
BẢN MÔ TẢ TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Nguyên lý phát triển nông thôn – 3 tín chỉ 

Phân bổ học phần: 3 tín chỉ ( 45 tiết lý thuyết, 0 thực hành, 90 tiết tự học) 

Môn học tiên quyết: Xã hội học nông thôn 

Môn học trước:  

Giúp cho sinh viên hiểu được về đối tượng phát triển nông thôn, chức năng, nhiệm vụ, 

nguồn lực để phát triển nông thôn. Nắm được các nguyên lý cơ bản để phát triển nông thôn. Nắm 

được các kiến thức cơ bản về nghiên cứu phát triển nông thôn, các phương pháp nghiên cứu phát 

riển nông thôn. 

2. Chính sách phát triển nông thôn – 3 tín chỉ 

Phân bố thời gian – 3 tín chỉ ( 45 tiết lý thuyết, 0 thực hành, 90 tiết tự học) 

Môn học trước: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô 

Môn học tiên quyết : không 

Môn học song hành: 

Môn học Chính sách PTNT là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho sinh viên ngành 

Phát triển nông thôn một cách có hệ thống về chính sách nông nghiệp, nông thôn đồng 

thời biết cách phân tích một chính sách nông nghiệp, nông thôn 

3. Quy hoạch phát triển nông thôn 

Phân bố thời gian - 3 tín chỉ ( 45 tiết lý thuyết, 0 thực hành, 90 tiết tự học) 

  Môn học tiên quyết: 

   Môn học trước: Kinh tế vi mô; Nguyên Lý PTNT 

Học phần này nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quy 

hoạch nói chung và quy hoạch phát triển nông thôn nói riêng và những ứng dụng trong quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới. Nội dung trọng tâm của học phần tập trung vào vấn đề như 

đặc trưng của vùng nông thôn liên quan đến công tác quy hoạch, quy hoạch phát triển nông 

thôn theo hướng phát triển bền vững, các nguyên lý trong quy hoạch và các bước thực hiện 

quy hoạch… 

4. Hệ thống nông nghiệp 

Phân bố thời gian – 3 tín chỉ ( 45 tiết lý thuyết, 0 thực hành, 90 tiết tự học) 

Môn học tiên quyết:  Nguyên lý phát triển nông thôn;  

Môn học trước: Nghiên cứu, đánh giá nông thôn 

 



Học phần cung cấp tính hệ thống trong nghiên cứu hệ thống nông nghiệp, xem xét 

các ảnh hưởng của các yếu tố khác đến hoạt động nông nghiệp , vai trò của nông dân 

và hệ thống nông trại trong nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp, phương 

pháp điều tra đánh giá hiện trạng RRA/ PRA, phương pháp thử nghiệm trên đồng 

ruộng và phương pháp khuyến cáo và mở rộng kết quả. 

 

5. Xã hội học nông thôn – 2 tín chỉ 

Phân bổ thời gian: 2 tín chỉ 

Môn học tiên quyết: Xã hội học đại cương 

Môn học trước: Các môn khối kiến thức cơ bản 

 

Học phần cung cấp cho sinh viên các ngành Khuyến nông, Phát triển Nông thôn 

những kiến thức cơ bản về xã hội nông thôn, các tiêu chí phân biệt, các mối quan 

hệ giữa hai phân hệ xã hội nông thôn và đô thị, cơ cấu xã hội và sự phân tầng trong 

nông thôn, Các cộng đồng đặc thù nông thôn và công tác xã hội nông thôn, các 

quy luật thiết chế xã hội và văn hóa từng vùng nông thôn ở Việt Nam, những 

phương pháp sử dung trongnghiên cứu về xã hội nông thôn 

6. Phân tích sinh kế nông thôn 

Phân bổ thời gian: 3 tín chỉ. ( 45 tiết lý thuyết, 0 thực hành, 90 tiết tự học) 

Môn học tiên quyết:  Nguyên lý phát triển nông thôn; Phát triển cộng đồng 

Môn học trước: Nghiên cứu, đánh giá nông thôn 

 

Học phần Phân tích sinh kế nông thôn bao gồm ba nội dung chính: (i) Tổng quan 

về sinh kế, sinh kế nông thôn; (ii) Phân tích khung sinh kế nông thôn bền vững; (iii) 

Ứng dụng phân tích sinh kế nông thôn bền vững trong phát triển nông thôn, cụ thể học 

phần này cung cấp cho sinh viên những khía niệm cơ bản về sinh kế, sinh kế nông 

thôn, đa dạng hóa sinh kế nông hộ, khung sinh kế bền vững, tầm quan trọng của phân 

tích sinh kế. Học phần cũng giới thiệu, hướng dẫn phương pháp phân tích sinh kế nông 

hộ dựa trên phân tích khung sinh kế bền vững và giới thiệu những ứng dụng của phân 

tích sinh kế trong phát triển nông thôn. 

7. Kinh tế vi mô – 3 tín chỉ 

Phân bố thời gian : 3 tín chỉ ( 45 tiết lý thuyết và bài tập, 90 tiết tự học) 

Môn học trước:  Toán cao cấp 



Môn học tiên quyết: Không 

Môn học song hành: không 

Môn học kinh tế vi mô là môn học cơ bản của sinh viên ở các ngành kinh tế, nghiên cứu 

và xem xét hành vi của các thành viên riêng lẻ trong nền kinh tế. Cụ thể, môn học này cung 

cấp các kiến thức liên quan đến: Lý thuyết cung cấu, cơ chế hình thành gía cả của thị trường; 

tác động của sự can thiệp của chính phủ vào thị trường;  độ co giãn và ứng dụng của các hệ 

số này trong thực tế; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; Quyết định tối đa hoá lợi ích; lý thuyết 

về sản xuất, chi phí, lợi nhuận; Các cấu trúc thị trường, quyết định sản xuất tối ưu của doanh 

nghiệp trong những thị trường khác nhau; Thị trường các yếu tố sản xuất. Vai trò của Chính 

phủ trong nền kinh tế thị trường 

8. Nghiên cứu, đánh giá nông thôn  

Phân bổ thời gian: 3 tín chỉ. ( 45 tiết lý thuyết, 0 thực hành, 90 tiết tự học) 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Phát triển cộng đồng 

 

Môn học Nghiên cứu, đánh giá nông thôn là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho sinh viên 

ngành Phát triển nông thôn một cách có hệ thống về cơ sở của việc triển khai các nghiên cứu, đánh 

giá nông thôn, đề cương nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và công cụ tiến hành cho nghiên 

cứu, đánh giá nông thôn, các bước triển khai một nghiên cứu đánh giá, cách thu thập thông tin, xử 

lý thông tin và viết báo cáo cho nghiên cứu đánh giá nông thôn. Trên cơ sở đó sinh viên có thể áp 

dụng các kiến thức đó để triển khai một nghiê cứu đánh giá. Môn học này trang bị cho sinh viên 

có kiến thức và kỹ năng tốt để áp dụng vào quá trình triển khai một đề tài thực tập tốt nghiệp 

chuyên ngành phát triển nông thôn 

 


