
Chuẩn đầu ra kỹ sư Phát triển nông thôn 

Tốt nghiệp chương trình đại học Phát triển nông thôn, sinh viên đạt được các chuẩn 

đầu ra sau:  

* Về kiến thức 

- CDR 1: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học tự 

nhiên, khoa học xã hội vào thực tiễn công việc 

- CDR 2: Có đầy đủ kiến thức và vận dụng được để quản lý, điều hành các hợp tác 

xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.   

- CDR 3: Có đầy đủ kiến thức và vận dụng được để tự khởi nghiệp và tư vấn khởi 

nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

- CDR 4: Hiểu và vận dụng được kiến thức về nguyên lý, chính sách, quy hoạch để 

giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn 

- CDR 5: Thực hiện được các nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, 

nông thôn  

- CDR 6: Có khả năng sử dụng tiếng Anh phục vụ công việc chuyên môn 

- CDR 7: Sử dụng thành thạo một số phần mềm tin học phục vụ công việc chuyên 

môn 

- CDR 8: Vận dụng được kiến thức về pháp luật để phát triển các tổ chức sản xuất 

kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn  

- CDR 9: Phân tích được sự vận động về kinh tế, xã hội, môi trường nhằm giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong thực tiễn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các địa phương.  

- CDR 10: Có khả năng xây dựng, thực hiện và quản lý dự án tại các tổ chức sản 

xuất, các thành phần kinh tế và các địa phương.  

- CDR 11: Vận dụng được kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp trong tổ chức sản xuất 

của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các địa phương 

- CDR 12: Phân tích được các nguồn lực cơ bản trong các tổ chức sản xuất, các địa 

phương phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn. 

- CDR 13: Hiểu và vận dụng được các kiến thức về marketing, phát triển thị trường 

nông sản vào thực tiễn các hoạt động marketing, phát triển thị trường nông sản của các 

doanh nghiệp, địa phương 

* Về kỹ năng 

- CDR 14: Có khả năng phân tích, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch thực 

hiện các hoạt động phát triển tại các HTX, doanh nghiệp, địa phương 



CDR 15: Có khả năng xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong việc thành 

lập các HTX, doanh nghiệp 

- CDR 16: Thành tạo các kỹ mềm như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc độc 

lập, làm việc nhóm… 

* Về thái độ 

- CDR 17: Có trách nhiệm xã hội, phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật 

 


