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ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO 
 

- Tên ngành đào tạo: Khoa học cây trồng (Crop Science) 
- Mã số: 52620110 
- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 
- Trình độ đào tạo: Đại học 

 
Phần 1 

SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 
 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, được thành lập theo Quyết định số 
205/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp 
trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An, là trường đại học công lập nằm 
trong hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, chịu sự 
quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Trụ sở chính: Phường Hà Huy Tập , thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
 Điện thoại:  0383.844330  ;  0383.841882 
Fax:  0383.522643.  
- Cơ sở 2: Xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
- Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học kinh tế Nghệ An 

bao gồm Ban giám hiệu (Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng), 7 phòng chức năng 
và, 6 khoa chuyên môn, 4 Trung tâm và bộ phận phục vụ giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học. 

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy : Có 07 ngành, thời 
gian đào tạo 3 năm, gồm : Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh, 
Chăn nuôi; Khoa học cây trồng; Lâm nghiệp và Quản lý đất đai. 

 Các ngành đào tạo trình độ Trung cấp hệ chính quy: Có 10 chuyên ngành, 
thời gian đào tạo 2 năm, gồm: Kế toán doanh nghiệp sản xuất; Kế toán thương 
mại; Kế toán hành chính sự nghiệp, Chăn nuôi thú y; Quản lý đất đai; Kỹ thuật 
lâm sinh; Trồng trọt, bảo vệ thực vật; Kỹ thuật tổng hợp thủy lợi; Cơ điện nông 
nghiệp, nông thôn. 

- Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý : Tính đến 31/03/2014  tổng số cán 
bộ, giảng viên, công nhân viên là 207 người, trong đó số cán bộ giảng dạy là 167 
người, cán bộ quản lý và phục vụ là 40 người. Trình độ Đại học 41,3%, Thạc sỹ 
54,57%, Tiến sỹ  4,2%.  

- Trường Đại Đại học Kinh tế Nghệ An đã hoàn thành tốt việc đào tạo 
nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế, nông, lâm nghiệp cho tỉnh Nghệ An và 
các tỉnh khu vực Bắc Miền trung. Đến nay với 54 khóa trung cấp, 9 khóa cao 
đẳng chính quy, 8 khóa cao đẳng liên thông, nhà trường đã đào tạo được đội ngũ 
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đông đảo với trên 30.000 kỹ thuật viên, 5000 công nhân nghề và 5000 cử nhân 
cao đẳng trong đó có trên 90% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm, bồi 
dưỡng tập huấn cho hàng vạn lượt cán bộ để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn 
nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ đổi mới. Tỷ lệ sinh viên có việc 
làm ngay khoảng 90% ; 5% có việc làm sau 1 năm ; 5% tiếp tục đi học liên 
thông lên đại học. 

- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, giáo trình:  
Diện tích đất hiện có đang sử dụng là 5,765 ha, ngoài ra còn 18 ha đang giải 
phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng cơ sở 2. Với diện tích đất đang sử dụng, nhà 
trường đã xây dựng 24626 m2 sàn làm việc và học tập, trong đó có 45 phòng 
giảng đường, 6 phòng học thực hành tin học - kế toán máy, 2 phòng học tiếng 
nước ngoài, 8 phòng thí nghiệm khối Nông lâm, 2 hội trường và 1 thư viện hiện 
đại. Đến đầu năm học 2014-2015 sẽ khánh thành đưa vào sử dụng nhà 7 tầng 
với 35 phòng học thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại. Thư viện với diện tích sàn 
403,5m2,  trong đó diện tích phòng đọc: 200 m2, đảm bảo cho 100 chỗ ngồi. Bên 
cạnh thư viện truyền thống còn có 1 thư viện điện tử với đầy đủ phần mềm, 
trang thiết bị kèm theo, có 50 máy tính phục vụ tra cứu. Số lượng giáo trình và 
tài liệu tham khảo phong phú, có 2.610 đầu sách với 21.500 bản, 60 đầu báo và 
tạp chí. Nhà trường đang sử dụng các tài liệu khoa học của các trường đại học 
trên cơ sở mục tiêu đào tạo các ngành và chuyên ngành đang tổ chức đào tạo để 
biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng đảm bảo đủ nội dung, tính khoa học, 
tính sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới và cập nhật kịp thời các chính sách, chế 
độ, luật pháp về quản lý kinh tế, tài chính, kinh doanh, tiền tệ, khoa học công 
nghệ tiên tiến, hiện đại phù hợp với sự phát triển của xã hội.  

Nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất trồng trọt nói riêng là lĩnh 
vực sản xuất vật chất nhằm đáp ứng nhu câu thiết yếu về lương thực, thực 
phẩm cho con người, nguyên liệu cho công nghiệp và nguồn hàng xuất khẩu 
chính của nước ta. Cho đến nay, ngành sản xuất trồng trọt nước ta còn chiếm 
tỷ lệ khá cao trong tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Đây cũng là 
ngành có lực lượng lao động và dân số chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các 
ngành kinh tế. 

Phát triển sản xuất trồng trọt  hiện nay đang là một trong những vấn đề 
phát triển kinh tế được các ngành các cấp quan tâm, xem việc phát triển sản 
xuất trồng trọt là một hướng đi quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất Nông 
nghiệp phát triển, góp phần đẩy nhanh quá trình sản xuất Nông nghiệp hàng 
hóa. 

Nghệ An là tỉnh lớn thứ nhất cả nước với diện tích 16.493,7km2 dân số 
là 2.951.985 người đứng thứ 4 cả nước. Với 75,52% diện tích đất Nông 
nghiệp trong đó có trên 16% là diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Nghệ An 
có 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện và 480 xã phường, thị trấn. Trong đó có 
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tới 10 huyện thuộc miền núi (5/10 huyện là vùng núi cao), có 480 xã 
phường, thị trấn. Theo nghị quyết của bộ chính trị (NQ Số 26- NQ/TW) về 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển Tỉnh Nghệ An đến năm 2020 yêu cầu 
“Phải thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển Nông 
nghiệp toàn diện theo hướng Nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ 
cao. Đầu tư phát triển kinh tế xã hội, phát triển hệ thống các cơ quan 
nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ của các bộ ban ngành Trung 
ương, quốc tế đặt trụ sở tại Nghệ An. Xây dựng đội ngũ tri thức đủ năng lực 
tham mưu, hoạch định qui hoạch, kế hoạch chính sách phát triển kinh tế xã 
hội và nghiên cứu ứng dụng khoa học của tỉnh” 

Chủ trương của NBND Tỉnh về việc phát triển nông thôn mới từ nay đến 
năm 2020 phải “Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất 
là công tác giống, công nghệ sinh học; quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân 
lực, tạo đột phá để hiện đại hóa Nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn; đổi 
mới cơ chế chính sách về khoa học công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để huy 
động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chuyển giao khoa học 
công nghệ (xã hội hóa công tác nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ), 
tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong chuyển giao, ứng dụng khoa học 
công nghệ trong sản xuất Nông nghiệp” 

Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan tham mưu cho UBND Tỉnh Nghệ 
An quản lý trong lĩnh vực Nông nghiệp, giúp cho Sở thực hiện nhiệm vụ có 
các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Khuyến nông Khuyến lâm, Trung tâm 
Giống cây trồng Nghệ An, Chi cục Bảo vệ thực vật, Ban quản lý dự án đầu tư 
và xây dựng chuyên Ngành NN & PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn,  27 
Công ty TNHH 1TV, 8 nhà máy chế biến sản phẩm từ Nông nghiệp, 21 phòng 
Nông nghiệp, 21 Trạm bảo vệ thực vật trực thuộc ở Thị xã và các Huyện trong 
Tỉnh. Ở xã có 462 Ban Nông nghiệp - Khuyến nông, các dự án về Nông nghiệp 
vốn đầu tư trong nước và nước ngoài : Dự án 135, dự án 254, 9 tổng đội TNXP 
làm kinh tế ở khu vực miền núi. 

 Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết 
hiện nay trong số 480 xã phường, thị trấn, phòng Nông nghiệp 17 huyện và 3 
Thị xã số cán bộ có trình độ kỹ sư Khoa học cây trồng thiếu cả về số lượng và 
chất lượng mới chỉ đáp ứng đủ 1/2 số lượng  so với mục tiêu đề ra. Trước thực 
trạng đội ngũ công chức, viên chức nêu trên phát triển nguồn nhân lực nhất là 
nguồn nhân lực có trình độ đại học trong lĩnh vực Nông nghiệp là rất cần thiết.  

Hiện nay các trường đào tạo lĩnh vực Khoa học cây trồng với trình độ 
đại học không có nhiều. Ở tỉnh Nghệ An 06 cơ sở đào tạo bậc đại học (Đại 
học Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học sư 
phạm kỹ thuật Vinh, Đại học Vạn Xuân và Đại học Kinh tế Nghệ An). 
Trong đó, chỉ có Đại học Kinh tế Nghệ An và trường  Đại học Vinh có 
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ngành đào tạo kỹ sư Khoa học cây trồng. Để đáp ứng nguồn nhân lực có 
trình độ đại học về Khoa học cây trồng  là rất cần thiết đối với  tỉnh Nghệ 
An, cũng là mong muốn của cán bộ lãnh đạo và nhân dân Tỉnh nhà và các 
Tỉnh vùng Bắc Trung bộ. 

