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BẢN TÓM TẮT CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN 

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 2018 

I.1 Triết học Mác-Lênin (200101) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Khái lược về nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học Mác - Lênin. 

Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành ba phần, 4 

chương. Phần thứ nhất có 1 chương bao quát những vấn đề cơ bản của triết học và vai trò triết 

học trong đời sống xã hội. Phần thứ hai có 2 chương trình bày 2 nội dung trọng tâm là học 

thuyết triết họcMác-Lênin. Phần thứ 3 có 1 chương, khái quát vai trò cơ sở lý luận triết học 

Mác-Lênin trong thời đại ngày nay. 

Mục tiêu 

- Trang bị cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống những nội dung cơ bản về thế giới 

quan và phương pháp luận của Triết học Mác - Lênin. 

- Bước đầu biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của Triết học Mác - Lê in vào nghiên cứu các 

khoa học cụ thể, cũng như phân tích những vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra. 

I.2 Kinh tế chính trị (200102) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Khái lược về khái niệm, phạm trù, quy luật kinh tế, phương pháp luận tư duy kinh tế của kinh 

tế chính trị Mác-Lênin. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được 

cấu trúc thành ba phần, 6 chương, cụ thể là: phần thứ nhất có 1 chương bao quát những vấn đề 

cơ bản của kinh tế chính trị và chức năng kinh tế chính trị trong tư duy kinh tế; phần thứ hai có 

3 chương trình bày 3 nội dung trọng tâm là học thuyết kinh tế chính trịMác-Lênin; phần thứ 3 

có 2 chương, khái quát vai trò cơ sở lý luận kinh tế chính trị Mác-Lênin ở Việt Nam 

Mục tiêu 

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, có chọn lọc những kiến thức cơ bản của môn 

học kinh tế chính trị Mác - Lê nin. Để sinh viên có căn cứ khoa học hiểu và lý giải được các 

đường lối chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

ở nước ta tạo niềm tin có cơ sở khoa học vào sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của chủ 

nghĩa xã hội; Cùng với các môn khoa học khác, tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp 

luận tư duy kinh tế. 

I.3 Toán cao cấp C1 (202114) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần Toán cao cấp C1 gồm các kiến thức về đại số tuyến tính như ma trận, định thức, hệ 

phương trình tuyến tính, không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, chéo hóa ma trận, dạng toàn 

phương và một số ứng dụng của đại số tuyến tính trong kinh tế. 

Mục tiêu 
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- Cung cấp những kiến thức cơ bản về giải tích, rèn luyện khả năng tư duy để có thể tích lũy 

kiến thức nền tảng, giúp cho sinh viên tiếp thu được kiến thức chuyên ngành. 

-Cung cấp cho sinh viên các ứng dụng cơ bản của đại số tuyến tính để giải quyết các bài toán 

trong kinh tế. 

-Trang bị khả năng làm việc nhóm,giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng phân tích và giải quyết các 

vấn đề trong thực tế. 

I.4 Toán cao cấp C2 (202115) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần Toán cao cấp C2 gồm các kiến thức về giải tích toán học như phép tính vi tích phân 

hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân và một số ứng dụng của 

giải tích toán học trong kinh tế. 

Mục tiêu 

- Cung cấp những kiến thức cơ bản về giải tích, rèn luyện khả năng tư duy để có thể tích lũy 

kiến thức nền tảng, giúp cho sinh viên tiếp thu được kiến thức chuyên ngành. 

- Cung cấp cho sinh viên các ứng dụng cơ bản của giải tích hàm một biến và nhiều biến để giải 

quyết các bài toán trong kinh tế. 

-Trang bị khả năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng phân tích và giải quyết các 

vấn đề trong thực tế. 

I.5 Giáo dục thể chất 1 (202501) 

Số tín chỉ: 1 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức khái quát về lịch sử phát triển thể thao và phong trào 

Olimpic, lợi ích của việc tập luyện TDTT và các nguyên tắc, phương pháp tập luyện TDTT, kỹ 

thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân và chạy cự ly trung bình, các bài test kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện 

thân thể theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo. 

Mục tiêu 

Cung cấp kiến thức cơ bản về ý nghĩa, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện TDTT và các nguyên 

tắc phương pháp tập luyện TDTT. 

Củng cố, nâng cao các tố chất thể lực cần thiết trong cuộc sống, trong các hoạt động TDTT 

như: sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm dẻo và khéo  léo. 

Duy trì thường xuyên, tích cực tự giác tập luyện,  đáp ứng yêu cầu  chỉ tiêu rèn luyện thân thể 

theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo. 

I.6 Anh văn 1 (213603) 

Số tín chỉ: 4 

Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần tập trung nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tổng quát cho sinh viên ở trình độ 

Pre-Intermediate. 
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Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về tự vựng, cấu trúc, và rèn luyện kỹ năng 

Tiếng Anh tập trung 2 kỹ năng Nghe và Nói. 

I.7 Tin học đại cương (214103) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Tin học đại cương là môn học khởi đầu giúp học viên tiếp cận với lĩnh vực công nghệ thông 

tin, học viên sẽ nắm rõ được các khái niệm về thông tin, máy tính nói riêng và về công nghệ 

thông tin nói chung. Học viên có thể nắm rõ thành phần cấu tạo và nguyên lý hoạt động của 

máy tính, sử dụng thành thạo, cài đặt phần mềm, quản lý dữ liệu, tự tìm ra nguyên nhân và xử 

lý được các lỗi cơ bản trong quá trình sử dụng. Nội dung môn học còn giúp học viên có thể sử 

dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, MS 

Access. Bên cạnh đó, học viên được trang bị kiến thức về mạng internet, sử dụng được các thủ 

thuật tìm kiếm trên mạng, giúp khai thác và sử dụng thông tin hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu 

học tập, làm việc, nghiên cứu khoa học trong lĩnh chuyên môn sau này. 

Mục tiêu 

- Hiểu rõ và vận dụng kiến thức về máy tính, về hệ điều hành, thao tác cài đặt phần mềm, làm việc 

với file và thư mục (tạo, đổi tên, tìm kiếm, xóa) trên hệ điều hành Windows 

- Hiểu rõ về thông tin và xử lý thông tin, phân loại được các loại máy tính 

- Hiểu rõ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực khác nhau 

- Hiểu rõ nguyên lý hoạt động của các thành phần cơ bản của một máy tính 

- Có khả năng cài đặt, thiết lập quyền hạn của các user trên hệ điều hành Windows 

- Hiểu rõ về internet, các công cụ tìm kiếm google như Google Search, Google Translate, Google 

Trends, Google Map, Google Adwords 

- Vận dụng các công cụ tìm kiếm để khai thác thông tin, tài nguyên trên internet 

- Hiểu rõ và vận dụng các phần mềm văn phòng của Microsoft vào việc soạn thảo văn bản, tính 

toán, tổ chức và quản trị CSDL, trình chiếu 

 - Có khả năng định dạng văn bản theo yêu cầu 

 - Có khả năng làm thuyết trình trước một tập thể 

I.8 Chủ nghĩa xã hội khoa học (200103) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Căn cứ vào mục tiêu, nội dung môn học được cấu trúc thành ba phần, 7 chương gồm: Phần thứ 

nhất có 2 chương bao quát những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; Phần thứ hai 

có 3 chương trình bày 3 nội dung trọng tâm lý thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học; Phần thứ 3 

có 2 chương, khái quát vấn đề cơ bản trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Mục tiêu 

- Cùng với các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng  Hồ Chí Minh và các môn học khác giúp 

sinh viên có nhận thức tổng hợp, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt  Nam. 
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- Cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu Cương lĩnh xây dụng đất nước, 

đường lối chích sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý giải và có thái độ đúng đắn với 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

I.9-10 Quân sự (200201-200202) 

Số tín chỉ: 3-3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Giáo dục Quốc phòng –An ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ 

bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong 

chương trình giáo dục của cấp Trung học phổ thông và trình độ đào tạo trung cấp chuyên 

nghiệp, cao đẳng, đại học. 

Mục tiêu 

Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên về lòng yêu nước, 

yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại 

xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm 

mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và 

công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự để tham gia vào sự 

nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

I.11 Xác suất thống kê (202121) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Toán cao cấp C1 

Mô tả học phần 

Học phần này được thiết kế để cung cấp cho người học các kiến thức về lý thuyết xác suất, các 

biến ngẫu nhiên và hàm phân phối của chúng. Lý thuyết về mẫu và các đặc trưng mẫu. Lý 

thuyết ước lượng. Kiểm định giả thuyết thống kê và kiến thức tương quan, hồi quy. 

Mục tiêu 

Trang bị cho sinh viên nghành Kinh tế Nông nghiệp các kiến thức cơ bản về Lý thuyết xác suất  

thống kê và ứng dụng của Lý thuyết xác suất  thống kê trong việc giải thích các hiện tượng đơn 

giản trong thực tế. Thông qua học phần này sinh viên có các kỹ năng thu thập và xử lý thông 

tin, xử lý số liệu; áp dụng và kết hợp thành thạo nhiều phương pháp thống kê để đưa ra quyết 

định phù hợp thực tiễn. Chủ động và tích cực áp dụng các phương pháp ước lượng, kiểm định, 

hồi quy trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. 

I.12 Giáo dục thể chất 2 (202502) 

Số tín chỉ: 1 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần cung cấp khái quát lịch sử phát triển, đặc điểm, tác dụng, luật thi đấu môn bóng 

chuyền. Đồng thời, học phần cũng hướng dẫn kỹ thuật di chuyển, đệm bóng (chuyền bóng thấp 

tay), chuyền bóng cao tay trước mặt, phát bóng cao tay và thấp tay, kỹ thuật đập bóng, chắn 

bóng, đội hình thi đấu. 

Mục tiêu 
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Lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng; các nguyên lý kỹ thuật và các điều luật cơ bản của môn 

bóng chuyền. 

Các kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền: kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay trước mặt, 

kỹ thuật phát bóng, kỹ thuật đập bóng, chắn bóng. 

Xây dựng ý thức, thái độ học tập đúng đắn, đảm bảo tính kỷ luật trong học tập và rèn luyện. 

