cac cơ quan quản lý NN cac câp, doanh nghiêp va tổ chưc hoạt động cac
linh vưc: Nông – Lâm nghiêp (Giông cây trông, Bảo vê thưc vât, Chê phâm
sinh học…), Thưc phâm, Môi trương, Y – Dươc…

13. Ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I
Điều kiện tuyển

sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh đăng ký
xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00 (Toán, Lý, Hoá);  A01 
(Toán, Anh, Lý); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, Khoa học TN) +
Có xét tuyển học bạ 

II Điều kiện cơ sở
vật chất của cơ sở
giáo dục cam kết

phục vụ người học
(như phòng học,

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học
trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
-  02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của
từng nganh đao tạo.
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trang thiết bị, thư
viện ...)

- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Tiên sỹ: 01 ; Thạc sỹ: 03 ; Kỹ sư, cử nhân: 01.

IV
Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh

hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu
câu học tâp va sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu
học tâp va tra cưu cho sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng
thực nghiệm phục vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha (Sông Mây:
5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

V
Yêu cầu về thái độ
học tập của người

học

- Biết tư duy sáng tạo, thu thập số liệu và luôn học tập, đào tạo cập nhật,
đổi mới kiến thức.
- Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Trung
thực, kỷ luật trong công tác, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, có thái độ
cởi mở, thân tình với đồng nghiệp

VI

Mục tiêu kiến
thức, kỹ năng,

trình độ ngoại ngữ
đạt được

Mục tiêu kiến thức: Đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực xây dựng công trình
công nghiệp, dân dụng, các công trình giao thông và thủy lợi phục vụ công
nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 
Mục tiêu kỹ năng: Có kỹ năng quy hoạch, thiết kế, tổ chức thi công và
QLSD các công trinh giao thông, thủy lợi và các công trình nhà dân dụng
và công nghiệp, cụ thể: Lập được mô hình tính toán, mô phỏng, phân tích
và đánh giá được các vấn đề kỹ thuật để phục vụ thiết kế kết cấu công trình.
Tham gia thiết kế kết cấu, giám sát, tư vấn, quản lý các dự án xây dựng.
Lập được phương án tổ chức thi công, dự toán và tổ chức xây dựng công
trình. Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để tính toán, thiết kế,
quản lý và tổ chức thi công công trình.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu 
châu Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp ở

Các công ty tư vấn thiết kế, cơ quan QL các cấp, doanh nghiệp, cơ quan
NCKH - công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực XD thuộc mọi thành phần
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các trình độ

kinh tế. Cụ thể: - Kỹ sư phân tích thiết kế kết cấu, kỹ sư giám sát và thi
công, kỹ sư khai thác sử dụng các phần mềm ứng dụng trong XDCT; -
Chuyên gia tư vấn, quản lý dự án, quản lý xây dựng tại các cơ quan QLNN
và DN trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài; - Các công ty SX và
KD vật liệu xây dựng. - Giảng viên ở các trường ĐH và CĐ, làm nghiên
cứu về lĩnh vực KTXDCT ở các viện và trung tâm NCKH công nghệ từ
Trung ương đến cơ sở. 

14. Ngành: Bảo vệ thực vật

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I
Điều kiện tuyển

sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh đăng 
ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00 (Toán, Lý, Hoá);  B00 
(Toán, Sinh, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, Khoa học TN)
+ Có xét tuyển học bạ 

II

Điều kiện cơ sở
vật chất của cơ sở
giáo dục cam kết

phục vụ người học
(như phòng học,
trang thiết bị, thư

viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học
trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
-  02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của
từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Tiên sỹ: 02 ; Thạc sỹ: 03 ; Kỹ sư, cử nhân: 01.
IV Các hoạt động hỗ

trợ học tập, sinh
hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu
câu học tâp va sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu
học tâp va tra cưu cho sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng
thực nghiệm phục vụ giảng dạy,  TH,  nghiên cứu với  1.497,6 ha (Sông
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Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

V
Yêu cầu về thái độ
học tập của người

học

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt.
- Có ý thức tiếp thu, cầu thị, tự tin, năng động trong thiết kế, sáng tạo.
- Có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động xử lý
các mối quan hệ xã hội.