 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An là một trong những cơ sở đào tạo 
nguồn nhân lực trong lĩnh vực Kinh tế - Nông - Lâm nghiệp có bề dày 54 năm 
(Hệ Trung cấp và Cao đẳng). Trước sự đòi hỏi của thực tiễn, Trường Đại học 
Kinh tế Nghệ An xây dựng Đề án đào tạo ngành Khoa học trình độ Đại học, 
như một yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục 
vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc trung bộ , góp phần 
nâng cao vị thế, vai trò và chức năng của Đại học Kinh tế Nghệ An  

Năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Trường Cao đẳng Kinh 
tế - Kỹ thuật Nghệ An (nay  là  Trường  Đại  học  Kinh tế Nghệ An) mở  ngành  
đào  tạo Khoa học cây trồng trình độ Cao đẳng. Năm 2005, Trường đã tuyển 
sinh đào tạo ngành Khoa học cây trồng khóa đầu tiên với trên 40 sinh viên, 
Khóa 2 (năm 2006) với trên 110 sinh viên. Từ năm 2007 đến nay, quy mô đào 
tạo ngành tạo Khoa học cây trồng của trường không ngừng tăng lên, đã có 06 
khóa ra trường với trên 300 sinh viên tốt nghiệp. 

Bộ môn Trồng trọt thuộc Khoa Nông Lâm Ngư hiện nay có 22 giảng viên 
trong đó trình độ Tiến sĩ: 02, Thạc sĩ: 17 (trong đó có 3 giảng viên chính, 01 
thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh đến năm 2015 bảo vệ luận án),  Kỹ Sư: 03. 
Đội ngũ giảng viên của Bộ môn đã đảm nhận được toàn bộ khối lượng chương 
trình đào tạo. 

Thực hiện mở ngành Khoa học cây trồng  trình độ Đại học của trường Đại 
học Kinh tế Nghệ An, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, khách quan và phù hợp với 
chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhằm phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân 
lực, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao, áp dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật Nông nghiệp vào sản xuất. Góp phần xây dựng trường 
Đại học trọng điểm vùng Bắc trung bộ; phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu 
đào tạo cán bộ chất lượng  phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng 
Bắc trung bộ Việt Nam.  

Với tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, 
nguồn nhân lực cùng với đề án đầu tư và phát triển Nhà trường trong thời gian 
tới, ngành Khoa học cây trồng thuộc Khoa Nông Lâm Ngư của  Trường Đại học 
Kinh tế Nghệ An chắc chắn sẽ thực hiện tốt, có hiệu quả và đảm bảo chất lượng 
đối với ngành đào tạo Khoa học cây trồng  hệ đại học.  
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Phần 2 
NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ  ĐÀO TẠO 

 
1. Đội ngũ giáo viên  

Tính đến 31/03/2014  tổng số cán bộ, giảng viên, công nhân viên là 207 
người, trong đó số cán bộ giảng dạy là 167 người, cán bộ quản lý và phục vụ là 
40 người. Trình độ Đại học 41,3%, Thạc sỹ 54,57%, Tiến sỹ  4,2%.  

Bộ môn Trồng trọt có 22 giảng viên trong đó trình độ Tiến sĩ: 02, Thạc sĩ: 
17 (trong đó có 3 giảng viên chính, 01 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh đến 
năm 2015 bảo vệ luận án),  Kỹ Sư: 03. Đội ngũ giảng viên của Bộ môn đã đảm 
nhận được toàn bộ khối lượng chương trình đào tạo. 

Nhà trường dự kiến bố trí 41 giảng viên cơ hữu giảng dạy  của ngành 
Khoa học cây trồng, trong đó trên 80% có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tham gia 
giảng dạy được hơn 70% học phần thuộc ngành Khoa học cây trồng. Trong đó 
có 19 giảng viên giảng dạy các học phần thuộc kiến thức giáo dục đại cương 
(bao gồm : 01 Tiến sĩ, 16 thạc sĩ, 02 cử nhân), 22 giảng viên giảng dạy các học 
phần thuộc kiến thức chuyên nghiệp trong đó có 01 tiến sĩ  chuyên ngành Khoa 
học cây trồng, 01 tiến sĩ  chuyên ngành Thực vật học, 17 thạc sỹ chuyên ngành  
(trong đó có 3 giảng viên chính, 01 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh đến năm 
2015 bảo vệ luận án),  3 kỹ sư (chi tiết tại mẫu 1, phụ lục III dưới đây) 
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Mẫu  1:  Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần ngành Khoa học cây trồng 
 

Số 
TT Họ và tên, năm sinh,chức vụ 

hiện tại 

Học vị, nước, năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
chuyên ngành 

Học phần/môn học, số tín 
chỉ /ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

1 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

Sinh năm: 1965 

Chức vụ: Trưởng khoa cơ sở 
cơ bản 

Học vị:Thạc sỹ  

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2013  

Phương pháp giảng 
dạy tiếng Anh 

Tiếng Anh  1 

 

2 

Ngụy Vân Thùy 

Sinh năm: 1976 

Chức vụ: Giảng viên tiếng 
Anh – tổ phó Ngoại ngữ 

Học vị:Thạc sỹ  

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2010 

Phương pháp giảng 
dạy tiếng Anh Tiếng Anh 2 

3 

Nguyễn Thị Hoài Ly 

Sinh năm:1983 

Chức vụ: Giảng viên tiếng 
Anh 

Học vị:Thạc sỹ  

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2011 

Phương pháp giảng 
dạy tiếng Anh Tiếng  Anh chuyên ngành 

4 

Nguyễn Thị Thiên Hương 

Sinh năm: 1979 

Chức vụ: Giảng viên Toán 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2008 

Giải tích Toán học Toán cao cấp  

5 Trần Hà Lan Học vị:Thạc sỹ  Hình học giải tích  Toán xác suất và thống kê 
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Số 
TT Họ và tên, năm sinh,chức vụ 

hiện tại 

Học vị, nước, năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
chuyên ngành 

Học phần/môn học, số tín 
chỉ /ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 
Sinh năm: 1979 

Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn 
Toán 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2005  

6 

Đào Thị Nha Trang 

Sinh năm: 1982 

Chức vụ: Tổ phó bộ môn Tin 
học 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2012 

Công nghệ Thông tin Tin học ĐC 

7 
Cao Thị Phương Thảo  

Sinh năm: 1980 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị:Thạc sỹ  

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận:  2008 

Công nghệ Thông tin Tin học  Ứng dụng 

8 

Phan Thị Thanh Bình 

Sinh năm: 1979 

Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn 
Luật 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2008 

Luật kinh tế Luật ĐC 

9 

Võ Thị Nguyên 

Sinh năm: 1963 

Chức vụ: Tổ trưởng GDTC 

Học vị: Cử nhân  

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 1986  

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất 
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Số 
TT Họ và tên, năm sinh,chức vụ 

hiện tại 

Học vị, nước, năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
chuyên ngành 

Học phần/môn học, số tín 
chỉ /ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

10 

Lê Viết Vinh 

Sinh năm: 1980 

Chức vụ: Phó CN Khoa Cơ sở 

Học vị: Cử nhân 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2002 

Giáo dục thể chất 

Chứng chỉ QP 
GDQP 

11 

Trần Thị Vân Diên 

Sinh năm: 1980 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm tốt nghiệp: 2013 

Tài chính công Soạn Thảo văn bản 

12 

Trần Thị Thu Hà 

Sinh năm: 1977 

Chức vụ: Tổ phó tổ bộ môn 
Luật 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2012 

Luật kinh tế Văn hóa kinh doanh 

13 

Đinh  Thị Thu Hương 

Sinh năm: 1979 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2007 

Sinh học 
Sinh học đại cương 

 Sinh học phân tử 

14 

Lê Thị Vân Hà 

Sinh năm: 1976 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2002 

Hóa học  
Hóa đại cương 

 Hóa phân tích 

15 Nguyễn Thị Lan Học vị: Tiến sỹ Chính trị học Đường lối cách mạng của 
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Số 
TT Họ và tên, năm sinh,chức vụ 

hiện tại 

Học vị, nước, năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
chuyên ngành 

Học phần/môn học, số tín 
chỉ /ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

Sinh năm: 1962 

Chức vụ: Trưởng Bộ môn 
LLCT 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2008 

Đường lối cách mạng 
ĐCSVN 

16 

Nguyễn Thị Mai Anh 

Sinh năm: 1965 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2003 

Chính trị học Tư tưởng Hồ Chí 

17 

Nguyễn Khánh Ly 

Sinh năm: 1983 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị :Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2009 

LL và PPDH Giáo 
dục chính trị 

Xã hội học 

18 

Nguyễn Thị Kim Dung 

Sinh năm: 1979 

Chức vụ: Giảng viên 
 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2013 

LL và PPDH Giáo 
dục chính trị 

Những nguyên lý cơ bản của 
CNMLN II 

19 

Nguyễn Thị Lam 

Sinh năm: 1985 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2013 

Triết học 

Những nguyên lý cơ bản của 
CNMLN I 

20 Nguyễn Xuân Lai Học vị:Tiến sỹ Chọn giống cây trồng Chọn giống cây trồng  
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Số 
TT Họ và tên, năm sinh,chức vụ 

hiện tại 

Học vị, nước, năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
chuyên ngành 

Học phần/môn học, số tín 
chỉ /ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 
Sinh năm: 1958 

Chức vụ: Giảng viên 

Bảo vệ tại Tiệp khắc 

Năm công nhận: 1995 

Cây lương thực 

21 

Võ Thị Dung 

Sinh năm: 1977 

Chức vụ: Phó khoa NLN 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2006 

Nông nghiệp Côn trùng nông nghiệp 
Bệnh cây nông nghiệp 
Sử dụng thuốc Bảo vệ thực 
vật 

 

22 

Hoàng Hoa Quế 

Sinh năm: 1955 

Chức vụ: Phó hiệu truởng 

Học vị:Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 1998 

Lâm nghiệp Thực vật học 

23 

Đỗ Ngọc Đài 

Sinh năm: 1982 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Tiến sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2013 