I.13 Pháp luật đại cương (202622) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần pháp luật đại cương bao gồm những nội dung cơ bản về Nhà nước, pháp luật nói 

chung và Nhà nước, pháp luật Việt Nam nói riêng, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề về bộ 

máy nhà nước, chức năng của nhà nước, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp 

luật,… Học phần cũng khái quát các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nội dung 

cơ bản của một số ngành luật chủ yếu. Qua đó, người học sẽ có được những kiến thức nền tảng 

liên quan đến pháp luật để có thể tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật. Bên cạnh 

đó, người học nắm bắt được chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và mục tiêu xây 

dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho người học những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa 

học pháp lý về Nhà nước và pháp luật, những nội dung cơ bản của một số ngành luật trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam giúp người học nhận biết được những tên gọi, khái niệm trong các 

văn bản pháp luật. Thông qua những kiến thức của học phần, người học nắm được phương 

pháp tìm kiếm, sưu tầm, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước đã ban hành, 

phương pháp tiếp cận một văn bản quy phạm pháp luật, cách thức áp dụng một văn bản pháp 

luật vào cuộc sống. Việc học tập, nghiên cứu các vấn đề chung về Nhà nước và pháp luật còn 

giúp người học nâng cao sự hiểu biết về vai trò, sự quan trọng của Nhà nước và pháp luật trong 

đời sống, để luôn có thái độ tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, từ đó có ý thức đầy đủ 

về bổn phận và nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia. 

I.14 Anh văn 2 (213604) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Anh văn 1 

Mô tả học phần 

Học phần tập trung nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tổng quát cho sinh viên ở trình độ 

Pre-Intermediate 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về từ vựng, cấu trúc, và rèn luyện kỹ năng 

Tiếng Anh tập trung 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. 

I.15 Lịch sử Đảng (200105) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 
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Học phần cung cấp, trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối, 

chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi Đảng ra đời cho đến nay, đặc biệt là đường 

lối trong thời kỳ đổi mới, trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội như: kinh tế, chính 

trị, văn hóa, đối ngoại,... 

Mục tiêu 

- Nắm vững được những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực 

cơ bản của đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại,…)  

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại,…theo đường lối của Đảng và Nhà nước. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có niềm tin và trung thành với đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và thái độ 

nghề nghiệp đúng đắn 

I.16 Tư tưởng Hồ Chí Minh (200107) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 7 chương: 

Chương I trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Từ Chương II đến Chương VII trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh 

theo mục tiêu của học phần. 

Mục tiêu 

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về tư tưởng, đạo đức và giá trị văn 

hóa  Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tạo lập những hiểu biết 

về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. 

Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới; chủ động tích cực trong việc giải quyết 

những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối của Đảng và Nhà nước. 

II.1.1 Kinh tế vi mô 1 (208109) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Các nội dung chính sẽ được thảo luận trong học phần gồm: các nguyên lý của kinh tế, khái 

niệm và quy luật cung cầu, sự cân bằng thị trường và biến động thị trường, thặng dư sản xuất, 

thặng dư người tiêu dùng và phúc lợi xã hội trong nền kinh tế thị trường và tác động của các 

chính sách vi mô vào thị trường. Bên cạnh đó, học phần này cũng đề cập đến hàm sản xuất và 

các loại chi phí sản xuất, qua đó giải thích luật cung. Từ cơ sở trên, học phần cũng chỉ ra cơ sở 

đưa ra quyết định của nhà sản xuất với mục tiêu tối đa lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh và 

thị trường độc quyền. Ngoài ra, hành vi người tiêu dùng cũng được phân tích và làm rõ để học 

viên có thể làm cơ sở đưa ra những quyết định về tiêu dùng và cả quyết định trong kinh doanh 

sau này. 

Mục tiêu 

Học phần này giúp sinh viên hiểu được những nguyên tắc, khái niệm và quy luật liên quan đến 

nền kinh tế thị trường. Qua đó sinh viên có thể vận dụng được trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh cũng như trong cuộc sống sau này với vai trò là người sản xuất hoặc/và người tiêu dùng. 
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Ngoài ra, học phần này cũng giúp sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa thị trường cạnh 

tranh và thị trường độc quyền và những vấn đề liên quan trong việc ra quyết định của doanh 

nghiệp trong 2 loại thị trường này. Bên cạnh đó, việc hiểu được tác động của các chính sách 

của chính phủ vào thị trường cũng có thể giúp người học có thể áp dụng trong công việc trong 

tương lai với vai trò chủ thể người làm chính sách hoặc khách thể, người chịu tác động của 

chính sách. 

II.1.2 Quản trị học (208416) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chức năng và kỹ năng quản trị để 

thực hiện các hoạt động trong một tổ chức nhằm kết hợp các hoạt động cá nhân riêng lẻ với 

nhau trong một tổ chức hoàn thành những mục tiêu chung. Chức năng của quản trị học bao 

gồm: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra được coi là nguyên lý căn bản được ứng dụng 

trong tất cả các lĩnh vực hoạt động quản trị. Học phần cũng đề cập đến lịch sử ra đời và sự phát 

triển của các học thuyết quản trị, phân tích môi trường hoạt động của một tổ chức. Ngoài ra, 

học phần còn giúp sinh viên có cơ hội thảo luận, phân tích tình huống liên quan đến các chức 

năng và kỹ năng cần thiết trong việc ra quyết định, hoạch định, lãnh đạo và tổ chức có hiệu 

quả. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong công tác điều hành quản lý 

tổ chức dựa trên bốn chức năng: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Kết thúc môn học 

này, sinh viên sẽ có một số kiến thức và kỹ năng phân tích liên quan đến quá trình hoạch định 

theo phương pháp quản trị bằng mục tiêu (Management by Objectives – MBO) và giải quyết 

các vấn đề trong tổ chức một cách hiệu qủa. Ngoài ra, sinh viên sẽ có khả năng phân tích vấn 

đề dựa trên các tình huống thực tiễn để ra quyết định điều hành quản lý ứng dụng cho các loại 

hình tổ chức trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập hiện nay. 

II.1.3 Marketing căn bản (208453) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần này giúp người học vận dụng những kiến thức cơ bản về Marketing để xây dựng các 

chiến lược phù hợp dựa trên việc phân tích những nguyên lý marketing trong kinh doanh, một 

số khái niệm về marketing quốc tế, các phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường, nghiên 

cứu hành vi người tiêu dùng, nguyên tắc ra quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu, phân đoạn 

thị trường, định vị sản phẩm, cách vận dụng chiến lược marketing – mix (chiến lược sản phẩm, 

chiến lược giá, chiến lược phân phối và chiến lược xúc tiến hỗn hợp). Học phần này còn giúp 

người học phát triển kiến thức nền tảng về marketing, kỹ năng xây dựng và vận dụng linh hoạt 

các chiến lược marketing trong kinh doanh. 

Mục tiêu 

Học phần này giúp người học có kiến thức cơ bản về những nguyên lý marketing trong kinh 

doanh, một số khái niệm marketing, các phương pháp nghiên cứu môi trường Marketing và 

nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, lựa chọn thị trường mục tiêu, phân 

đoạn thị trường, định vị sản phẩm, cách vận dụng chiến lược 4P. Đồng thời, giúp người học 

phát triển kỹ năng xây dựng, phân tích chiến lược Marketing của một tổ chức, kỹ năng làm 
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việc nhóm. kỹ năng thuyết trình và viết báo cáo. Học phần còn giúp sinh viên chủ động trong 

việc phân tích và đánh giá chiến lược Marketing trong một tổ chức. 

II.1.4 Kinh tế vĩ mô 1 (208110) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vi mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần kinh tế vĩ mô 1 mô tả và phân tích các khái niệm và biến số vĩ mô như: GDP, CPI, 

tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng kinh tế, các khái niệm về tiền, tốc độ lưu thông của tiền, cám cân 

thương mại, đầu tư nước ngoài ròng, tỷ giá hối đoái, tổng cung, tổng cầu. Học phần mô tả nền 

kinh tế như một tổng thể, trong đó chia nền kinh tế thành hai thị trường lớn, gồm: (i) thị trường 

hàng hóa và dịch vụ, (ii) thị trường tiền tệ và vốn vay. Nghiên cứu cơ chế vận hành của từng 

thị trường thông qua các mô hình cân bằng của từng thị trường như mô hình IS - LM, mô hình 

AS - AD. 

Mục tiêu 

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kinh tế vĩ mô bao gồm: cơ 

sở lý thuyết về khái niệm và các biến số kinh tế vĩ mô; phân tích số liệu và nhận định các mô 

hình kinh tế vĩ mô; vận dụng các lý thuyết và mô hình kinh tế vĩ mô để phân tích, đánh giá các 

hiện tượng và các biến động kinh tế vĩ mô cũng như chính sách của một nền kinh tế. 

II.1.5 Cơ sở toán kinh tế (208219) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Toán cao cấp C1, Toán cao cấp C2, Kinh tế vi mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần cơ sở toán kinh tế bao gồm các nội dung cơ bản về việc vận dụng mô hình toán 

(phương trình toán , chỉ tiêu) vào nghiên cứu biến động của các biến số kinh tế qua đó ghi nhận 

các giá trị kinh tế , nhận diện sự biến thiên của các giá trị kinh tế , phân tích sự biến động của 

các yếu tố kinh tế, làm cơ sở cho các giải pháp và chính sách.  

Các yếu tố của mô hình toán thuần nhận bất kỳ giá trị nghiên cứu, tuy nhiên thực tiễn cuộc 

sống , các giá trị kinh tế thường giới hạn ở giá trị dương cũng như các tham số của mô hình 

toán kinh tế biến thiên có giới hạn, vấn đề này được khảo sát cụ thể trong học phần.  

Kết quả nghiên cứu phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học , kinh tế , tài chính quản trị sx kinh 

doanh, thương mại và các vấn đề liên quan đến kinh tế, tài chính. 

Mục tiêu 

Học phần giúp sv, học viên lượng hóa mối quan hệ của các vấn đề kinh tế, tài chính, quản trị, 

làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp một cách khách quan, chính xác và 

trung thực, giá trị của các vấn đề kinh tế được xác định cụ thể, chính xác, khách quan, thay thế 

các nhận xét ở dạng cảm tính bằng các đánh giá bằng  giá trị khách quan và khoa học. 

II.1.6 Nguyên lý thống kê kinh tế (208231) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Xác suất thống kê 

Mô tả học phần 

Môn học này đề cập các khái niệm sử dụng trong công tác nghiên cứu thống kê, trang bị phương 

pháp thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu nhằm hổ trợ cho việc nghiên cứu bản chất và tính 
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quy luật vốn có của hiện tượng thông qua các biểu hiện về mặt lượng trong điều kiện thời gian 

và địa điểm cụ thể. Mặt khác, môn học còn trang bị cho người học một số công cụ để suy diễn 

bản chất của tổng thể nghiên cứu dựa vào kết quả của mẫu điều tra. 

Mục tiêu 

- Kiến thức: Nghiên cứu quy luật vận động và phát triển của các hiện tượng kinh tế Xã hội 

thông qua các biểu hiện về mặt lượng của chúng trong điều kiện thời gian và không gian xác 

định. 