VI

Mục tiêu kiến
thức, kỹ năng,

trình độ ngoại ngữ
đạt được

Mục tiêu kiến thức: Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng
phát hiện và năng lực nghiên cứu, quản lý, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan
của các tác nhân gây hại thực vật để bảo vệ tài nguyên và trọng tâm là cây
trồng (cả trước và sau thu hoạch) đạt hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn
thực phẩm, giữ gìn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, góp phần phát
triển một nền nông nghiệp nhiệt đới bền vững của Việt Nam.
Mục tiêu kỹ năng:  Sinh viên có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ
chức, tham khảo tài liệu tiếng anh, kỹ năng phân tích, khảo sát và giải
quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh Bảo vệ thực vật; Kỹ năng nghiên cứu,
học tập nâng cao, nắm bắt các vấn đề hiện nay về lĩnh vực bảo vệ thực vật;
Kỹ năng thao tác nghề nghiệp trong phòng thí nghiệm, sản xuất ngoài đồng
ruộng. Phân tích thông tin trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; Kỹ năng tổ chức,
chuyển giao, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và phát triển
bền vững; Kỹ năng độc lập thu thập số liệu và tự đào tạo đổi mới, cập nhập
kiến thức; Kỹ năng sử dụng máy vi tính, các phần mềm chuyên ngành, một
số công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chuyên môn.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu 
châu Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII
Vị trí làm việc sau

khi tốt nghiệp ở
các trình độ

Các viện, cơ sở nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học từ cấp
Trung ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành về nông nghiệp, Sở
nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh thành, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế
cấp huyện, Giảng dạy tại các Viện, Trường Đại học, cao đẳng, trung cấp và
dạy nghề các môn thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật; Các doanh nghiệp hoạt
động trrong lĩnh vực nông nghiệp; các tổ chức phi chính phủ, các dự án
nước ngoài về lĩnh vực nông nghiệp. 
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15. Ngành  Khoa học cây trồng

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I
Điều kiện tuyển

sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh đăng 
ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00 (Toán, Lý, Hoá);  B00 
(Toán, Sinh, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, Khoa học TN)
+ Có xét tuyển học bạ 

II

Điều kiện cơ sở
vật chất của cơ sở
giáo dục cam kết

phục vụ người học
(như phòng học,
trang thiết bị, thư

viện ...)

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học
trên 250 chỗ ngồi.
- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
-  02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của
từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên - Tiên sỹ: 02 ; Thạc sỹ: 05 ; 

IV
Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh

hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu
câu học tâp va sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu
học tâp va tra cưu cho sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng
thực nghiệm phục vụ giảng dạy,  TH,  nghiên cứu với  1.497,6 ha (Sông
Mây: 5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

V
Yêu cầu về thái độ
học tập của người

học

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt.
- Có ý thức tiếp thu, cầu thị, tự tin, năng động trong thiết kế, sáng tạo.
- Có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động xử lý
các mối quan hệ xã hội.

VI Mục tiêu kiến
thức, kỹ năng,

trình độ ngoại ngữ

Mục tiêu kiến thức: Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng
về lựa chọn cây trồng, gieo trồng,  chăm sóc,  bảo vệ cây trồng và kinh
doanh nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng sức
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đạt được

cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát
triển nông nghiệp bền vững.
Mục tiêu kỹ năng:  Sinh viên có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ
chức, tham khảo tài liệu tiếng anh, kỹ năng phân tích, khảo sát và giải
quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh Bảo vệ thực vật; Kỹ năng nghiên cứu,
học tập nâng cao, nắm bắt các vấn đề hiện nay về lĩnh vực khoa học cây
trồng; Kỹ năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, học tập nâng cao,
nắm bắt các vấn đề hiện thời của khoa học cây trồng; Kỹ năng thao tác
nghề nghiệp trong phòng thí nghiệm cũng như sản xuất ngoài đồng ruộng;
Kỹ năng tổ chức, chỉ đjao sản xuất nông nghiệp theo hướng ăn toàn và phát
triển bền vững.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu 
châu Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

VII
Vị trí làm việc sau

khi tốt nghiệp ở
các trình độ

Các viện, cơ sở nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học từ cấp
Trung ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành về nông nghiệp, Sở
nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh thành, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế
cấp huyện, Giảng dạy tại các Viện, Trường Đại học, cao đẳng, trung cấp và
dạy nghề các môn thuộc lĩnh vực Khoa học cây trồng; Các doanh nghiệp
hoạt động trrong lĩnh vực nông nghiệp; các tổ chức phi chính phủ, các dự
án nước ngoài về lĩnh vực nông nghiệp. 

16. Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

STT Nội dung
Hệ đào tạo chính quy

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại học
Cao
đẳng

Trung
cấp

I
Điều kiện tuyển

sinh

- Phương an TS: Dưa vao kêt quả kỳ thi PTTH Quôc gia. - Thí sinh đăng 
ký xet tuyên 3 môn theo tổ hơp cac khôi: Khôi A00 (Toan - Lý - Hoa), Khôi
B00 (Toan, Sinh, Hoa);  Khôi D01 (Toan - Văn - Anh),  Khôi A16 (Toan - 
Văn – Khoa học TN) + Có xét tuyển học bạ

II Điều kiện cơ sở
vật chất của cơ sở

- Giảng đương 34 phong học đươc trang bị đủ tiên nghi. – 02 phòng học
trên 250 chỗ ngồi.
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giáo dục cam kết
phục vụ người học
(như phòng học,
trang thiết bị, thư

viện ...)

- 04 phòng máy vi tính (246 m2).
-  02 phong thí nghiêm hiên đại đươc trang bị đồng bộ theo yêu câu của
từng nganh đao tạo.
- Thư viên va thư viên điên tử 1.500 m2; 11.092 bản sach.

III Đội ngũ giảng viên Phó giáo sư: 01;  Tiên sỹ:  2;  - Thạc sỹ: 7; - Kỹ sư, cử nhân: 04.

IV
Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh

hoạt cho người học

- Thư viên hiên đại đủ phong đọc, tham khảo, tra cưu cho sinh viên.
- Ký tuc xa vơi 122 phong; 564 chỗ ở, phong sạch sẽ, tiên nghi đap ưng yêu
câu học tâp va sinh hoạt của sinh viên.
- Mạng nội bộ, Website kêt nôi Internet toan trương va ký tuc xa phuc vu
học tâp va tra cưu cho sinh viên.
- Khu liên hơp thê thao 10.474 m2 (Sân bong đa, bong rổ, câu lông). Rừng
thực nghiệm phục vụ giảng dạy, TH, nghiên cứu với 1.497,6 ha (Sông Mây:
5.6 ha, Ninh Thuận: 297 ha, Tánh Linh: 195 ha, Mã Đà: 1000 ha).

V
Yêu cầu về thái độ
học tập của người

học

Lập trường tư tưởng vững vàng. Yêu ngành, yêu nghề, năng động và sáng
tạo trong mọi công việc. Quan hệ xã hội đúng mực.

VI

Mục tiêu kiến
thức, kỹ năng,

trình độ ngoại ngữ
đạt được

Mục tiêu kiến thức: Đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng
và quản lý môi trường. Có kiến thức về sinh học, KH tự nhiên và XH để
giải quyết các vấn đề chung tỏng quản lý Tài nguyên &MT; - Kiến thức sâu
về lĩnh vực quản lý TNTN, đa dạng SH, quản lý lưu vực và quản lý môi
trường; - Kiến thức về TK, đánh giá thành phần, các hệ thống hoặc các quá
trình liên quan đến tài nguyên sinh vật và KHMT; - Thu nhận và biên dịch
các dữ liệu về tài nguyên và Môi trường.
Mục tiêu kỹ năng:  - Kỹ năng nghiên cứu, học tập nâng cao, năm bắt các
vấn đề hiện thời của Quản lý tài nguyên &MT; - Kỹ năng giao tiếp và làm
việc theo nhóm trong thiết kế, đánh giá các thành phần, các hệ thống có liên
quan đến TN sinh vật và TN có khả năng tự tái tạo; - Kỹ năng giải quyết
các vấn đề chuyên môn và XH có liên quan đến tương tác giữa hệ thống
sinh học và tác động của con người.
Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu 
châu Âu, các chứng chỉ quốc tế tương đương hoặc cao hơn.
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VII
Vị trí làm việc sau

khi tốt nghiệp ở
các trình độ

Các viện, cơ sở nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học từ cấp
Trung ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên, Sở tài
nguyên và môi trường các tỉnh, Phòng tài nguyên và Môi trường cấp huyện,
Giảng dạy các trường Đại học và cao đẳng; - Các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; - Các tổ chức phi chính
phủ, dự án nước ngoài như WWF, ENV, BirdLife, IUCN, SNV, FFI.
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