Sinh học 
Di truyền thực vật 
Sinh lý thực vật 
 

24 

Vương Thị Thúy Hằng 

Sinh năm: 1978 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2007 

Nông học 
Cây công nghiệp 
Cây rau 
Công nghệ sau thu hoạch 

25 Nguyễn Hoàng Tiến Học vị: Thạc sỹ Nông học 
Hoa cây cảnh và thiết kế 
cảnh quan 
Cây ăn quả 
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Số 
TT Họ và tên, năm sinh,chức vụ 

hiện tại 

Học vị, nước, năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
chuyên ngành 

Học phần/môn học, số tín 
chỉ /ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

Sinh năm: 1979 

Chức vụ: Giảng viên 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2013 

26 

Tăng Văn Tân 

Sinh năm: 1970 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2007 

Lâm nghiệp Nông lâm kết hợp 
Khuyến nông 

27 

Trần Thái Yên 

Sinh năm: 1975 

Chức vụ: Tổ trưởng tổ bộ 
môn Địa chính 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2007 

Nông nghiệp 
Thổ nhưỡng 
Phân bón 
 

28 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Sinh năm: 1988 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2013 

QLĐĐ Canh tác và quản lý cỏ dại 
Hệ  thống nông nghiệp 

29 

Trương Quang Ngân 

Sinh năm: 1975 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2005 

Nông nghiệp Sinh thái môi trường 
Phương pháp thí nghiệm 

30 Nguyễn Thị Lệ Quyên Học vị: Thạc sỹ Sinh học Công nghệ sinh học 
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Số 
TT Họ và tên, năm sinh,chức vụ 

hiện tại 

Học vị, nước, năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
chuyên ngành 

Học phần/môn học, số tín 
chỉ /ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

Sinh năm: 1982 

Chức vụ: Giảng viên 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2011 

31 

Hoàng Hữu Chất 

Sinh năm: 1954 

Chức vụ: Trưởng khoa 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2003 

Nông nghiệp Kiểm dịch thực vật 
Quản lý dịch hại tổng hợp 

32 

Chu Thị Hải 

Sinh năm: 1962 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2004 

Nông nghiệp Dâu tằm 
Quản lý cây trồng tổng hợp 

33 

Nguyễn văn Toàn 

Sinh năm: 1981 

Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn 
Thủy lợi 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2011 

Thủy lợi Tưới tiêu trong nông nghiệp 

34 

Nguyễn Thị Hoa 

Sinh năm: 1960 

Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn 
CNTY 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2008 

Nông nghiệp Kỹ thuật trồng nấm 
Vi sinh vật  

35 Đặng Thị Thảo Học vị: Thạc sỹ QTKD Xây dựng và quản lý DANN 
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Số 
TT Họ và tên, năm sinh,chức vụ 

hiện tại 

Học vị, nước, năm tốt 
nghiệp 

Ngành, 
chuyên ngành 

Học phần/môn học, số tín 
chỉ /ĐVHT dự kiến đảm 

nhiệm 

Sinh năm: 1980 

Chức vụ: Phó khoa Quản trị 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2013 

 

36 

Lê Thị Hoàng 

Sinh năm: 1981 

Chức vụ:  

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2010 

Hóa học Hóa sinh thực vật 

37 

Hồ Thị Hiền 

Sinh năm: 1981 

Chức vụ: Tổ phó tổ bộ môn 
Quản trị 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam 

Năm công nhận: 2013 

QTKD Quản lý nông trại 

 
       Vinh, ngày     tháng 4  năm 2014 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An 
 

Hiệu trưởng 
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- Đội ngũ kỹ thuật viên, hướng dẫn thí nghiệm thực hành: Có 06 người, trong đó có 03 thạc sĩ, 03 kỹ sư 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ sẽ đảm nhận tất cả các nội dung thực hành và thí nghiệm của ngành 
đào tạo (chi tiết tại mẫu 2, phụ lục III dưới đây) 

Mẫu 2.  Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu phục vụ ngành đăng ký đào tạo 
 

Số 
TT Họ và tên, năm sinh Trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, năm tốt nghiệp 

Phụ trách PTN, thực hành Phòng thí nghiệm, thực hành 
phục vụ học phần, môn học 

nào trong chương trình đào tạo 

1 

Nguyễn Thị Minh 

Sinh năm: 1961 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Kỹ sư 

Trồng trọt 

Năm công nhận: 2007 

 
 
 

Giống - Rau - Quả 

Giống cây trồng 
Di truyền thực vật 
Cây ăn quả 
Cây rau 
Cây lương thực 
Cây công nghiệp 
Công nghệ sau thu hoạch 
Kỹ thuật trồng nấm 
 

2 

Võ Thị Kim Nhung 

Sinh năm: 1959 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Kỹ sư 

Trồng trọt 
Năm công nhận: 2007 

 
 

Sinh lý - Sinh hóa 

Sinh lý thực vật 
Hóa sinh thực vật 
Công nghệ sinh học 
Phân bón 
Thổ nhưỡng 
 

3 
Nguyễn Viết Hùng 

Sinh năm: 1985 

Học vị: Kỹ sư 

Trồng trọt 

 
 Bảo vệ thực vật 

Vườn thực nghiệm 

Vi sinh vật 
Côn trùng nông nghiệp 
Bệnh cây nông nghiệp 
Sử dụng thuốc BVTV 



 15 

Chức vụ: Giảng viên 
Năm công nhận: 2008 

Kiểm dịch thực vật 
Dâu tằm 

4 

Đinh Chung Thành 

Sinh năm: 1978 

Chức vụ: Giảng viên 

Học vị: Thạc sỹ 

Kỹ thuật 

Năm công nhận: 2008 

Phụ trách máy tính 
phòng thí nghiệm 

Tin học ứng dụng 

5 

Lê Thị Vân Hà 

Sinh năm: 1976 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2002 

Sinh lý - Sinh hóa 
Hóa đại cương 

 Hóa phân tích 

6 

Nguyễn Thi Lan Hương 

Sinh năm: 1976 

Chức vụ: Giảng viên 

 

Học vị: Thạc sỹ 

Bảo vệ tại Việt Nam  

Năm công nhận: 2012 

Phòng học tiếng nước 
ngoài 

Anh văn cơ bản 
Anh văn chuyên ngành 

       Vinh, ngày     tháng 4  năm 2014 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An 

 
Hiệu trưởng 
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2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

2.1. Phòng học, giảng đường 

Trường có 45 giảng đường được trang bị các thiết bị hỗ trợ giảng dạy như 
máy chiếu Projector,Loa, âm li... có diện tích bình quân trên 100m2/phòng. 
Ngoài ra còn có 02 phòng LAB học tiếng nước ngoài với 60 ca bin gồm máy 
tính và các phụ kiện kèm theo; 6 phòng thực hành máy tính với 180 máy kết nối 
mạng LAN. (chi tiết xem mẫu 3 phục lục III dưới đây) 

Mẫu 3. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 
 

Danh mục trang thiết bị chính  
hỗ trợ giảng dạy  

Số 
TT 

Loại phòng học 
(Phòng học, giảng 
đường, phòng học 
đa phương tiện, 
phòng học ngoại 
ngữ, phòng máy 

tính…) 

Số lượng 
Diện 
tích 
(m2) 

Tên thiết 
bị 

Số 
lượng 

Phục vụ  
học 

phần/môn 
học 

Projector 30 
1 

Gi¶ng ®êng/ phßng 
häc 

45 4.824 
Loa, ©m li 10 

Các môn 
lý thuyết 

Cabin nghe 60 

M¸y vi tÝnh 
kÕt nèi 
m¹ng LAN 

60 

Headphone 60 

§Çu DVD 2 

2 
  
  
  
  

Phßng LAB häc 
tiÕng níc ngoµi 
  
  
  
  

2 
  
  
  
  

160 
  
  
  
  

§µi cassette 6 

Häc tiÕng 
ngíc ngoµi 

3 
Phßng thùc hµnh 
m¸y tÝnh 

6 640 
M¸y vi tÝnh 
kÕt nèi 
m¹ng LAN 

180 

Thùc hµnh 
tin häc, kÕ 
to¸n m¸y, 

tin häc øng 
dông cho 
c¸c ngµnh 

                                                      Vinh, ngày    tháng 4  năm 2014 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Nghệ An 
Hiệu trưởng 
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2.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành 

Trên cơ sở thừa kế toàn bộ cơ sở thực hành của trường Nông Lâm trước 
đây, căn cứ vào nội dung chương trình đào tạo và xu hướng phát triển của ngành 
Khoa học cây trồng, nhà trường đã bố trí 4 phòng thí nghiệm, thực hành và 02 
vườn thực nghiệm, đảm bảo thực hiện các nội dung trong chương trình đào tạo 
ngành Khoa học cây trồng (xem mẫu 4 phục lục III dưới đây) 

 
Mẫu 4.  Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hànhvà trang thiết bị phục vụ 

 thí nghiệm, thực hành 

Danh mục trang thiết bị chính 
hỗ trợ thí nghiệm, thực hành Số 

TT 

Tên phòng thí 
nghiệm, xưởng, 
trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 
tích 
(m2) Tên thiết bị Số 

lượng 
Phục vụ môn học 

/học phần 
1  Máy li tâm lạnh 1 
 80 Tủ lạnh 1 
  Cân phân tích điện tử 1 
  Cân kỹ thuật 1 
  Tủ sấy  1 
  Máy đo pH  1 
  Máy đo độ Brix điện tử 1 
  Khúc xạ kế đo độ mặn 1 
  Máy vi tính  1 
  Đèn cồn 5 
  Cối nghiền đất 3 
 

Phòng thí 
nghiệm Sinh lý 
– sinh hóa 

 Ống đong các loại  
   Máy chưng nước cất 1 
   Máy đo cường độ ánh 

sáng 
1 

   Tủ cấy vô trùng (Có tia 
cực tím) 