- Kỹ năng: Thông qua một nghiên cứu cụ thể, có thể tiến hành điều tra thu thập các dữ liệu thể 

hiện các đặc điểm của hiện tượng. Từ đó, phân tích bản chất nội tại vốn có của hiện tượng. 

- Cung cấp kiến thức nền quan trọng cho sinh viên tiếp thu kiến thức môn học Kinh tế lượng 

sau này 

II.1.7 Nguyên lý kế toán (208336) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần nguyên lý kế toán sẽ cung cấp cho người học các nguyên tắc, khái niệm cơ bản căn 

bản qui định trong các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, các đối tượng quan tâm đến thông 

tin kế toán của doanh nghiệp, các đối tượng của kế toán. Học phần này còn giới thiệu về phương 

pháp ghi sổ kép dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán, tính giá các 

đối tượng kế toán, chứng từ và sổ kế toán, cách hạch toán một số hoạt động kinh tế phát sinh 

tại doanh nghiệp như: nhập xuất kho nguyên vật liệu, tính lương, quản lý tài sản cố định, tính 

giá thành sản phẩm,… 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp những kiến thức cơ bản về 

những nguyên tắc cơ bản mà kế toán viên trong một đơn vị kinh doanh phải tuân theo. Người 

học hiểu được rằng để cung cấp thông tin một cách hiệu quả nhất cho các đối tượng có nhu cầu 

sử dụng thông tin kế toán của doanh nghiệp, người làm công tác kế toán phải có những hiểu 

biết cơ bản về đối tượng, phương pháp và nội dung kế toán. Môn học nguyên lý kế toán cung 

cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các 

môn học chuyên ngành. 

II.2.1 Kỹ năng giao tiếp (202620) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần “Kỹ năng giao tiếp” được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản kết hợp các bài tập thực hành trong và ngoài lớp về các nguyên tắc ứng xử trong giao 

tiếp với các bối cảnh khác nhau. Từ đó hình thành thái độ tích cực, tự tin trong giao tiếp nhằm 

đạt hiệu quả cao nhất, cũng như ảnh hưởng của thái độ này đến các đối tượng khác trong quá 

trình giao tiếp. Học phần này có vai trò quan trọng trong việc hình thành một trong những hệ 

thống kỹ năng sống cho sinh viên, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp ở các cấp độ. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên nhận diện được các nguyên lý giao tiếp trong cuộc sống 

và trong công việc, các kênh giao tiếp, đặt câu hỏi, lắng nghe, phản hồi hiệu quả. Đánh giá 

được các yếu tố tâm lý, văn hoá chi phối đến tiến trình giao tiếp hiệu quả. Áp dụng kỹ năng 

giao tiếp trong khi làm việc với đồng nghiệp và khách hàng. Ứng dụng kỹ năng thương lượng 
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và giải quyết xung đột trong đời sống, trong công việc. Thực hiện các kỹ năng thuyết trình, 

đàm phán và báo cáo. 

II.2.2 Chăn nuôi đại cương (203703) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Môn học giới thiệu tổng quát về ngành chăn nuôi, phản ảnh một phần những gì mà khoa học 

vật nuôi đã và đang thực hiện. Nội dung chính của môn học đề cập đến một số vấn đề cơ bản 

nhất của ngành chăn nuôi, và những tác động kinh tế & xã hội ảnh hưởng đến ngành chăn 

nuôi.Chương trình học đề cập đến những vấn đề chung như: vị trí, tình hình và xu hướng phát 

triển ngành chăn nuôi ở Việt Nam và thế giới, những tác động qua lại giữa ngành chăn nuôi và  

xã hội con người, một số ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi. 

Mục tiêu 

Học phần này giúp sinh viên có khả năng xác định được khái quát đặc điểm, tình hình, vị trí và 

xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi tại Việt Nam. Qua đó sinh viên nắm một số nguyên 

tắc cơ bản trong kỹ thuật chăn nuôi như: con giống, khả năng sinh sản, dinh dưỡng, thức ăn, 

khẩu phần ăn của vật nuôi. Bên cạnh đó, phân tích những thuận lợi và khó khăn của ngành 

chăn nuôi trong hệ thống sản xuất nông nghiệp. 

II.2.3 Nông học đại cương (204534) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần Nông học đại cương cung cấp các kiến thức cơ bản về các khái niệm về nông nghiệp, 

các giai đoại phát triển nông nghiệp, giới thiệu về các cây trồng chính, vai trò của các cây trồng, 

các tiến trình sinh lý cơ bản và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cây trồng; các yếu 

tố môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng bao gồm các yếu tố khí hậu thời tiết 

đất đai, dinh dưỡng, thời vụ canh tác. Ngoài ra học phần này còn giới thiệu các biện pháp kỹ 

thuật cơ bản trong sản xuất cây trồng như: kỹ thuật chuẩn bị đất canh tác, chọn tạo giống, cách 

bố trí mật độ khoảng cách trồng, quản lý nước cho cây trồng, quản lý phân bón cho cây trồng, 

phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, tồn trữ sản phẩm và thị trường tiêu thụ. 

Mục tiêu 

Học phần Nông học Đại Cương nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các kiến thức 

cơ bản về các giai đoại phát triển nông nghiệp, giới thiệu về các cây trồng chính, các tiến trình 

sinh lý cơ bản và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cây trồng; các yếu tố môi trường 

tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng bao gồm các yếu tố khí hậu thời tiết đất đai, dinh 

dưỡng, thời vụ canh tác. Ngoài ra học phần này còn trang bị cho sinh viên các các kỹ năng về 

kỹ thuật cơ bản trong sản xuất cây trồng như: kỹ thuật chuẩn bị đất canh tác, chọn tạo giống, 

cách bố trí mật độ khoảng cách trồng, quản lý nước cho cây trồng, quản lý phân bón cho cây 

trồng, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, tồn trữ sản phẩm. 

II.2.4 Lâm nghiệp đại cương (205108) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 
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Mô tả học phần 

Học phần Lâm nghiệp đại cương cung cấp cho sinh viên ngành Kinh tế và những kiến thức về 

Lâm nghiệp như: Cơ cấu tổ chức, quản lý, các chỉ số phản ánh sự phát triển của kinh tế ngành 

Lâm nghiệp, các chính sách của nhà nước, vai trò, tồn tại, thách thức, nhu cầu và khuynh hướng 

phát triển của ngành Lâm nghiệp. Học phần này còn giới thiệu các thành phần cơ bản về rừng, 

sinh trưởng, phát triển và tái sinh về rừng, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh chính đang được sử 

dụng ở Việt Nam gồm các phương thức khai thác như khai thác chính, khai thác trung gian, 

khai thác tổng hợp, các phương thức tái sinh rừng như tái sinh nhân tạo, tái sinh tự nhiên  và 

phương thức nuôi dưỡng rừng. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho người học những kiến thức và nội dung cơ bản về Lâm nghiệp 

như các chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật, cơ cấu tổ chức, chỉ số phản ánh sự phát triển và 

khuynh hướng phát triển của ngành Lâm nghiệp. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên 

các kiến thức về Lâm sinh như phân chia 3 loại rừng, thành phần của rừng, tái sinh, sinh trưởng, 

phát triển và khai thác chính, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh đang áp dụng tại Việt nam. 

II.2.5 Chế biến lâm sản (205503) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần “Chế biến lâm sản” trang bị cho sinh viên những kiến thức chung nhất về lĩnh vực 

chế biến gỗ, bắt đầu từ khâu cưa xẻ gỗ, xử lý bảo quản, sấy cho đến khâu sản xuất chế biến 

thành sản phẩm mộc hoàn thiện. Vì vậy, từ những kiến thức cơ bản được học này, sinh viên có 

thể biết được công nghệ và quy trình sản xuất chế biến của các sản phẩm gỗ hiện nay. 

Mục tiêu 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể 

- Biết được các kiến thức cơ bản về khoa học gỗ, như kiến thức về đặc điểm cấu tạo thô đại và 

hiển vi của gỗ; tính chất cơ lý hóa gỗ và phương pháp xác định; các khuyết tật gỗ. 

- Biết được cách xác định các thông số kích thước, đặc tính nguyên liệu gỗ tròn, cách lập bản 

đồ xẻ, tính toán tỷ lệ thành khí theo các phương pháp xẻ khác nhau, cách phân loại sản phẩm 

gỗ xẻ, công dụng và vai trò của các máy móc thiết bị trong phân xưởng xẻ. 

- Biết được các loại sinh vật và côn trùng phá hoại gỗ; đặc điểm, tính chất và công dụng của 

một số loại thuốc bảo quản gỗ; các phương pháp bảo quản gỗ. 

- Hiểu được các phương pháp sấy, bản chất của quá trình sấy gỗ và quy trình điều hành sấy. 

- Nắm được các nguyên vật liệu dùng trong sản xuất hàng mộc, các dạng liên kết và quy trình 

công nghệ sản xuất mộc. 

II.2.6 Thủy sản đại cương (206109) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần “Thủy sản đại cương” sẽ cung cấp cho người học các nội dung cơ bản sau: (1) Tổng 

quan về hiện trạng, tiềm năng của ngành thủy sản Việt Nam, (2) Những kiến thức cơ bản về 

môi trường sống và  đặc điểm sinh học chính của các loài tôm cá, (3) Các hệ thống nuôi thủy 

sản chủ yếu và phổ biến hiện nay ở Việt Nam và (4) Những nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật sản 

xuất giống, nuôi thương phẩm một số đối tượng quan trọng như tôm sú, tôm thẻ, cá nước ngọt, 

cá biển. Ngoài ra, môn học còn cung cấp những thông tin, tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy 
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sản nhằm giúp người học thấy rõ bức tranh tổng thể về các hoạt động nghiên cứu, sản xuất thủy 

sản ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học sẽ định hướng được nghề nghiệp chuyên ngành của 

mình trong quá trình học ở bậc đại học. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho người học có tầm nhìn tổng thể về các hoạt động sản xuất trong 

lĩnh vực thủy sản; thuận lợi và khó khăn, hiện trạng và tiềm năng của ngành thủy sản Việt Nam; 

những đặc trưng kỹ thuật trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản hiện nay cũng như kiến thức 

cơ bản về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm cá. Trên cơ sở đó, nhằm từng bước 

giúp người học có khả năng nhận xét và đánh giá có hiệu quả một hoạt động sản xuất thủy sản 

cụ thể. 

II.2.7 Địa lý kinh tế (208102) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản của lý luận về tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội của 

Việt Nam. Trình bày những khái niệm vùng kinh tế, phân vùng kinh tế dựa theo chuyên môn 

hóa kinh tế. Giới thiệu vai trò, vị trí của từng ngành kinh tế trong tổng thể nền kinh tế, và sự 

phân bố cụ thể của các ngành nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ của 

Việt Nam. Ngoài ra môn học còn giới thiệu các nguồn lực phát triển chủ yếu và cách sử dụng 

các nguồn lực đó để phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. 

Mục tiêu 

Học phần giúp cho sinh viên trình bày được một số khái niệm vùng kinh tế, phân bố kinh tế và 

quy hoạch vùng kinh tế. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quy luật phân bố kinh tế 

theo vùng lãnh thổ theo đặc điểm địa lý; những kiến thức cơ bản về lý luận tổ chức lãnh thổ 

kinh tế - xã hội; những kiến thức cơ bản về thực trạng phân bố các nguồn tài nguyên, các ngành 

kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam và những kiến thức về thực trạng các vùng kinh tế chủ yếu của 

Việt Nam. Bên cạnh, học phần này trang bị cho sinh viên kỹ năng tiếp cận nghiên cứu các vấn 

đề kinh tế theo các vùng lãnh thổ khác nhau; tham gia và phối hợp với người khác trong những 

dự án nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế cấp vùng; tổ chức, nghiên cứu quy hoạch phát 

triển cấp tiểu vùng. Ngoài ra còn giúp sinh viên có nhận thức sâu sắc thực trạng tổ chức lãnh 

thổ kinh tế - xã hội và có thái độ đúng đắn trong tư duy về những vấn đề khai thác sử dụng tài 

nguyên có hiệu quả nhất trong quá trình phát triển kinh tế. 

II.2.8 Xã hội học đại cương (202621) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần Xã hội học đại cương gồm các quy luật chung của sự tồn tại, hoạt động và phát triển 

của xã hội, các mối quan hệ xã hội, sự phân tích các khái niệm cơ bản như văn hóa và xã hội, 

xã hội hóa và tương tác xã hội, nhóm và tổ chức xã hội,....;các vấn đề xã hội và khuôn mẫu 

hành vi của cá nhân, chế hoạt động của các hệ thống xã hội và kỹ năng vận dụng kiến thức xã 

hội giải quyết những vấn đề thực tế.. 

Mục tiêu 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xã hội học: như lịch sử hình thành và phát 

triển của xã hội học, đối tượng chức năng của xã hội học, các lý thuyết xã hội học, khái niệm 

xã hội học và phương pháp nghiên cứu xã hội học. 
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Năng lực đạt được: khả năng nhận thức, phân tích các vấn đề xã hội một cách cơ bản. 

II.2.9 Bảo vệ môi trường (205101) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Môn học này nghiên cứu áp dụng những nguyên lý sinh thái học để xây dựng những biện 

pháp bảo vệ môi trường đất, bảo vệ môi trường nước, bảo vệ thực vật và động vật. 

Mục tiêu 

Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng xây dựng và áp dụng những biện pháp 

bảo vệ môi trường đất, bảo vệ môi trường nước, bảo vệ thực vật và động vật. 

II.2.10 Phong thủy ứng dụng (208208) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Cùng với nhiều môn khác Phong Thủy đã có sự hồi phục mạnh mẽ bởi vì hiệu quả của nó đã 

tồn tại hàng nghìn năm. Lĩnh vực nghiên cứu là ứng dụng nền tảng lý học Đông phương vào 

các vấn đề liên quan trong việc dự trắc thiết kế xây dựng nhà cửa và đô thị, kinh dịch ; hỗ trợ 

phát triển, khôi phục những giá trị văn hóa truyền thống, phổ biến kiến thức lý học phương 

Đông. Trong cuộc sống và công việc kinh doanh nếu chúng ta biết cách áp dụng một cách khoa 

học trong quản trị thì mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp hơn rất nhiều. Môn học này 

nhằm giới thiệu tới các học viên những kiến thức cơ bản, thực tiễn và trọng điểm của môn 

Phong Thủy Ứng Dụng để áp dụng vào trong cuộc sống và công việc kinh doanh. 

Mục tiêu 

Học phần giúp cho sinh viên hiểu được tiền đề học tập và nghiên cứu về lý học Đông phương, 

nắm được các qui luật âm dương và ngũ hành; Nắm bắt được cơ sở lý thuyết nền tảng, phát 

triển tư duy về các môn Phong Thủy, Kinh dịch và khoa học dự đoán nói chung cho người mới 

bắt đầu; Ứng dụng những kiến thức căn bản về Phong Thủy vào hoạt động kinh doanh thực 

tiễn; Có sự lý giải khoa học về lý học Đông phương và hiểu được qui luật vạn hằng của vũ trụ; 

Biết cách ứng dụng học thuyết ngũ hành và học thuyết âm dương trong việc lựa chọn nhân sự, 

đối tác trong công việc; tiếp cận được Kinh dịch và các phương pháp gieo quẻ. 

II.2.11 Hành vi tổ chức (208422) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Quản trị học 

Mô tả học phần 

Học phần Hành Vi Tổ Chức cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, thái độ về hành 

vi trong vai trò của nhà quản trị đối với lĩnh vực Kinh tế Nông nghiệp. 

Mục tiêu 

Học phần này làm rõ các nội dung chính bao gồm: thái độ, hành vi cư xử của cá nhân, cá 

nhân trong tổ chức, của nhóm và của toàn bộ tổ chức mà người học đã, đang và sẽ là thành 

viên. Giúp sinh viên đưa ra những giải pháp giải quyết xung đột, tạo động lực cho người 

lao động, đồng thời cũng sẽ xây dựng được cấu trúc và văn hóa cho tổ chức, doanh nghiệp. 

II.2.12 Phân tích kinh doanh (208452) 
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Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần này cung cấp hệ thống các chỉ tiêu phân tích và phương pháp tính toán, phân tích các 

kiến thức nền tảng và chuyên sâu cho người học về bản chất và cách thức hoạt động về tình 

hình, kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là phân tích hoạt động tài chính. 

Mục tiêu 

Kiến thức:  

- Cung cấp cho người học kiến thức về hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Giúp học viên 

biết và thực hiện quy trình Phân tích kinh doanh của Doanh nghiệp. 

- Cung cấp cho người học các lý thuyết, Phương pháp phân tích kinh doanh và công cụ để đánh 

giá chung về hoạt động của doanh nghiệp. 

- Cung cấp các lý thuyết về Phân tích Thị trường, Phân tích các yếu tố tham gia sản xuất, lao động, 

NVL, MMTB, Các chỉ số tài chính, Bảng cân đối kế toán, Phân tích doanh thu và Lợi nhuận. 

Kỹ năng: 

- Trang bị cho người học kỹ năng ứng dụng các lý thuyết đã học vào môi trường thực tế, thiết lập 

và đánh giá được các hoạt động phân tích kinh doanh. 

- Trang bị kỹ năng phân tích một báo cáo trong các hoạt động kinh doanh của một Doanh nghiệp 

Thương mại hay Doanh nghiệp sản xuất. 

- Khả năng đánh giá tình trạng sức khỏe tài chính, đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp 

- Trang bị cho người học kỹ năng thuyết trình, tìm kiếm thông tin, hoạt động nhóm, và viết báo 

cáo. 

Thái độ: 

- Giúp sinh viên tự tin khi phân tích, đánh giá 1 doanh nghiệp 

- Tạo thái độ học tập và làm việc tích cực, chủ động, nghiêm túc và cầu tiến 

III.1.1 Kinh tế nông nghiệp đại cương (208104) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vi mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần này cung cấpkiến thức về kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh, học phần này 

cung cấp kiến thức về thị trường hàng hóa nông sản, các chính sách quản lý của nhà nước đối 

với thị trường nông sản. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý kinh tế 

và việc vận dụng những nguyên lý này vào lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, học phần đề cập đến 

các chủ đề sau đây: (1) quá trình sản xuất/cung ứng nông sản, (2) nhu cầu, thị trường tiêu thụ 

nông sản, và các vấn đề liên quan đến marketing nông sản, (3) các kiến thức cơ bản về giao 

thương quốc tế về nông sản trong thời đại toàn cầu hóa. 

Mục tiêu 

Học phần giúp cho sinh viên hiểu được một số  kiến thức cơ bản trong kinh tế nông nghiệp, 

trang bị các kiến thức cung cầu, thị trường nông sản Việt Nam, cách thức quản lý của nhà nước, 

cũng như các chính sách kinh tế nhà nước áp dụng để quản lý thị trường nông sản. 

III.1.2 Kinh tế vĩ mô 2 (208120) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vĩ mô 1 
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Mô tả học phần 

Môn học tập trung vào phân tích một số mô hình phân tích kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế đóng 

và nền kinh tế mở, các khái niệm về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và lý giải các hiện 

tượng kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Ngòai ra, môn học còn sử dụng hai trường hợp cơ 

chế tỷ giá hối đoái cố định và thả nổi để phân tích sự tác động của những chính sách tài chính 

và tiền tệ, chính sách thương mại trong nền kinh tế.  Mô tả các mô hình tiết kiệm và đầu tư 

trong nền kinh tế nhỏ, kinh tế lớn và những biến động ngắn hạn trong nền kinh tế ảnh hưởng 

lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại và đầu tư nước ngoài ròng. 

Mục tiêu 

Học phần trang bị cho sinh viên các công cụ phân tích vĩ mô thông dụng như mô hình IS-LM, 

mô hình Mundell-Fleming để sinh viên có thể hiểu được tác động của chính sách kinh tế vĩ mô 

trong bối cảnh một nền kinh tế hội nhập với thế giới. Ngoài ra, học phần còn nhằm trang bị cho 

sinh viên những công cụ phân tích thông qua mô hình tiết kiệm và đầu tư để sinh viên có thể 

hiểu các tác động của chính sách thương mại, chính sách thuế và đầu tư đến lãi suất và tỷ giá 

hối đoái trong nền kinh tế. Học phần trang bị cho sinh viên hiểu nguyên nhân và hậu quả của 

một quốc gia giàu và nghèo thông qua mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow. Thêm vào đó, 

học phần giúp sinh viên hiểu nguyên nhân của vấn đề nợ chính phủ và những tác động đến nền 

kinh tế. Qua môn học sinh viên có thể làm chủ các công cụ phân tích từ đó có thể áp dụng để 

lý giải các hiện tượng kinh tế trong đời sống 

III.1.3 Kinh tế vi mô 2 (208122) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vi mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần Kinh tế vi mô 2 tập trung vào các chủ đề chuyên sâu về cấu trúc thị trường như thị 

trường độc quyền bán và độc quyền mua, thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền 

nhóm, lý thuyết trò chơi, mô hình cân bằng chung và kinh tế học phúc lợi. 