1 

   Dụng cụ đo chiều cao 
cây 

1 

   Máy đo nồng độ Oxy 1 
   Máy đo diện tích lá cây 1 
   Máy đo cường độ 

quang hợp 
1 

   Máy đo hàm lượng tinh 
bột 

1 

Sinh đại cương 
Thực vật 
Công nghệ sinh 
học 
Hóa sinh đại 
cương 
Sinh lý thực vật 
Hóa đại cương 
Hóa phân tích 
Thổ nhưỡng 
Phân bón 
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   Máy nghiền thực vật 
tươi 

1 

   Máy nghiền thực vật 
khô 

1 

   Bếp từ 1 
   Kính hiển vi 2 mắt 

(1000x) 
4 

   Nắp chuông bảo quản 
kính 

4 

   Máy đo độ đẫn của đất 1 
   Máy so màu hiện số 1 
   Máy đo độ ẩm đất 1 
   Máy đo độ ẩm nông 

sản 
1 

   Dụng cụ đo độ cứng 
đất 

1 

   Bộ rây đất Ø 5 → 25 
cm 

5 

   Bộ thử khí độc 1 
   Tên dụng cụ  
   Tủ đựng hóa chất 1 
 

 

 Bộ bàn thực hành có 
phụ kiện kèm theo (bồn 
rửa, vòi rửa, kệ đựng 
dụng cụ) 

1 

   Bình tam giác loại 250 
ml 

50 

   Bình tam giác loại 500 
ml 

20 

   Bình tam giác loại 
1000 ml 

10 

   Pipet 10 
   Đũa thuỷ tinh 10 
   Ống hút 10 
   Đĩa Petri Ø 5- 15 cm 100 
   Ống nghiệm (1 khay) 200 
   Khay đựng ống nghiệm 5 
   Ống nhỏ giọt 5 
   Lamen 4 
   Lam kính 4  
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   Phuễ thủy tinh các loại 20  
2  Panh gắp côn trùng 5 
 80 Kính hiển vi thông 

thường 
10 

  Cân điện tử 1 
  Cân tiểu ly 1 
  Cân kỹ thuật 1 
  Tủ sấy 1 
  Máy đo pH 1 
 

Phòng thí 
nghiệm Bảo vệ 
thực vật 

 Máy đo độ Brix điện tử 1 
   Khúc xạ kế đo độ mặn 1 
   Máy li tâm lạnh 1 
   Tủ lạnh 1 
   Tủ cấy vô trùng (Có tia 

cực tím) 
1 

   Kính hiển vi 2 mắt 
(1000x) 

2 

   Nắp chuông bảo quản 
kính 

2 

   Bơm chân không 1 
   Máy đo độ đặc hoa quả 1 
   Máy đo độ ẩm hạt 1 
   Máy đo hàm lượng dầu 

thực vật 
1 

   Máy nghiền thực vật 
tươi 

1 

   Máy nghiền thực vật 
khô 

1 

   Máy đếm hạt 1 
   Tủ định ôn 1 
   Tên dụng cụ  
 

 

 Bộ bàn thực hành có 
phụ kiện kèm theo (bồn 
rửa, vòi rửa, kệ đựng 
dụng cụ) 

1 

   Ống hút côn trùng 10 
   Khay đựng mẫu 6 x 25 

x 50 
10 

   Khay đựng mẫu 6 x 40 
x 60 

10 

Côn trùng nông 
nghiệp 
Bệnh cây nông 
nghiệp 
Vi sinh vật 
Kiểm dịch thực 
vật 
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   Que cấy nấm 10 
   Lamen 10 
   Lam kính 10 
   Ống nghiệm (2 giá) 80 
   Đĩa Petri Ø 5- 15 cm 100 
   Kẹp ống nghiệm 20 
   Bình tam giác loại 250 

ml 
20 

   Bình tam giác loại 500 
ml 

20 

   Bình tam giác loại 
1000 ml 

10 

   Ống đong có chia khấc 20 
   Đũa thủy tinh 20 
   Đèn cồn 5 
   Lọ đựng mẫu thủy tinh 

loại 1500 ml 
20 

3  Kính hiển vi  5 
 

Phòng thực 
hành  Giống - 
Rau - Quả 

80 Lamen 10 

   Lam kính 10 
   Ống nghiệm (2 giá) 80 
   Đĩa Petri Ø 5- 15 cm 100 
   Kẹp ống nghiệm 20 
   Bình tam giác loại 250 

ml 
20 

   Bình tam giác loại 500 
ml 

20 

   Bình tam giác loại 
1000 ml 

10 

   Ống đong có chia khấc 20 
   Đũa thủy tinh 20 
   Đèn cồn 5 
   Lọ đựng mẫu thủy tinh 

loại 1500 ml 
20 

 

 

 Bộ bàn thực hành có 
phụ kiện kèm theo (bồn 
rửa, vòi rửa, kệ đựng 
dụng cụ) 

1 

   Máy đếm hạt 1 

Di truyền thực vật 
Chọn giống cây 
trồng 
Hoa cây cảnh 
Cây rau 
Cây ăn quả 
Cây công nghiệp 
Cây lương thực 
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   Tủ định ôn 1 
   Dao ghép chuyên dụng 20 
   Nilong ghép chuyên 

dụng 
10 

   Nilong ghép chuyên 
dụng 

20 

   Phễu thủy tinh các loại 1 
   Tủ đựng hóa chất  

4  Máy tính 20 
 80 Máy quét A0 1 
  Máy quét A4 1 
 

Phòng thực 
hành, xử lý số 
liệu 

 Máy in màu Ao 1 
   Máy in màu A4 1 
   Phần mềm...  

 
Phương pháp thí 
nghiệm 
Hoa cây cảnh 
Ứng dụng tin học 
trong nông nghiệp 

5 

Vườn thực 
nghiệm gieo 
ươm cây nông 
lâm nghiệp 

5.000 Máy bơm 
Cuốc 
Cào 
Xẻng 
Dao 
Thùng tưới 
Máy cưa xăng  
Máy cắt thực bì  
Bình bơm phun sương 
Thùng tôn 
Thùng nhựa 

2  
Giống cây trồng 
Cây rau 
Cây ăn quả 
Cây công nghiệp 
Hoa cây cảnh và 
thiết kế cảnh quan 

     Vinh, ngày    tháng 4  năm 2014 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Nghệ An 
Hiệu trưởng 
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2.3. Thư viện, giáo trình, sách: 

+ Thư viện: Nhà trường có 01 Trung tâm thư viện, diện 403,5m2,  trong đó 
diện tích phòng đọc rộng 200 m2 , số chỗ ngồi  100 người. Bên cạnh thư viện truyền 
thống, nhà trường còn có thư viện điện tử, với 01 bộ phần mềm quản lý thư viện và 
các thiết bị kèm theo, có 50 máy tính phục vụ tra cứu. Thư viện điện tử phục vụ tra 
cứu từ xa và đọc tài liệu nội bộ của trường, định hướng trong thời gian tới, thư viện 
sẽ kết nối với cơ sở cơ sở dữ liệu của các trường trong nước thông qua Liên hợp 
thư viện Việt Nam, trang tailieu.vn 

+ Số lượng sách, tài liệu của trường hiện có là  2.610 đầu sách với 21.500 bản 
sách,  62 đầu báo và tạp chí. Riêng giáo trình và tài liệu tham khảo cho ngành Khoa 
học cây trồng có 56 giáo trình, 65 tài liệu chuyên khảo, tham khảo đủ để phục vụ 
cho giảng dạy và học tập của ngành (xem mẫu 5, 6 dưới đây) 
 

Danh mục giáo trình của ngành đào tạo (mẫu 5) 
 

TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 
xuất 
bản 

Số 
bản 

Sử dụng cho 
môn học/học 

phần 
1 GT Luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn 

(CB) 
Trường ĐH KT 

Quốc dân 
2012 5 Pháp luật Đại 

cương 
2 Kỹ thuật Soạn thảo 

văn bản Kinh tế và 
QTDN 

Lương Văn Úc Trường ĐH KT 
Quốc dân 

2013 5 Văn bản trong 
quản lý 

3 New headway – 
Elementary 

Liz & John Soars Đại học QG Hà 
Nội 

2003 5 Anh văn 1 

4 New headway – Pre-
Intermediate 

Liz & John Soars Đại học QG Hà 
Nội 

2003 5 Anh văn 2 

5 GT Tin học Đại cương PGS TS Hàn Viết 
Thuận 

NXB ĐH Kinh 
tế QD 

2010 5 Tin học đại 
cương 

6 Lý thuyết XS và 
Thống kê toán 

PGS.TS. Nguyễn 
Cao Văn (CB) 

NXB ĐH Kinh 
tế QD 

2012 5 Lý thuyết XS 
và Thống kê 

7 GT Giáo dục QP (Tập 
1, 2) 

Đào Duy Hiệp 
(CB) 

NXB Giáo dục 2008 5 Giáo dục quốc 
phòng 

8 BG Môn GDTC  Võ Thị Nguyễn Tài liệu nội bộ 2012 5 Giáo dục thể 
chất 

9 GT Hóa học Đại 
cương 

Dương Văn Đạm NXB Nông 
nghiệp HN 

2008 5 Hóa học đại 
cương 

10 GT Hóa phân tích Nguyễn Trường 
Sơn (CB) 

NXB Nông 
nghiệp HN 

2007 5 Hóa học phân 
tích 
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11 Sinh học phân tử đại 
cương 

PGS TS Phan Hữu 
Tôn 

NXB Nông 
nghiệp 

2009 5 Sinh học phân 
tử 

12 GT Sinh học Đại 
cương 

Lê Mạnh Dũng 
(CB) 