Mục tiêu 

Học phần sẽ cung cấp cho người học nguyên tắc định giá cơ bản để tối đa hóa lợi nhuận và xác 

định chi phí xã hội trong thị trường độc quyền bán và độc quyền mua, các nguyên tắc về định 

giá khi có quyền lực thị trường, nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường cạnh tranh độc 

quyền, các mô hình cân bằng trên thị trường độc quyền nhóm, kiến thức về lý thuyết trò chơi, 

chiến lược cạnh tranh, mô hình cân bằng chung và kinh tế học phúc lợi. Học phần cũng trang 

bị cho người học kỹ năng phân tích, thảo luận, giải thích các tình huống liên quan đến cấu trúc 

thị trường và lý thuyết trò chơi; vận dụng công cụ và kiến thức toán để phân tích và giải quyết 

các bài toán kinh tế; kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp và thảo luận hiệu quả. 

III.1.4 Kiến tập thống kê định lượng (208132) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Nguyên lý thống kê kinh tế 

Mô tả học phần 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách xác định các bước của một quá điều 

tra và phân tích thống kê, phương pháp thu thập số liệu: thứ cấp và sơ cấp, thiết kế bảng câu 

hỏi, kỹ thuật thiết kế bảng câu hỏi, cách thức nhập và quản lý số liệu điều tra, viết báo cáo kết 

quả điều tra thống kê. 

Mục tiêu 
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Giúp sinh viên vận dụng lý thuyết và kiến thức từ môn học Nguyên lý thống kê kinh tế vào 

trong các nghiên cứu thực tế liên quan đến các vấn đề Kinh tế - xã hội ở một địa phương. Ngoài 

ra môn học còn trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bản để làm việc tập thể, và tiếp cận thực tế 

tại địa bàn nghiên cứu. 

III.1.5 Kinh tế lượng căn bản (208211) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vĩ mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần Kinh tế lượng căn bản cung cấp cho sinh viên những nội dung lý thuyết cơ bản về 

xây dựng, ước lượng và phân tích một mô hình hồi quy thể hiện mối quan hệ kinh tế giữa các 

đại lượng nghiên cứu. Học phần cũng trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật sử 

dụng biến giả trong việc phân tích tác động của các biến định tính đối với biến định lượng. 

Ngoài ra, sinh viên cũng được giới thiệu những nội dung về các khuyết tật của một mô hình 

hồi quy và các phương pháp khắc phục. Dựa vào các kết quả mô hình hồi quy đã ước lượng 

sinh viên có thể thực hiện dự báo nhằm trợ giúp việc ra quyết định, đề xuất chính sách trong 

hoạt động kinh tế, kinh doanh. Bên cạnh những nội dung lý thuyết, sinh viên sẽ được thực hành 

trên phần mềm thống kê EVIEW8.0. 

Mục tiêu 

Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về kinh tế lượng, nhận dạng mối quan 

hệ giữa các đại lượng nghiên cứu, phân biệt kiểu dữ liệu, chọn dạng hàm toán, ước lượng và 

kiểm định mô hình. Thông qua các bài tập thực hành và bài giảng trên lớp, sinh viên có thể tự 

diễn đạt và hiểu các quan hệ kinh tế dưới dạng hàm số thống kê toán. Ngoài ra, sinh viên có 

được kỹ năng xây dựng và kiểm định mô hình hồi quy bằng phần mềm EVIEW. Học phần giúp 

sinh viên biết đọc và giải thích kết quả của mô hình cũng như dự báo được xu hướng diễn ra 

của các biến nhằm hỗ trợ cho công tác ra quyết định. 

III.1.6 Quản trị trang trại (208414) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Quản trị học 

Mô tả học phần 

Môn học cung cấp những kiến thức, kỹ năng căn bản trong quản trị trang trại, các nguyên lý 

kinh tế và quản trị có liên quan, bao gồm nội dung của quá trình ra quyết định và các nguyên 

tắc trong quản trị trang trại, công tác quản lý hồ sơ và tài sản của trang trại cũng như việc sử 

dụng chúng vào việc phân tích họat động sản xuất kinh doanh trang trại. 

Mục tiêu 

Học phần cung cấp những kiến thức có liên quan đến quá trình ra quyết định cũng như các 

phương pháp ra quyết định trong quản trị trang trại. Học phần trang bị những nguyên lý kinh 

tế về quản trị trang trại , các nội dung về quản lý hồ sơ và hạch toán tài sản của trang trại cũng 

như  phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó có thể vận dụng vào thực tiễn phân tích 

kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh trang trại. Học phần còn giúp người học có được các 

kỹ năng cần thiết trong quá trình ra quyết định, lựa chọn ra được một quyết định phù hợp đối 

với họat động quản trị trang trại. 

III.1.7 Marketing nông nghiệp (208445) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  
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Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Marketing căn bản 

Mô tả học phần 

Học phần này gồm 6 chương tập trung vào một số nội dụng như:  trình bày các khái niệm cơ 

bản về marketing và đặc điểm của marketing nông nghiệp; đặc điểm của thị trường nông sản,  

phân tích cơ hội thị trường và nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng bao gồm phân tích thị 

trường theo các tiêu chí, phân loại hành vi của người tiêu dùng, các nhân tố ảnh hưởng đến 

quyết định ra hành vi và quy trình ra quyết định của người tiêu; trình bày nguyên lý chung và 

ứng dụng của của marketing vào điều kiện kinh doanh nông sản và sản phẩm sau thu hoạch. 

Mục tiêu 

Học phần này giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản, đặc điểm của thị trường nông 

sản, có khả năng phân tích được các cơ hội của thị trường và đánh giá một cách tổng quan về 

thị trường đó. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quết định của của người tiêu dùng.  

Xây dựng kế hoạch marketing cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nông 

sản và sau thu hoạch. Tổ chức các hoạt động marketing–mix nhằm đạt được các mục tiêu 

marketing đề ra. 

III.1.8 Luật kinh tế (208114) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Pháp Luật đại cương 

Mô tả học phần 

Học phần Luật kinh tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp luật về những vấn đề có 

liên quan đến hoạt động kinh doanh bao gồm: pháp luật về chủ thể kinh doanh, về hợp đồng, 

về cơ chế giải quyết tranh chấp và về vấn đề phá sản của chủ thể kinh doanh. Học phần rèn 

luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết các tình huống pháp luật trong thực tế. Học phần đề cập 

những nội dung chính bao gồm: Những khái niệm cơ bản của pháp luật về điều chỉnh các hoạt 

động kinh doanh, địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh, chế định hợp đồng, cơ chế giải 

quyết tranh chấp và vấn đề phá sản. 

Mục tiêu 

Học phần Luật kinh tế cung cấp cho người học khái quát chung về Luật kinh tế, hiểu và phân 

tích được địa vị pháp lý của doanh nghiệp, lựa chọn hình thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp 

phù hợp; hiểu và vận dụng các quy định của pháp luật về hợp đồng để giải quyết các bài tập 

tình huống; các phương thức giải quyết tranh chấp và yêu cầu phát sinh trong hoạt động kinh 

doanh, lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với yêu cầu về quyền lợi cần bảo 

vệ; thủ tục điều kiện phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; vận dụng các quy định của pháp luật 

để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế và đánh giá tác động của các quy định pháp 

luật đó đối với thực tiễn kinh doanh. 

III.1.9 Kinh tế thị trường nông sản (208147) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh Tế Lượng Căn Bản 

Mô tả học phần 

Học phần đề cập đến các kiến thức về kinh tế thị trường và mối quan hệ giữa các thị trường 

nông sản cũng như việc ứng dụng vào các hoạt động thực tế. Cụ thể, môn học đề cập đến các 

chủ đề sau đây: (1) quan hệ cung cầu trên thị trường nông sản; (2) xác định và dự báo về cung 

cầu thị trường nông sản; (3) mối quan hệ giữa các thị trường và nghiên cứu về thị trường nông 

sản 
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Mục tiêu 

Học phần nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức của kinh tế học từ đó phân tích cơ chế 

hình thành giá cả trên thị trường nông sản; Phân tích sự thay đổi của giá cả nông sản; phân tích 

mối tương quan giữa các hệ số co giãn về cầu nông sản để thấy được sự thay thế hay bổ sung  

trong việc tiêu thụ hàng hóa nông sản; Ước lượng cung và cầu nông sản theo các phương pháp 

khác nhau; Phân tích giá cả và sản lượng nông sản khi có thêm các tác nhân trung gian trong 

quá trình phân phối nông sản; Phân tích mối quan hệ giữa giá cả nông sản với chi phí vận 

chuyển giữa 2 khu vực, với hoạt động tồn trữ nông sản. Đồng thời, học phần cũng sẽ cung cấp 

cho sinh viên kỹ năng tìm tài liệu, đọc hiểu tài liệu, trình bày báo cáo bằng văn bản và thuyết 

trình các tình huống kinh doanh nông sản; khả năng quản lý thời gian, làm việc nhóm. 

III.1.10 Tài chính tiền tệ (208340) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vĩ mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng như: 

lý luận cơ bản về tài chính, cấu trúc hệ thống tài chính và thị trường tài chính; lý luận cơ bản 

về tiền tệ và lưu thông tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản của các khâu trong hệ thống 

tài chính: tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng và các tổ chức tài chính trung 

gian, ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, tỷ giá hối đoái và 

cán cân thanh toán quốc tế. 

Mục tiêu 

Giúp trang bị cho sinh viên khối ngành kinh tế một số kiến thức lý thuyết cơ bản nhất về  tài 

chính - tiền tệ, từ đó làm nền tảng cho việc tiếp cận những môn học chuyên ngành được tốt 

hơn. Đồng thời vận dụng lý thuyết  để phân tích tình tình hình thực tiễn của một số vấn đề qua 

đó giúp sinh viên có được những hiểu biết toàn diện hơn về hoạt động tài chính  tiền tệ trong 

và ngoài nước. 

III.1.11 Phương pháp nghiên cứu khoa học Kinh tế (208119) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần này cung cấp kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể thực hiện một nghiên cứu 

khoa học nói chung.Bên cạnh, học phần này cung cấp kỹ năng để tiến hành một  nghiên cứu 

kinh tế nói riêng vềthị trường hàng hóa nông sản, các chính sách quản lý của nhà nước đối với 

thị trường nông sản. Học phần trang bị cho sinh viên những kỹ năng để xác định vấn đề nghiên 

cứu và câu hỏi nghiên cứu, các bước cơ bản để tiến hành một nghiên cứu khoa học: tổng quan 

tài liệu, xác định vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, viết báo cáo, quản 

lý nguồn lực (thời gian và tài chính) cho nghiên cứu. 

Mục tiêu 

Học phần giúp cho sinh viên hiểu được một số  kiến thức và kỹ năng cơ bản để tiến hành một 

nghiên cứu khoa học, trang bị cách thức quản lý viết một đề cương nghiên cứu cũng như việc 

quản lý nguồn lực tài chính và thời gian cho một nghiên cứu. 

III.1.12 Kinh tế sản xuất (208126) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  



19 
 

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế nông nghiệp đại cương 

Mô tả học phần 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết sản xuất như hàm số sản xuất, hàm số 

chi phí, các nguyên lý kinh tế ứng dụng trong việc ra quyết định và áp dụng vào sản xuất nông 

nghiệp. Ngoài ra, môn học cũng giúp cho người học tiếp cận với vấn đề đang được đặc biệt 

quan tâm của toàn thế giới, đó là vấn đề phát triển bền vững, đặc biệt là phát triển nông nghiệp 

bền vững. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết kinh tế sản xuất và ứng dụng vào sản 

xuất nông nghiệp. Vận dụng các kiến thức lý thuyết để phân tích và giải quyết các vấn đề có 

liên quan trong điều kiện thực tế. Xây dựng phương pháp ra quyết định sản xuất trong nông 

nghiệp có căn cứ lý thuyết vững chắc. 

III.1.13 Kinh tế lượng ứng dụng (208226) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế lượng căn bản 

Mô tả học phần 

Học phần này ôn lại những lý thuyết quan trọng từ học phần kinh tế lượng căn bản. Ngoài ra, 

học phần giới thiệu lý thuyết hồi quy với biến phụ thuộc định tính, biến phụ thuộc rời rạc, 

phương pháp phân tích hồi quy với dữ liệu bảng, các phương pháp dự báo dữ liệu thời gian 

bằng mô hình xu thế, mô hình cộng, mô hình nhân và phương pháp Box-Jenkins. 

Mục tiêu 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cho xây dựng các mô hình kinh tế 

lượng, giúp sinh viên ứng dụng lý thuyết kinh tế lượng vào các tình huống nghiên cứu theo 

chuyên ngành đào tạo với sự trợ giúp của phần mềm EVIEWS. 

III.1.14 Quản trị kinh doanh nông nghiệp (208470) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Quản trị học 

Mô tả học phần 

Học phần này tập trung vào một số nội dung sau: trình bày một số vấn đề chung trong kinh 

doanh nông nghiệp, sự phát triển của kinh doanh nông nghiệp và đặc điểm của sản xuất nông 

nghiệp đến kinh doanh nông nghiệp; những lý luân, nguyên tắc, chức năng của nhà quản trị 

kinh doanh nông nghiêp; những khái niệm cơ bản trong kinh tế, những chức năng và tính hiệu 

quả cần phải đạt được của hệ thống marketing; lập kế hoạch marketing và quản trị marketing; 

phân tích cung cầu thị trường, phân tích nhu cầu người tiêu dùng, hành vi người tiêu dùng 

nhằm đề xuất chiến lược marketing; dự báo thị trường và lập kế hoạch tài chính;tổ chức thực 

hiện và tổ chức sản xuất; quản trị tồn kho; đầu tư vốn và điều hành. 

Mục tiêu 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị kinh 

doanh nông nghiệp. Giúp cho sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế sản xuất 

kinh doanh trong ngành nông nghiệp hiện nay và có thể đề xuất hướng giải quyết phù hợp có 

hiệu quả trong điều kiện kinh doanh nông nghiệp mang tính chất cạnh tranh hiện nay. 

III.1.15 Quản lí rủi ro trong nông nghiệp (208103) 

Số tín chỉ: 3 
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Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế nông nghiệp đại cương 

Mô tả học phần 

Hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp luôn phải đối đầu với những biến động và rủi ro 

của các yếu tố thời tiết, giá cả (nhập lượng và xuất lượng), thị trường, và chính sách. Muc tiêu 

của môn học này là nhằm cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về rủi ro trong hoạt 

động sản xuất nông nghiệp mà nông dân và các doanh nghiệp thường gặp. Dựa trên nền tảng 

kiến thức tiếp thu được từ môn học nay, sinh viên có thể vận dụng vào trong thực tế sản xuất 

nông nghiệp để có thể tự hoạch định những chiến lược sản xuất kinh doanh tối ưu nhằm bảo 

vệ hoạt động sản xuất kinh doanh của  mình trước những rủi ro có thể xảy ra. 

Mục tiêu 

Với những mục tiêu được nêu trên, môn học này sẽ đề cập đến các chủ đề sau: (1) Nguyên tắc 

lập kế hoạch và ra quyết định trong sản xuất nông nghiệp trong điều kiện không chắc chắn của 

yếu tố thời tiết, (2) Nguyên tắc ra quyết định trong điều kiện biến động của giá cả và thị trường, 

và (3) Phân tich những rủi ro trong việc hoạch định chính sách nông nghiệp. 

III.1.16 Kinh tế nguồn nhân lực (208128) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh Tế Vi Mô 1 

Mô tả học phần 

Môn học đề cập đến cách thức hoạt động của thị trường lao động và của các đối tượng trên thị 

trường lao động: người lao động, các xí nghiệp và nhà nước. Tìm hiểu về các hoạt động của 

các đối tượng này trên thị trường lao động, gồm: mục đích của các đối tượng, sự gặp gỡ và tác 

động lẫn nhau giữa các đối tượng này.  

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về kinh tế trong lĩnh vực lao động bao 

gồm người lao động, người sử dụng lao động, chính phủ và nghiệp đoàn. Sinh viên có khả năng 

trình bày những khái niệm liên quan trong thị trường lao động; phân tích và dự báo các biến 

động của thị trường lao động về mức tiền lương, số lao động tham gia, quyết định của người 

lao động về việc phân bổ thời gian lao động do sự thay  đổi từ phía doanh nghiệp, người lao 

động và chính phủ. 

III.1.17 Kiến tập chuyên ngành KT & KDNN (208153) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Sinh viên được đi thực tế quan sát các mô hình canh tác; tham quan các trang trại sản xuất nông 

nghiệp khác nhau. Ghi nhận những điểm đặc trưng của các mô hình nông nghiệp khác nhau. 

Thu thập thông tin, tập viết  bài về các mô hình Nông nghiệp được tham quan và đánh giá.  

Mục tiêu 

Giúp sinh viên vận dụng tổng hợp các kiến thức về kinh tế và quản trị vào thực tế hoạt động 

sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 

III.1.18 Dự án đầu tư (208421) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  
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Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vĩ mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần này tập trung vào vấn đề thiết lập và thẩm định dự án đầu tư. Nội dung bao gồm các 

khái niệm về dự án đầu tư, chu trình dự án, nhận dạng cơ hội đầu tư, xác định các hạng mục 

thu chi và phân tích tài chính và kinh tế dự án. Ngoài ra, môn học còn cung cấp lý thuyết và 

thực hành tính toán các chỉ tiêu đánh giá đầu tư, thẩm định và lựa chọn dự án.  

Mục tiêu 

Học phần trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cho việc thiết lập và thẩm định dự án, 

giúp phân biệt được các quan điểm khác nhau khi xây dựng ngân lưu dự án; biết xác định các 

hạng mục thu chi, đánh giá tính khả thi của dự án, nắm được cách phân tích rủi ro và đề xuất 

các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, môn học giúp cho học viên có kỹ năng tính toán và 

thực hành xây dựng ngân lưu tài chính và phân tích rủi ro dự án trên phần mềm Microsoft Excel 

và Crystal Ball. 

III.2.1 Logistics - Quản trị chuỗi cung ứng (208106) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Marketing căn bản 

Mô tả học phần 

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm, định nghĩa về Logistics - quản trị chuỗi 

cung ứng. Cũng như, cách doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị 

tồn kho, điều phối vận tải và áp dụng các chiến lược nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị 

trường. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Logistics - quản trị chuỗi cung 

ứng. Đây là môn học tích hợp nhiều kiến thức từ nhiều môn học như Marketing, sản xuất, mua 

hàng, phân phối, hệ thống thông tin trong quản lý. Môn học cũng cung cấp kiến thức về thiết 

kế hệ thống chuỗi cung ứng, các phần mềm hiện hành cũng như phương pháp đánh giá hệ thống này. 

III.2.2 Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế (208152) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Anh Văn 2 

Mô tả học phần 

Môn học Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức ngôn ngữ về 

các khái niệm và các tình huống trong lĩnh vực kinh tế. Thông qua môn học, người học được 

rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản (đọc, nghe, nói, viết) và kỹ năng làm việc nhóm thông 

qua các hoạt động thực hành 4 kỹ năng ngôn ngữ. Bên cạnh đó, người học còn được rèn luyện 

thái độ tôn trọng kỷ luật, thái độ làm việc chủ động, nghiêm túc, cầu tiến, và ý thức học tập 

suốt đời. 

Mục tiêu 

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế nhằm mục tiêu (1) giới thiệu cho người học các 

khái niệm kinh tế và kinh doanh cơ bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh; (2) cung cấp vốn từ vựng 

tiếng Anh về kinh tế và kinh doanh thông qua các bài đọc và nghe tiếng Anh; (3) cải thiện và 

phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh các nội dung thuộc chuyên ngành kinh 

tế; (4) cung cấp cho người học cơ hội sử dụng các khái niệm trong việc tổng hợp, tóm tắt, phân 

tích, đánh giá và thảo luận các ý tưởng về kinh tế và kinh doanh.  
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Thông qua môn học, sinh viên ứng dụng tốt kiến thức từ các môn học chuyên ngành kinh tế 

nông nghiệp; phát triển được các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng phân tích, kỹ năng giải quyết 

vấn đề, tư duy sáng tạo phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và công việc sau khi tốt nghiệp; phát 

triển và sử dụng có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm để làm việc, học 

tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; có khả năng nắm bắt các nhu cầu xã hội, 

thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, và khả năng học tập suốt đời. 