NXB Nông 
nghiệp 

2013 5 Sinh học đại 
cương 

13 GT Vật lý Trần Đình Đông 
(CB) 

NXB Nông 
nghiệp 

2 5 Vật lý đại 
cương 

14 GT Xử lý dữ liệu 
trong nông nghiệp 

Nguyễn Đình Hiền Trường ĐH 
Nông nghiệp 

HN 

2006 5 Tin học ƯD 
trong NN 

15 GT Hóa học hữu cơ Đinh Văn Hùng 
(CB) 

NXB Nông 
nghiệp HN 

2007 5 Hóa học hữu cơ 

16 Tiếng Anh chuyên 
ngành khoa học cây 

trồng 

Đặng Thị Thu 
Dung 

Lưu hành nội 
bộ 

2006 5 Anh văn CN 
KHCT 

17 GT Toán cao cấp Lê Đức Vĩnh (CB) NXB ĐH Nông 
nghiệp 

2013 5 Toán cao cấp 
(Khối Kỹ thuật) 

18 Những nguyên lý cơ 
bản của Chủ nghĩa 

Mác - Lênin 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
Chính trị quốc 

gia 
2009 

5 Những nguyên 
lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác 
- Lênin 

19 Tư tưởng Hồ chí Minh Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Chính trị quốc 
gia 

2009 
5 Tư tưởng Hồ 

chí Minh 
20 Đường lối cách mạng 

của ĐCSVN 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
Chính trị quốc 

gia 
2009 

5 Đường lối cách 
mạng của 
ĐCSVN 

21 Xã hội học  Lương Văn Úc NXB đại học 
kinh tế quốc 

dân 
2009 

5 Xã hội học 

22 
Hóa sinh đại cương Ngô Xuân Mạnh NXBNN 2010 2 

Hóa sinh thực 
vât 

23 Côn trùng nông 
nghiệp 

Nguyễn Đức 
Khiêm 

NXBNN 2006 2 
Côn trùng nông 

nghiệp 
24 

Bệnh cây nông nghiệp Vụ Triệu Mân NXBNN 2007 2 
Bệnh cây nông 

nghiệp 
25 Cây rau Tạ Thu Cúc NXBNN 2007 2 Cây rau 
26 Phòng trừ dịch hại cây 

trồng tổng hợp 
Hà Quang Hùng NXBNN 1998 2 

Quản lý dịch 
hại tổng hợp 

27 Phương pháp thí 
nghiệm 

Nguyễn Thị lan NXBNN 2006 2 
Phương pháp 

thí nghiệm 
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28 
Nông lâm kết hợp Đoàn Văn Điếm NXBKHTN 2012 2 

Nông lâm kết 
hợp 

29 Sinh lý thực vật Hoàng Minh Tấn NXBNN 2006 2 Sinh lý thực vật 
30 Kiểm dịch thực vật và 

dịch hại nông sản sau 
thu hoạch 

Hà Quang Hùng NXBNN 2005 2 
Kiểm dịch thực 

vật 

31 Khuyến nông Nguyễn Văn Long NXBNN 2005 2 Khuyến nông 
 Dâu tằm- Ong mật Nguyễn Văn Long NXBNN 2005 2 Dâu tằm 

32 Sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật 

Nguyễn Trần Oánh NXBNN 2007 2 
Sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật 

33 
Cây công nghiệp 

Đoàn Thị Thanh 
Nhàn 

NXBNN 2006 2 
Cây công 

nghiệp 
34 Cây lương thực Nguyễn Hữu Tề NXBNN 2006 2 Cây lương thực 
35 

Chọn giống cây trồng Vũ Đình Hòa NXBNN 2005 2 
Chọn giống cây 

trồng 
36 

Di truyền học 
Nguyễn Hồng 

Minh 
NXBNN 1999 2 

Di truyền thực 
vật 

37 Khí tượng nông 
nghiệp 

Đoàn Văn Điếm NXBNN 2005 2 
Khí tượng nông 

nghiệp 
38 

Sinh thái nông nghiệp Trần Dnh Thìn NXBNN 2010 2 
Sinh thái nông 

nghiệp 
39 

Hệ thống canh tác Nguyễn Tất Cảnh NXBNN 2008 2 
Canh tác và 

quản lý cỏ dại 
40 

Bảo quản nông sản  NXBNN 2008 2 
Bảo quản nông 

sản 
41 Phân bón I Nguyễn Như Hà NXBNN 2010 2 Phân bón 
42 Thủy nông cải tạo đất Phạm Ngọc Dũng NXBNN 2008 2 Thủy nông 
43 Giáo trình cây ăn quả GS Trần Thế Tục NXBNN Hà nội 1998 2 Cây ăn quả 
44 Giáo trình Công nghệ 

sinh học 
GS.TS. Nguyễn 
Quang Thạch 

NXBNN Hà 
Nội. 

2005 2 Công nghệ sinh 
học đại cương 

45 Hệ thống nông nghiệp GS.TS. Phạm Tiến 
Dũng 

NXBNN Hà 
Nội 

2013 2 Hệ thống nông 
nghiệp 

46 Cây hoa GS.TS. Đào Thanh 
Vân, ThS. Đặng 

Thị Tố Nga 

NXBNN Hà 
Nội 

2007 2 Hoa cây cảnh 
và thiết kế cảnh 

quan 
47 Cây thế Việt Nam 

nghệ thuật- kỹ thuật và 
đạo chơi 

Lê Quang Khang, 
Phan Văn Minh 

NXBVHdân tộc 2000 2 Hoa cây cảnh 
và thiết kế cảnh 

quan 
48 Tài liệu tổng hợp về Hà Thanh Hoàng TP. Hồ Chí 2009 2 Hoa cây cảnh 
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cây xanh- cảnh quan Minh và thiết kế cảnh 
quan 

49 Kỹ thuật trồng nấm 
năng suất cao 

Lê Vệ Hồng NXB Hồng Đức 2013 2 Kỹ thuật trồng 
nấm 

50 Kỹ thuật nuôi trồng 
nấm mỡ,nấm rơm,nấm 
sò,nấm hương và mộc 

nhĩ 

PGS.TS Đường 
Hồng Dật 

NXB Hà Nội 2007 2 Kỹ thuật trồng 
nấm 

51 Quản lý cây trồng tổng 
hợp 

TS. Trần Đăng Hoà Trường ĐH 
Nông Lâm Huế 

2009 2 Quản lý cây 
trồng tổng hợp 

52 Giáo trình Thổ 
nhưỡng học 

PGS.TS. Trần Văn 
Chính 

NXBNN Hà 
Nội 

2006 2 Thổ nhưỡng 

53 Thực vật học Đỗ Hoàng Chung NXBNN Hà 
Nội 

2013 2 Thực vật học 

54 Giáo trình Vi sinh vật 
học đại cương 

Nguyễn Như 
Thanh 

NXBNN Hà 
Nội 

2004 2 Vi sinh vật học 
đại cương 

55 Giáo trình Xây dựng 
và quản lý dự án 

Từ Quang Hiền NXBNN Hà 
Nội 

2007 2 Xây dựng và 
quản lý dự án 
nông nghiệp 

56 Văn hoá doanh nghiệp 
Dương Thị Liễu Đại học KTQD 2013 2 Văn hóa kinh 

doanh 

                                                      
     Vinh, ngày    tháng 4  năm 2014 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
Nghệ An 

Hiệu trưởng 
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Danh mục sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo (Mẫu 6) 

TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản 
Năm 
xuất 
bản 

Số 
bản 

Sử dụng cho 
môn học/học 

phần 

1 
Trồng cây ăn quả ở 

Việt nam 
Vũ Công Hậu NXB Nông 

nghiệp, TP. Hồ 
Chí Minh 

1996 1 Cây ăn quả 

2 
Chiết, ghép cành, tách 

chồi cây ăn quả 
Trần Thế Tục, 

Hoàng Ngọc Thuận 
NXB Nông 

Nghiệp, Hà nội 
 

1995 1 Cây ăn quả 

3 Hệ thống canh tác Nguyễn Tất Cảnh NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội. 

2008 1 Hệ thống nông 
nghiệp 

4 
Hệ thống trong phát 

triển nông nghiệp bền 
vững 

Trần Danh Thìn NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội. 

 

2007 1 Hệ thống nông 
nghiệp 

5 Hệ sinh thái nông 
nghiệp 

Đào Thế Tuấn 
 

NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội. 

1984 1 Hệ thống nông 
nghiệp 

6 
Kỹ thuật trồng hoa và 

cây cảnh 
Phạm Văn Duệ NXB Hà Nội 2005 1 Hoa cây cảnh và 

thiết kế cảnh 
quan 

7 

Bí quyết trồng, chăm 
sóc hoa và cây cảnh 

hiệu quả 

Nguyễn Minh Trí NXB Khoa học 
tự nhiên và 

công nghệ, Hà 
Nội 

2009 1 Hoa cây cảnh và 
thiết kế cảnh 

quan 

8 
Kỹ thuật trồng, chế 
biến nấm ăn, nấm 

dược liệu 

Đinh Xuân Linh, NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội 

2012 1 Kỹ thuật trồng 
nấm 

9 Nghề trồng nấm mùa 
hè, , NXB 

Nguyễn Lân Hùng, 
Lê Duy Thắng 

Nông nghiệp, 
Hà Nội 

2011 1 Kỹ thuật trồng 
nấm 

10 
Giáo trình Đất và bảo 

vệ đất 
PGS.TS Lê Đức, 

PGS.TS. Trần 
Khắc Hiệp 

NXB Hà Nội 2006 1 Thổ nhưỡng 

11 Giáo trình nông hóa 
học 

PGS. TS Nguyễn 
Ngọc Nông 

NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội 

1999 1 Thổ nhưỡng 

12 
Độ phì nhiêu của đất 
và dinh dưỡng cây 

trồng 

Đỗ Ánh NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội 

2008 1 Thổ nhưỡng 

13 Phân loại học thực vật Hoàng Thị Sản NXB Giáo dục, 
Hà Nội1 

2006 1 Thực vật học 

15 Giáo trình Vi sinh vật 
học 

GS. Nguyễn Lân 
Dũng 

NXB Giáo 
1dục, Hà Nội 

2002 1 Vi sinh vật học 
đại cương 

16 
Giáo trình Lập và 
quản lý dự án phát 

triển nông thôn 

TS.Hoàng Mạnh 
Quân 

1NXB Nông 
ng1hiệp, Hà 

1Nội 

2007 1 Xây dựng và 
quản lý dự án 
nông nghiệp 

17 
1. Cây chè Việt Nam 
 

Nguyễn Hữu Khải 
 

NXBL1Đ – XH 
1 

2005 
 
 