III.2.3 Phân tích định lượng trong quản lý (208222) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Toán Cao cấp C1 

Mô tả học phần 

Học phần Phân tích định lượng trong quản lý cung cấp cho sinh viên về sự cần thiết và đặc 

điểm của việc áp dụng các phương pháp phân tích định lượng để có các quyết định hiệu quả 

trong quản lý sản xuất kinh doanh; Cơ sở của lý thuyết ra quyết định trong các môi trường 

quyết định khác nhau; Phương pháp cây quyết định và lý thuyết độ vị lợi để áp dụng cho các 

tình huống ra quyết định nhiều cấp có tính đến thái độ đối với rủi ro của người ra quyết định; 

Phương pháp quy hoạch tuyến tính trong tối ưu hoá các bài toán kinh tế nhấn mạnh đến khía 

cạnh áp dụng: lập mô hình, giải bằng phần mềm trên máy tính và giải thích kết quả; Lập mô 

hình và giải các bài toán tồn kho. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị kiến thức về việc lựa chọn quyết định sản xuất kinh doanh tối ưu trong 

các môi trường ra quyết định khác nhau, đồng thời cũng giới thiệu một số phương pháp phân 

tích định lượng thường được vận dụng trong thực tế như cây quyết định, quy hoạch tuyến tính 

và mô hình tồn kho. Phần thực hành môn học sẽ giúp sinh viên ứng dụng chương trình phần 

mềm máy vi tính vào việc tìm phương án tối ưu đối với một số phương pháp phân tích định 

lượng thường được vận dụng trong thực tế như cây quyết định, quy hoạch tuyến tính và mô 

hình tồn kho… 

III.2.4 Quản trị Marketing (208431) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Quản trị học, Marketing căn bản 

Mô tả học phần 

Học phần Quản trị Marketing cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng Marketing 

trong vai trò của nhà quản trị. Học phần này làm rõ các nội dung chính bao gồm: Bản chất của 

Quản trị Marketing, phân tích cơ hội Marketing, kỹ thuật phân khúc thị trường và lựa chọn thị 

trường mục tiêu, xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing của doanh nghiệp, quản trị các 

công cụ Marketing hỗn hợp (4P) và thương hiệu. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cụ thể trong việc phân tích những yếu tố 

ảnh hưởng đến việc đưa ra một quyết định Marketing (môi trường – đối thủ cạnh tranh – khách 

hàng) và nhận thức được các vấn đề chiến lược, quản trị các công cụ Marketing hỗn hợp cũng 

như các nội dung cơ bản trong quản trị thương hiệu. Kết thúc môn học sinh viên sẽ có một số 

kiến thức và kỹ năng liên quan đến quá trình hoạch định các kế hoạch và chương trình 

Marketing, cách thức tổ chức và kiểm soát việc triển khai các công cụ marketing của doanh 

nghiệp. Ngoài ra, sinh viên sẽ có khả năng phân tích vấn đề dựa trên các tình huống thực tiễn 

trong lĩnh vực Marketing.  
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III.2.5 Phân tích chính sách nông nghiệp (208508) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế nông nghiệp đại cương 

Mô tả học phần 

Nông nghiệp luôn luôn được xác định là đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược phát 

triển kinh tế của Việt Nam cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, trong những năm qua nền 

nông nghiệp Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa thực sự phát triển để thực hiện đầy 

đủ vai trò của nó trong phát triển kinh tế. Gần đây, chính phủ Việt Nam đã và đang tập trung 

tìm kiếm và thực hiện những giải pháp để phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. 

Trong môn học này, chúng ta sẽ ôn lại một số lý thuyết cơ bản về chính sách nông nghiệp, tìm 

hiểu kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của các nước cũng như xem xét thực tế phát triển 

nông nghiệp và chính sách nông nghiệp Việt Nam trong hai thập niên vừa qua, từ đó đề xuất 

một số giải pháp có cơ sở khoa  học cho việc phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam 

trong những năm tới. 

Mục tiêu 

Trong môn học này chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn dựa 

trên cơ sở lý thuyết kinh tế vĩ mô, vi mô và mối quan hệ giữa chúng nhằm thực hiện sự cân 

bằng ổn định, giúp cho các nhà hoạch định chính sách lựa chọn phương án tối ưu để đạt được 

mục tiêu đề ra. 

III.2.6 Kinh tế phát triển (208116) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vĩ mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về tăng trưởng và phát triển kinh tế của các nước 

nghèo và đang phát triển, giới thiệu các chỉ tiêu đo lường về tình hình nghèo đói và bất bình 

đẳng, cung cấp các kiến thức tổng quan về vai trò và tình hình sử dụng các nguồn lực như vốn, 

lao động, môi trường,hay các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp 

và ngoại thương của một quốc gia. Ngoài ra, học phần còn nhằm trang bị cho sinh viên khả 

năng tiếp cận và năng lực phân tích mối liên hệ giữa các vấn đề trên với tăng trưởng và phát 

triển của một quốc gia cụ thể cũng như đối sánh với các quốc gia khác trong khu vực và trên 

thế giới. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về tăng trưởng và phát triển 

kinh tế cùng các vấn đề có liên quan trong quá trình phát triển của một quốc gia như nghèo đói 

và bất bình đẳng, nguồn vốn và vốn nhân lực, môi trường hay tình hình nông nghiệp, công 

nghiệp và ngoại thương, từ đó giúp sinh viên có thể vận dụng để phân tích những vấn đề phát 

triển cụ thể của một quốc gia.  Ngoài ra, học phần còn rèn luyện kỹ năng thu thập, tổng hợp, 

trình bày số liệu từ các báo cáo trong và ngoài nước để nâng cao năng lực tư duy, phân tích các 

vấn đề phát triển của quốc gia cũng như trao dồi kỹ năng báo cáo, làm việc nhóm của sinh viên. 

III.2.7 Kinh tế công (208130) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vĩ mô 1 

Mô tả học phần 
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Môn học Kinh tế công cung cấp các kiến thức về các thất bại thị trường, các tổn thất chúng gây 

ra cho thị trường và xã hội, và các biện pháp của Chính phủ đối với từng trường hợp. 

Học phần còn giúp rèn luyện các kỹ năng tìm hiểu thông tin, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ 

năng phân tích, kỹ năng làm việc nhóm để người học có thể thực hiện nghiên cứu và đề xuất 

giải pháp đối với các vấn đề kinh tế công. Thêm vào đó, học phần giúp người học rèn luyện 

thái độ làm việc chủ động, nghiêm túc, và cầu tiến. 

Mục tiêu 

Học phần Kinh tế công cộng nhằm mục tiêu (1) giúp người học phân biệt được các khái niệm 

về các thất bại thị trường và xác định được các tổn thất chúng gây ra cho thị trường và xã hội; 

(2) giúp người học nhận diện và đánh giá được các giải pháp của Chính phủ đối với từng trường 

hợp thất bại thị trường; (3) cung cấp cho người học cơ hội sử dụng các khái niệm trong việc 

tổng hợp, tóm tắt, phân tích, và đánh giá được về các thất bại của thị trường cũng như động 

thái của chính phủ nhằm khắc phục các thất bại đó.  

Bên cạnh đó, môn học tạo cơ hội để người học ứng dụng tốt kiến thức từ các môn học chuyên 

ngành kinh tế nông nghiệp; phát triển được các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng phân tích, kỹ 

năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và công việc sau 

khi tốt nghiệp; phát triển và sử dụng có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm 

để làm việc, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; có khả năng nắm bắt 

các nhu cầu xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, và khả năng học tập 

suốt đời. 

III.2.8 Kinh tế học kinh doanh (208139) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh Tế Vi Mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần đề cập đến các kiến thức kinh tế học có thể vận dụng vào lĩnh vực kinh doanh, bao 

gồm kiến thức tổng hợp về cung cầu, cơ chế giá cả, cấu trúc thị trường, can thiệp của nhà nước 

vào thị trường và thương mại quốc tế, trong đó chú trọng đến các câu hỏi và tình huống phân 

tích liên quan đến lĩnh vực kinh doanh trong điều kiện Việt Nam cũng như thế giới 

Mục tiêu 

Học phần nhằm hệ thống lại các kiến thức về kinh tế học trong đó chú trọng đến kiến thức kinh 

tế vi mô, để sinh viên có thể vận dụng vào các tình huống thực tế trong kinh doanh. Cụ thể, 

học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kỹ năng: phân tích cơ chế hình thành giá cả trên thị trường; 

kỹ năng dự báo giá cả; ứng dụng hệ số co giãn cầu trong chiến lược kinh doanh của doanh 

nghiệp; phân tích vai trò của chính phủ trong kinh doanh; phân tích lợi thế trong sản xuất kinh 

doanh. Đồng thời, học phần cũng sẽ cung cấp cho sinh viên kỹ năng tìm tài liệu, đọc hiểu tài 

liệu, trình bày báo cáo bằng văn bản và thuyết trình các tình huống kinh doanh; khả năng quản 

lý thời gian, làm việc nhóm. 

III.2.9 Kinh tế lâm nghiệp (208154) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vi mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần này cung cấp kiến thức về kinh tế lâm nghiệp nói chung hiện trạng rừng Việt Nam 

nói riêng một cách tổng quan; trình bày quản lý nhà nước về lâm nghiệp, hệ thống quản lý lâm 

nghiệp, cơ cấu tổ chức ngành lâm nghiệp. Bên cạnh, học phần này cung cấp kiến thức về thị 

trường hàng hóa lâm sản, kiến thức về bán như thế nào để thu lợi nhuận cao và cuối cùng làm 
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thế nào tính được giá trị thực của rừng thông qua định giá rừng, hạch toán đầy đủ giá trị của 

rừng và ngoài ra cũng giới thiệu về quá trình cung cấp chứng chỉ rừng vai trò của nó. 

Mục tiêu 

Học phần giúp cho sinh viên hiểu được một số khái niệm trong kinh tế, lâm nghiệp, trang bị 

các kiến thức cung cầu, thị trường lâm sản, về hiện trạng rừng của Việt Nam cũng như cách 

thức quản lý của nhà nước về lâm nghiệp, hệ thống quản lý lâm nghiệp, cơ cấu tổ chức lâm 

nghiệp, chứng chỉ rừng. Ngoài ra học phần này cũng trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ 

năng về thu thập, phân tích thông tin nhằm định giá rừng và hạch toán giá trị rừng đầy đủ. 

III.2.10 Pháp luật thuế (208342) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các chính sách thuế đang áp dụng tại Việt Nam 

như: Thuế Xuất khẩu - Nhập khẩu, Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Thu 

nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế Bảo vệ môi trường, Thuế Sử dụng đất nông 

nghiệp, Thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp và Thuế Tài nguyên. Đồng thời, học phần cũng 

cung cấp cho sinh viên khả năng vận dụng linh hoạt các chính sách thuế vào các tình huống 

thực tế. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên toàn bộ kiến thức về chính sách thuế hiện hành tại Việt 

Nam, cụ thể bao gồm nhận thức đầy đủ về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, đối 

tượng miễn thuế, thuế suất, phương pháp tính các loại thuế. Ngoài ra, học phần giúp sinh viên có 

các kỹ năng tham gia vào quá trình xác định và xây dựng chính sách thuế của doanh nghiệp, kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình với thái độ tự tin, tích cực, thượng tôn pháp luật và tự 

ý thức nâng cao năng lực học tập suốt đời. 