1 Cây công 
nghiệp 
 

18 

Hội thảo quốc gia 
nông nghiệp hữu cơ – 
Thực trạng và định 
hướng phát triển 

 
Hiệp hội nông 

nghiệp hữu cơ Việt 
Nam 

 
 

NXBNN – TP. 
HCM 

 
2013 

 1 
Cây công 
nghiệp 
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19 Cơ sở di truyền chọn 
giống thực vật 

Lê Duy Thành NXBKHKT 2002 1 Di truyền thực 
vật 

20 Bài giảng Khí tượng 
nông nghiệp 

Nguyễn thị Hồng 
Hạnh 

ĐHNL Thái 
Nguyên 

2004 1 Khí tượng nông 
nghiệp 

22 Sinh thái môi trường Phạm Văn Phê NXBNN 2006 1 Sinh thái nông 
nghiệp 

23 Hệ thống canh tác Nguyễn Tất Cảnh NXBNN 2008 1 Canh tác và 
quản lý cỏ dại 

24 GT Kỹ thuật bảo quản 
nông sản 

Phạm Xuân Vượng NXBNN 2006 1 Bảo quản nông 
sản 

25 

 GT Cơ sở khoa học 
của sử dụng phân bón 
 

Nguyễn Như Hà 
 
 
 

NXBĐHNN 
 
 
 

N 

2013 
 
 
 
 

1 Phân bón 

25 GT Thủy nông Ngô Đức Thiệu NXBNN 1978 1 Thủy nông 

26 

Khoa học công nghệ 
nông nghiệp và phát 
triển nông thôn 20 
năm đổi mới 

Vũ Năng Dũng Chính trị Quốc 
gia 

1 1 

 

27 
Những điều nông dân 
miền núi cần biết 

Cục Khuyến Nông 
nghiệp Khuyến 

Lâm 

Nông nghiệp 2001 11 
Khuyến nông 

28 
Nông nghiệp Nghệ An 
quy hoạch và những 
tìm tòi phát triển 

Trần Kim Đôn Nghệ An 2005 1 Hệ thống nông 
nghiệp 

29 Tài nguyên thực vật Trần Minh Hợi 
(chủ biên) 

Khoa học và 
Công nghệ 

2013 1 Thực vật học 

30 

Sinh học xã hội sinh 
vật và tính đa dạng 
sinh học 

Nguyễn Ngĩa Thìn 
(chủ biên) 

Lưu hành nội 
bộ của Trường 
ĐH khoa học 

Tự nhiên 

1995 1 
Sinh thái nông 

nghiệp 

31 Sinh học phát triển 
Thực vật 

Nguyễn Như 
Khanh 

Giáo dục 2007 1 Thực vật học 

32 

Những họ thực vật có 
hoa, Tập I-II (Nguyễn 
Thạch Bích và nnk 
dịch) 

Hutchinson J. Khoa học và kỹ 
thuật 

1978 1 

Thực vật học 

33 Cây cỏ có ích ở Việt 
Nam, Tập I-II 

Võ Văn Chi, Trần 
Hợp 

Giáo dục 1999 1 Canh tác và 
quản lý cỏ dại 

34 
Cẩm nang tra cứu và 
nhận biết các họ thực 
vật hạt kín ở Việt Nam 

Nguyễn Tiến Bân Nông nghiệp 1997 1 
Sinh học 

35 Tin học trong công 
nghệ sinh học 

Chu Văn Mẫn Giáo dục 2011 1 Công nghệ sinh 
học 

36 

Công nghệ chọn giống 
cây trồng 

Phạm Hữu Tôn Nông Nghiệp 2005 

1 

Công nghệ sinh 
học 

Chọn giống cây 
trồng 

37 Sinh học tế bào 
 

Nguyễn Như Hiền Giáo dục 
 

2012 1 Công nghệ sinh 
học 
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38 Bệnh cây đại cương Vũ Triệu Mân NXBNN Hà 
Nội 2007 1 Bệnh cây nông 

nghiệp 

39 Bệnh cây chuyên khoa Vũ Triệu Mân NXBNN Hà 
Nội 2007 1 Bệnh cây nông 

nghiệp 

40 Côn trùng học Nguyễn Viết Tùng NXBNN Hà 
Nội 2007 1 Côn trùng nông 

nghiệp 

41 Bảo Vệ Thực Vật Nguyễn Thế Nhã, 
Trần Văn Mão 

NXBNN Hà 
Nội 

2001 1 Côn trùng nông 
nghiệp 

42 Giáo trình cây rau Lê Thị Khánh NXBNN 2008 1 Cây rau 

43 Quản lý trang trại 
Nông lâm nghiệp Lê Văn Thịnh NXBNN 2001 1 Quản lý nông 

trại 

44 Hóa sinh thực vật Ngô Xuân Mạnh NXBNN Hà 
Nội 2006 1 Hóa sinh đại 

cương 

45 GT sản xuất giống và 
công nghệ hạt giống Vũ Văn Liết NXBNN 

 
2007 

 1 Chọn giống cây 
trồng 

46 
GT Nguyên lý và 
phương pháp chọn 
giống cây trồng 

Vũ Văn Liết 
 

NXBĐHNN 
 

2013 
 1 Chọn giống cây 

trồng 

47 
Bài giảng Chọn giống 
cây trồng 
 

Lương Văn Hinh 
 

ĐHNL Thái 
Nguyên 

 

2013 
 1 Chọn giống cây 

trồng 

48 
GT Giống cây trồng Bộ NN và PTNT 

 
NXBNN 

 
 

1999 
 1 Chọn giống cây 

trồng 

49  GT Phân bón  Vũ Hữu Yêm NXBNN 1995 1 Phân bón 

50 Giáo trình Khuyến 
nông Trần Đức Thuận NXBNN 2006 1 Khuến nông 

51 Sinh lý thực vật Nguyến Đình Sâm NXBNN 1995 1 Sinh lý thực vật 

52 Kỹ thuật trồng và 
thâm canh cây ăn quả Đinh Văn Cương NXBLĐ 2004 1 Cây ăn quả 

53 Sinh thái học Trịnh Thị Thanh NXBĐHQGHN 2001 1 Sinh thái nông 
nghiệp 

54 Cây nhãn, kỹ thuật 
trồng và chăm sóc Trần Thế Tục NXBNN 1999 1 Cây ăn quả 

55 Các loài sâu bệnh hại 
Khoai lang 

A.R.Braun và B. 
Hardy NXBNN 1998 1 

Côn trùng nông 
nghiệp 

Bệnh cây nông 
nghiệp 

56 Thuốc Bảo vệ thực vật Trần Quang Hùng NXBNN 1999 1 Sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật 

57 Trồng cây ăn trái Võ Tòng Xuân Sở VHTT 2002 1 
Cây ăn quả 

1Sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật 

58 Dịch hại kiểm dịch 
thực vật 

Cục bảo vệ thực 
vật NXBNN 1997 1 Kiểm dịch thực 

vật 

59 Giáo trình đại cương 
VAC Cát Văn Thành NXBTK 2000 1 Hệ thống nông 

nghiệp 

60 Cơ sở sinh thái học Dương Hữu Thời NXBĐHQGHN 2000 1 Sinh thái nông 
nghiệp 

61 KT trồng Phong lan Việt Chương NXBTPHCM 2004 1 Hoa cây cảnh 
62 Thuốc Bảo vệ thực vật Nguyễn văn Tuất NXBNN 2001 1 Sử dụng thuốc 
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thảo mộc và sinh học bảo vệ thực vật 

63 Hướng dẫn sử dụng 
dầu khoáng Viện BVTV NXBNN 2003 1 Sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật 
64 Khuến nông Lê Bá Thăng NXBNN 1996 1 Khuyến nông 

65 Thực tập Sinh lý thực 
vật Vũ Văn Vụ NXBĐHQGHN 2004 1 Sinh lý thực vật 

     Vinh, ngày    tháng 4  năm 2014 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Nghệ An 
Hiệu trưởng 
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3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà 
trường tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu các đề tài đáp ứng yêu cầu quản lý 
kinh tế, tài chính  tại địa phương và các đề tài cấp trường của khối Nông Lâm 
Ngư (Khoa học cây tròng, chăn nuôi – Thú y, Lâm nghiệp, thuỷ lợi,…Từ năm 
2000 đến nay, trường đã chủ trì 03 đề tài cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực nghiên 
cứu, đề xuất các cơ chế chính sách về kinh tế, tài chính để đổi mới và hoàn thiện 
công tác quản lý kế toán xã, để huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển 
cơ sở hạ tầng, cho phát triển kinh tế nông thông của tỉnh Nghệ An 

Ngoài các đề tài nghiên cứu khoa học, Hội đồng khoa học đã tiến tiến hành 
thẩm định nhiều Sáng kiến kinh nghiệm phục vụ cho việc dạy và học. 

Công tác biên soạn giáo trình, bài giảng liên tục được triển khai, đã thẩm 
định được hơn 50 đầu sách phục vụ cho việc dạy và học (trong đó Khoa Nông 
Lâm Ngư đã hoàn thiện được 36 loại giáo trình dùng cho hệ Cao đẳng và Trung 
cấp).   

Từ năm 2009 đến nay, Nhà trường đã xuất bản được 7 Tập san “Thông tin 
Khoa học Kỹ thuật”, đây là nơi để cho giảng viên công bố các công trình khoa 
học, trao đổi kinh nghiệm và các thông tin về chuyên môn. 

4. Hợp tác quốc tế 

Trường đã có quan hệ tốt với các tổ chức nước ngoài trong việc đào tạo 
phát triển các kỹ năng cho giảng viên và sinh viên, đặc biệt là kỹ năng làm việc 
theo nhóm, kỹ năng nghe nói tiếng Anh giáo tiếp do tổ chức WUSC (Tổ chức hỗ 
trợ Đào tạo Đại học Thế giới Canada), do các chuyên gia và tình nguyện viên 
của Canada giảng dạy.   

Ngoài ra, Trường còn hợp tác với trường Nông nghiệp của Tỉnh 
Bulikhawmxay (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào) trong việc đào tạo giúp nước 
bạn các sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau (khoa học cây trồng, chăn 
nuôi thú y, kế toán, tài chính,..v.v…). 

Đặc biệt, Nhà trường còn hợp tác với Trung tâm nghiên cứu Sa mạc 
Ramat Negev của Israel trong việc hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, 
giúp sinh viên có cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài, các em được nâng 
cao tay nghề và phát huy được những kiến thức đã được học trong quá trình đào 
tạo. 
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Phần 3: 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 
 

Tên chương trình   :        Khoa học cây trồng (Crop Science) 
Trình độ đào tạo    :         Đại học 
Ngành đào tạo        :         Khoa học cây trồng 
Loại hình đào tạo   :        Chính quy 

1.     Mục tiêu đào tạo 
1.1. Mục tiêu chung 
Đào tạo ra Kỹ sư Nông học có lòng yêu tổ quốc, yêu nhân dân lao động, 

yêu nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng; Có kiến thức và kỹ năng chuyên 
môn sâu, có khả năng  nghiên cứu và giải quyết các lĩnh vực liên quan đến sản 
xuất Nông nghiệp và kinh doanh các dịch vụ Khoa học cây trồng. Quản lý sản 
xuất tạo ra sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao góp phần đảm bảo nền Nông 
nghiệp phát triển bền vững hiệu quả. 

1.2.     Mục tiêu cụ thể 
1.2.1.   Về kiến thức 
Chương trình Khoa học cây trồng cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản và hiện đại của ngành Khoa học cây trồng. Sau khi tốt nghiệp sinh viên 
có khả năng quản lý sản xuất cây trồng có hiệu quả bền vững, biết ứng dụng và 
chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật Nông nghiệp hiện đại trong trồng trọt. 

- Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý -
sinh hóa sinh thực vật , thổ nhưỡng, phân bón, canh tác 

- Có kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật canh tác cây lúa, rau, màu, cây 
công nghiệp, cây ăn quả, các kiến thức về hệ thống canh tác, chọn giống cây 
trồng và bảo vệ thực vật, hiểu biết về công nghệ sinh học, công nghệ sau thu 
hoạch. 

 - Có  kiến thức về các phương pháp phòng trừ các loài dịch hại cây trồng 
và nông sản sau thu hoạch.  

- Có khả năng nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực có liên quan đến 
Khoa học cây trồng 

- Có khả năng nghiệp vụ giải quyết các vấn đề sản xuất trong ngành khoa 
học cây trồng (Kỹ thuật canh tác, giống, sâu bệnh hại …) 

- Có kiến thức thực tế về sản xuất nông nghiệp thông qua thực tập cơ sở và 
thực tập giáo trình. 
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1.2.2.  Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp 
1.2.2.1.Về kỹ năng :  
- Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý, xây dựng qui trình sản xuất các 

loại  cây trồng ở từng vùng sinh thái , chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất nông nghiệp 

- Có kỹ năng truyền thông, diễn đạt và truyền tải các nội dung chuyên môn 
trong lĩnh vực khoa học cây trồng 

- Có kỹ năng quản lý, sử dụng các tài nguyên nông nghiệp một cách hài 
hoà trong hệ thống nông nghiệp bền vững tại từng vùng sinh thái để tăng sản 
lượng và lợi tức của cơ sở sản xuất đồng thời bảo vệ tốt môi trường. 

- Thành thạo về việc bố trí thí nghiệm cho từng loại cây, tổ chức các hoạt 
động ngoại khóa thực hành thực tập thu thập số liệu, thành thạo việc xử lý, tính 
toán nội nghiệp, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học viết được các báo 
cáo thuyết minh theo các chuyên đề chuyên môn. 

- Có kỹ năng sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dùng trong lĩnh vực chuyên 
môn 

1.2.2.2. Về thái độ 
- Có thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn làm việc trong các cơ sở đào 

tạo, nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp . 
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, trung thực, có nếp sống 

lành mạnh. 
-  Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có quan hệ xã hội tốt và  

đúng mức, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong 
chuyên nghiệp 

1.2.3.  Về khả năng công tác 
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại cácViện nghiên cứu Nông 

nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về Nông nghiệp, các trung tâm khuyến nông - 
khuyến lâm, các công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trong và 
ngoài nước, các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn, tham gia giảng dạy tại 
trường PTTH, trường trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học.  

2. Thời gian đào tạo:  4 năm 
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 140 tín chỉ 
 
TT NHÓM TÍN CHỈ 
1 Kiến thức giáo dục đại cương (chưa tinh 3 tín 

chỉ GDTC và 8 tín chỉ tiết GDQP) 
46 
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 Lý luận Mác LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 
  Khoa học xã hội  4 
 Ngoại ngữ  9 
 Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - 

Môi trường 
23 

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83 
 Kiến thức cơ sở ngành  16 
 Kiến thức ngành  49 
 Kiến thức bổ trợ  4 
 Thực tập nghề nghiệp  4 
 Khóa luận tốt nghiệp  10 
 Tổng khối lượng toàn khóa 129 tín chỉ (chưa 

tính 8 tín chỉ GDQP và 3 tín chỉ GDTC) 
129 

 
4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc 

tương đương thuộc các tỉnh thành trong cả nước thông qua các kỳ tuyển sinh đại 
học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 
5.1. Quy trình đào tạo: 
Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kỳ, trong 

đó có 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường và 1 học kỳ thực tập tốt nghiệp. 
Cuối khóa, sinh viên viết luận văn tốt nghiệp. 

Sinh viên đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng Quyết định số 
43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ và điều kiện cụ thể của nhà trường. 

- Căn cứ Luật Giáo dục sửa đổi và Bổ sung được Quốc hội nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 
năm 2009 

- Căn cứ Thông tư số 09/2001/TT-BGDĐT ngày 24/02/2011 Ban hành 
chương trình khung giáo dục đại học Khối Ngành Nông Lâm Ngư Nghiệp. 
          - Căn cứ Thông tư số 08/2001/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 ban hành 
Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở mã ngành đào tạo. 
        - Căn cứ thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế 43. 

5.2. Công nhận tốt nghiệp: 
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Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các 
tiêu chuẩn theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại 
học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và điều kiện cụ thể của nhà 
trường. 

6. Thang điểm:  
Thực hiện theo điều 22 và điều 23 “Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ – 
BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Việc đánh giá và xếp loại kết quả học tập được quy định như sau: 

 
Loại Điểm Loại 

A (từ 8,5 đến 10) Giỏi 
B (từ 7 đến dưới 8,5) Khá 
C (từ 5,5 đến dưới 7) Trung bình 

Đạt 

D (từ 4 đến dưới 5,5) Trung bình yếu 
Không đạt F (dưới 4) Kém 

 
7. Nội dung chương trình  
 

TT TÊN HỌC PHẦN SỐ 
TÍN 
CHỈ 

Số tín 
chỉ 
LT 

Số 
tín 
chỉ 
TH, 
BT 

Số 
tiết 
tự 

học 

7.1 Kiến thức giáo dục đại cương 46 33 13 1380 
7.1.1 Lý luận Mác LêNin và Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
10 7 3 300 

1 Những NLCB của CNMLN 1 2 1.5 0.5 60 
2 Những NLCB của CNMLN  2 3 2 1 90 
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 60 
4 Đường lối CM của ĐCSVN 3 2 1 90 

7.1.2  Khoa học xã hội  4 2 2 120 
7.1.2.1. Học phần bắt buộc 2 1 1 60 

5 Pháp luật  đại cương 2 1 1 60 
7.1.2.2. Tự chọn (Chon 1 trong 2 học phần sau) 2 1 1 60 

6 Soạn thảo văn bản 2 1 1 60 
  Xã hội học 2 1 1 60  

7.1.3 Ngoại ngữ  9 6 3 270 
7 Tiếng Anh cơ bản 1 3 2 1 90 



 
35 

8 Tiếng Anh  cơ bản 2 4 3 1 120 
9 Tiếng Anh chuyên ngành 2 1 1 60 

7.1.4 Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – 
Công nghệ - Môi trường 

23 18 5 690 

7.1.4.1. Học phần bắt buộc 21 16.5 4.5 630 
10 Hóa học đại cương 3 2.5 0.5 90 
11 Hóa học phân tích 3 2.5 0.5 90 
12 Sinh học phân tử 2 2 0 60 
13 Sinh học đại cương 2 1.5 0.5 60 
14 Toán cao cấp 3 2.5 0.5 90 
15 Toán Xác suất - Thống kê 3 2.5 0.5 90 
16 Tin học đại cương 3 2 1 90 
17 Vật lý đại cương 2 1 1 60 

7.1.4.2. H. phần tự chọn (Chon 1 trong 2 học phần 
sau) 

2 
1.5 0.5 60 

18 Tin học ứng dụng trong Nông nghiệp 2 1.5 0.5 60  
  Hóa học hữu cơ 2 1.5 0.5 60 

7.1.5 Giáo dục thể chất 3 0.5 2.5 90 
7.1.6  Giáo dục quốc phòng, an ninh 8 7 1 135 
7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83 53 30 2190 

7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 16 12.5 3.5 450 
19 Sinh lý thực vật 3 2.5 0.5 90 
20 Hóa sinh thực vật 2 1.5 0.5 60 
21 Phân bón 2 1.5 0.5 60 
22 Vi sinh vật đại cương 2 1.5 0.5 60 
23 Khí tượng nông nghiệp 2 1.5 0.5 60 
24 Thổ nhưỡng 2 1.5 0.5 60 
25 Thực vật học 3 2.5 0.5 60 

7.2.2 Kíên thức ngành 49 37 12 1440 
7.2.2.1 Kiến thức  chung của ngành 22 17.5 4.5 660 

  Học phần bắt buộc 16 13 3 480 
26 Canh tác & quản lý cỏ dại 2 1.5 0.5 60 
27 Tưới tiêu trong nông nghiệp 2 1.5 0.5 60 
28 Công nghệ sau thu hoạch 2 1.5 0.5 60 
29 Côn trùng nông nghiệp 3 2.5 0.5 90 
30 Bệnh cây nông nghiệp 3 2.5 0.5 90 
31 Sinh thái nông nghiệp 2 2   60 
32 Phương pháp thí nghiệm 2 1.5 0.5 60 
  H. phần tự chọn (chọn 3 trong 5 học phần 

sau) 
6 

4.5 1.5 180 
33 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 2 1.5 0.5 60 
34 Hệ thống Nông nghiệp 2 2 0 60 
35 Khuyến nông 2 1.5 0.5 60 
  Quản lý cây trồng tổng hợp 2 1.5 0.5 60 
  Quản lý dịch hại tổng hợp 2 1.5 0.5 60 
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7.2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành 27 19.5 7.5 780 
  Học phần bắt buộc 23 16.5 6.5 660 

36 Chọn giống cây trồng 3 2 1 90 
37 Di truyền thực vật 3 2.5 0.5 60 
38 Cây lương thực 4 3 1 120 
39 Cây rau 3 2 1 90 
40 Cây ăn quả 3 2 1 90 
41 Cây công nghiệp 4 3 1 120 
42 Hoa cây cảnh và thiết kế cảnh quan 3 2 1 90 
  H. phần tự chọn (chọn 2 trong 3 học phần 

sau) 
4 

3 1 120 
43 Công nghệ sinh học đại cương 2 1.5 0.5 60 
44 Kỹ thuật trồng nấm 2 1.5 0.5 60 
  Quản lý nông trại 2 1.5 0.5 60 

7.2.3 Kiến thức bổ trợ 4 3.5 0.5 120 
7.2.3.1.  Học phần bắt buộc 2 2   60 

45 Xây dựng và Quản lý dự án Nông nghiệp 2 2   60 
7.2.3.2. H.phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần 

sau) 
2 

1.5 0.5 60 
46 Kiểm dịch thực vật 2 1.5 0.5 60 
  Dâu tằm 2 1.5 0.5 60  
  Nông lâm kết hợp 2 1.5 0.5 60 

7.2.4 Thực tập nghề nghiệp  4   4 180 
47 Thực tập nghề nghiệp đợt 1 2   2  90 
48 Thực tập nghề nghiệp đợt 2 2   2  90 

7.2.5 Khóa luận tốt nghiệp  10   10   
  Tổng cộng (Không tính GDQP,GDTC) 129 86 43 3570 
 

8. Kế hoạch đào tạo: 
Thời gian đào tạo khóa học là 04 năm, chia thành 08 học kỳ. Trừ 02 học 

kỳ đầu và cuối của khóa học, các học kỳ còn lại bố trí  giảng từ 18 đến 21 tín chỉ 
cho mỗi học kỳ. Căn cứ kế hoạch đào tạo theo thiết kế trên đây và điều kiện tiên 
quyết của các học phần, nhà trường đã dự kiến lộ trình bố trí giảng dạy các học 
phần trong khóa học để sinh viên lựa chọn, đăng ký như sau: 
 

PHÂN BỐ HỌC KỲ TT 

TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 
TÍN 
CHỈ 

 1  2 3  4 5  6  7  8 

ĐK 
TQ 

 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 
 Lý luận chính trị                  

1 Những NLCB của CNMLN 1 2 2                
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2 Những NLCB của CNMLN  
2 

3 
  3             

 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2     2            
4 Đường lối CM của ĐCSVN 3       3          
  Khoa học xã hội                   
 Học phần bắt buộc                  

5 Pháp luật  đại cương 2   2              
 Tự chọn (Chon 1 trong 2 học phần sau)  

6 Soạn thảo văn bản 2        2        
 Xã hội học 2          2        
 Ngoại ngữ                   

7 Tiếng Anh cơ bản 1  3 3                
8 Tiếng Anh  cơ bản 2 4   4              
9 Tiếng Anh chuyên ngành 2         2        
 Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công 

nghệ - Môi trường             
 

 Học phần bắt buộc                  
10 Hóa học đại cương  3 3                
11 Hóa học phân tích 3   3              
12 Sinh học phân tử 2     2            
13 Sinh học đại cương 2 2                
14 Toán cao cấp 3 3                
15 Toán Xác suất - Thống kê 3   3              
16 Tin học đại cương 3   3              
17 Vật lý đại cương 2 2                

 Tự chọn (Chon 1 trong 2 học phần sau) 
             

 

 Tin học ứng dụng trong Nông 
nghiệp 

2 
   2             

16 

18 Hóa học hữu cơ 2   2             10 
 Giáo dục thể chất 3   1 1 1          
  Giáo dục quốc phòng 8     3 2 3        
 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 

 Kiến thức cơ sở ngành                  
19 Sinh lý thực vật 3     3           13 
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20 Hóa sinh thực vật 2     2           10,18 
21 Phân bón 2       2         10 
22 Vi sinh vật đại cương 2      2          11,12 
23 Khí tượng nông nghiệp 2      2           
24 Thổ nhưỡng 2      2          10 
25 Thực vật học 3     3           13 

 Kíên thức ngành                 
 Kiến thức  chung của ngành                  
 Bắt buộc           

26 Canh tác & quản lý cỏ dại 2            2    25 
27 Tưới tiêu trong nông nghiệp 2           2     23 
28 Công nghệ sau thu hoạch 2           2     43 
29 Côn trùng nông nghiệp 3          3      19 
30 Bệnh cây nông nghiệp 3          3      22 
31 Sinh thái nông nghiệp 2           2     23 
32 Phương pháp thí nghiệm 2         2       37 

 Tự chọn (chọn 3 trong 5 
học phần sau) 

 
        

 

33 Sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật 

2 
          2     

11  

34 Hệ thống Nông nghiệp 2       2   
 Khuyến nông 2      2    
35 Quản lý cây trồng tổng hợp 2            2    29,30 

 Quản lý dịch hại tổng hợp 2           2     29,30 
 Kiến thức chuyên sâu của ngành                
 Học phần bắt buộc                  

36 Chọn giống cây trồng 3       3         37 
37 Di truyền thực vật 3     3           13 
38 Cây lương thực 4            4    19,36 
39 Cây rau 3         3       24 
40 Cây ăn quả 3      3   21,24 
41 Cây công nghiệp 4      4   21 
42 Hoa cây cảnh và thiết kế 

cảnh quan 
3 

   3     
 

 Tự chọn (chọn 2 trong 3 học phần sau)            
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43 Công nghệ sinh học đại 
cương 

2 
        2       

12,13 

44 Kỹ thuật trồng nấm 2             2   23 
 Quản lý nông trại 2             2    45 
 Kiến thức bổ trợ              
 Học phần bắt buộc                  

45 Xây dựng và Quản lý dự án 
Nông nghiệp 

2 
          2     

 

 Tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần 
sau)                 

 

46 Kiểm dịch thực vật 2             2   29,30 
 Dâu tằm 2       2  29 
 Nông lâm kết hợp 2             2   35 

47 Thực tập nghề nghiệp đợt 1  2            2     

48 Thực tập nghề nghiệp đợt 2  2             2    

49 Khóa luận tốt nghiệp  10               10  
 Tổng khối lượng toàn khóa    

15 21 19 18 20 19 18 10 
 

 
9. Hướng dẫn thực hiện chương trình: 
-  Chương  trình  đào  tạo  đại  học  ngành Khoa học cây trồng được  

thiết  kế  dựa trên chương trình khung giáo dục đại học do  Bộ Giáo dục và Đào  
tạo Ban hành. Chương  trình  gồm  140  tín  chỉ ,  được thiết kế để giảng dạy và 
học tập trong  08 học kỳ (4 năm  học); nội dung 1 tiết học được qui định là 50 
phút. 

-  Chương  trình  được  biên  soạn  theo  hướng  giảm  số  giờ  lý  thuyết,  
giành nhiều  thời  gian  cho thảo luận, thực hành thực tập,  sinh  viên  tự  nghiên  
cứu,  đọc  tài  liệu,  thảo  luận  nhằm gắn với yêu cầu đổi  mới các phương pháp 
dạy và học ở bậc đại học.  

- Tổ chức giảng dạy học phần, cách đánh giá kết quả học phần thực 
hiện theo Quy  chế  số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, thông 
tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo  và Quy định về tổ chức quản lý đào tạo trình độ 
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đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế 
Nghệ An. 

- Kế hoạch giảng dạy cho các học kỳ được xây dựng trong mục 8 chỉ 
mang tính chất định hướng (dự kiến) để sinh viên đăng ký khối lượng học tập, 
giảng viên cố vấn học lập cho sinh viên. Căn cứ vào khối lượng học tập, sinh 
viên đăng ký theo từng học phần, phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa/Bộ môn 
biên chế lớp học trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

10. Dự kiến mức học phí/người học/năm học. 
Học phí thu theo qui định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An qui định 

cho trường công lập. 
 

                                                                HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