III.2.11 Nghiệp vụ ngoại thương (208456) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Môn học cung cấp cho người học một cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ và chi tiết các kiến 

thức về kỹ thuật ngoại thương như các khái niệm cơ bản trong hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, 

các tập quán thương mại quốc tế, đặc biệt là điều khoản thương mại quốc tế Incoterm, hệ thống 

văn bản quy định trong hoạt động ngoại thương, các loại chứng từ giao hàng, thanh toán, chứng 

từ hàng hóa cần thiết khi thực hiện hoạt động ngoại thương, các phương thức thanh toán ngoại 

thương hiện hành như giao chứng từ thanh toán, thanh toán bằng thư tín dụng, các điều khoản 

cần khi soạn thảo hợp đồng ngoại thương, kỹ năng soạn thảo hợp đồng ngoại thương, cách tổ 

chức thực hiện các hợp đồng ngoại thương. Giúp người học có khả năng hiểu biết các tình 

huống về hoạt động thương mại quốc tế, tổ chức thực hiện tốt hợp đồng ngoại thương, vận 

dụng những kiến thức đã học để phân tích, lập các hối phiếu, chứng từ thanh toán và hợp đồng 

ngoại thương, đánh giá thực tế, xử lý các tình huống thực tế đặt ra. 

Mục tiêu 

Hoàn thành học phần này sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản liên quan đến nghiệp 

vụ ngoại thương, ký kết tổ chức hoạt động ngoại thương, soạn thảo các điều khoản hợp đồng, 

tổ chức thực hiện giao dịch ngọai thương. Vận dụng lý thuyết, liên kết các điều khoản ngoại 

thương, chuẩn bị bộ chứng từ, thương thảo các phương thức thanh toán phù hợp, soạn thảo các 
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hợp đồng, sử dụng phần mềm khai báo hải quan. Trang bị kỹ năng tìm kiếm thông tin, lập 

chứng từ, làm việc nhóm, khả năng phân tích, nêu quan điểm để giải quyết các vấn đề. Tạo cho sinh 

viên thái độ tích cực, chủ động, tự tin cẩn trọng khi thực hiện các hoạt động ngoại thương. 

III.2.12 Kinh tế tài nguyên môi trường căn bản (208627) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế lượng căn bản 

Mô tả học phần 

Học phần giới thiệu những vấn đề cơ bản cuả kinh tế tài nguyên môi trường (TNMT), giúp 

người học vận dụng những kiến thức kinh tế cơ bản vào phân tích các vấn đề quản lý và sử 

dụng hiệu quả TNMT, hiểu và áp dụng các công cụ phân tích kinh tế, các phương pháp định 

giá giá trị của TNMT. Học phần này còn giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về kinh 

tế và áp dụng trong việc xây dựng chính sách, ra các quyết định liên quan đến quản lý và sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên môi trường.  

Mục tiêu 

Học phần sẽ trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về vấn đề phát triển kinh tế và mối quan 

tâm về môi trường, hiểu biết một cách đầy đủ hơn những nguyên tắc, công cụ phân tích kinh tế áp 

dụng để phân tích và đánh giá các vấn đề, quyết định, chính sách quản lý và sử dụng tài nguyên 

và môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Phát triển kỹ năng tính toán xác định giá 

trị của TNMT, áp dụng phân tích chi phí có sự cân nhắc lợi ích và tổn hại TNMT để ra quyết định, 

phân tích chính sách quản lý ô nhiễm, phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và 

viết báo cáo. Giúp sinh viên chủ động trong việc phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến 

định giá TNMT, quản lý TNMT và phát triển bền vững; tạo thái độ học tập tích cực, chủ động, 

nghiêm túc và cầu tiến. 

III.2.13 Kinh tế quốc tế (208115) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Kinh tế Vĩ mô 1 

Mô tả học phần 

Học phần trình bày lý thuyết cơ bản trong hoạt động ngọai thương và những vấn đề thuộc quan 

hệ kinh tế quốc tế. Môn học kinh tế quốc tế trang bị kiến thức về các mô hình cổ điển, tân cổ 

điển và hiện đại trong thương mại, trao đổi nguồn lực. Môn học giúp sinh viên có khả năng 

tính tóan, phân tích ảnh hưởng của chính sách thương mại, đầu tư, chuyên môn hóa; lợi thế 

cạnh tranh và các vấn đề về toàn cầu hóa.  

Mục tiêu 

Môn học Kinh tế quốc tế trang bị các kiến thức về cơ sở ngoại thương, các mô hình ngọai 

thương, các vấn đề thực tế như bảo hộ mậu dịch, chính sách và tác động, qu1 trình toàn cầu 

hóa và tác động của tòan cầu hóa. Sinh viên phát huy được kiến thức căn bản cùng kiến thức 

chuyên ngành, vững lý thuyết và có khả năng phân tích những vấn đề thực tế, có năng lực 

nghiên cứu các chủ đề phát triển thương mại, thu hút đầu tư quốc tế, ngoại hối và các vấn đề 

khác liên quan kinh tế đối ngoại. Quá trình học tập, thực hành các bài tiểu luận còn rèn luyện 

kỹ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, nhận định, đánh giá vấn đề, xác 

định giải pháp. Khả năng phối hợp trong nghiên cứu được nâng cao. 

III.2.14 Động thái khách hàng (208461) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  
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Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về tâm lý khách hàng cá nhân, nhằm để giúp sinh viên 

hiểu và giải thích được quá trình tâm lý của khách hàng cá nhân, hiểu và giải thích được hành 

vi khách hàng trong từng giai đoạn trước, trong và sau khi mua sắm, làm nền tảng trong việc 

xây dựng chiến lược Marketing thật sự hữu hiệu, giúp thu hút khách hàng và phát triển công 

việc kinh doanh. Học phần còn cung cấp kiến thức cơ bản về cách thức học tập và nhận thức 

của khách hàng đối với một sản phẩm cụ thể, hiểu và giải thích được về những biểu hiện cảm 

xúc, động cơ thúc đẩy, nhu cầu và thái độ của khách hàng cá nhân khi tiếp cận với một sản 

phẩm cụ thể, hiểu và giải thích được tại sao tính cách khách hàng có liên quan đến quyết định 

mua sắm và tiêu dùng sản phẩm. Trên cơ sở nắm vững kiến thức về tâm lý khách hàng, sẽ giúp 

sinh viên có thể rèn luyện các kỹ năng dự đoán và khơi dậy những nhu cầu và mong muốn tiềm 

năng của khách hàng thông qua việc xây dựng các ý tưởng kinh doanh sáng tạo, tạo ra những 

sản phẩm mới, mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn cao nhất và lợi ích lớn nhất. Học phần 

này còn giúp sinh viên có một thái độ đúng đắn khi xây dựng ý tưởng kinh doanh đó là biết đặt 

mình vào vị trí khách hàng để sản xuất những sản phẩm mà khách hàng cần. 

Mục tiêu 

Học phần cung cấp cho người học Kiến thức cơ bản về hành vi khách hàng và phân tích mối 

liên hệ giữa hành vi khách hàng và chiến lược Marketing. Kiến thức về quá trình tâm lý của 

khách hàng cá nhân trong từng giai đoạn: trước khi mua sắm, trong khi mua sắm và sau khi 

mua sắm, sử dụng làm nền tảng cho việc xây dựng ý tưởng kinh doanh sáng tạo và được cụ thể 

hóa bằng chiến lược Marketing thật sự hữu hiệu - mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao 

nhất và lợi ích lớn nhất. Kiến thức về quá trình nhận thức, học tập và ghi nhớ của khách hàng, 

kiến thức về động cơ tính cách và cảm xúc của khách hàng, kiến thức về thái độ và sự thay đổi 

thái độ của khách hàng, nhằm để hiểu được khách hàng và xây dựng thái độ phục vụ khách 

hàng một cách đúng đắn nhất. Mặt khác, cung cấp Kỹ năng nhận biết, dự báo nhu cầu và mong 

muốn của khách hàng nhằm để xây dựng ý tưởng kinh doanh sáng tạo thông qua việc hình 

thành một chiến lược Marketing thật sự hữu hiệu. Kỹ năng sáng tạo các thuộc tính của sản 

phẩm, được cụ thể hóa bằng các chiến lược: chiến lược phân khúc thị trường, chiến lược định 

vị sản phẩm, chiến lược Marketing mix, chiến lược Marketing toàn cầu. Kỹ năng nhận diện các 

nhân tố và những tình huống tác động đến quá trình ra quyết định mua sắm của khách hàng. 

Hơn nữa học phần cũng cung cấp Thái độ quan tâm đến những nhu cầu và mong muốn của 

khách hàng khi xây dựng ý tưởng kinh doanh. Thái độ tôn trọng khách hàng, biết đặt mình vào 

vị trí của khách hàng để biết định vị sản phẩm một cách rõ ràng hơn. Thái độ thượng tôn pháp 

luật, xem trọng các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh. 

III.2.15 Nghiên cứu thị trường (208492) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: Marketing căn bản, Nguyên lý thống kê Kinh tế 

Mô tả học phần 

Học phần Nghiên cứu thị trường cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về quá trình quản 

trị để duy trì và phát triển một sản phẩm hoặc một dịch vụ cụ thể. Ngoài cung cấp các lý thuyết 

về cách thức thực hiện nghiên cứu thị trường thì môn học còn cung cấp phần thực hành để cho 

người học được trải nghiệm cụ thể công việc nghiên cứu. Qua đó người học sẽ hiểu được các 

lý thuyết cụ thể cũng như vận dụng được các phương pháp nghiên cứu vào công việc thực tế 

của một người làm thị trường. 

Mục tiêu 



28 
 

Môn học Nghiên cứu thị trường cung cấp cho sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị kiến 

thức, các nguyên lý và cách thức thực hiện nghiên cứu thị trường. Hiểu và đánh giá được tầm 

quan trọng của nghiên cứu thị trường trong kinh doanh và các hoạt động kinh tế. Biết áp dụng 

kiến thức để nghiên cứu thị trường phụ vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp cũng như ra 

quyết định. Hơn thế nữa môn học còn cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thiết kế dự án nghiên 

cứu, xây dựng thang đo và thiết kế bảng câu hỏi phục vụ cho các hình thức thu thập số liệu. Tổ 

chức thu thập, tổng hợp, xữ lý, phân tích số liệu và viết và trình bày báo cáo. Từ đó nhận diện 

ra cơ hội marketing cũng như cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Mặt khác thông qua môn 

học sinh viên còn được trang bị cách thức làm việc, cách thức ứng xữ giữa con người với con 

người cũng như với công việc. tôn trọng kết quả nghiên cứu và đạo đức nghề nghiệp. Cách 

thức nhìn nhận vấn đề và giải quyết khó khăn. 

III.2.16 Giáo dục khuyến nông (208503) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần Giáo dục khuyến nông cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động khuyến nông bao 

gồm các khái niệm, đối tượng, mục tiêu, hệ thống tổ chức khuyến nông, tâm lý của nông dân, 

các phương pháp xây dựng kế hoạch, chương trình khuyến nông, các phương thức tiếp cận 

nông dân và phương pháp khuyến nông chuyên ngành. Đồng thời cung cấp kiến thức trong lĩnh 

vực đánh giá hoạt động chương trình khuyến nông cũng như xây dựng các mối quan hệ và phát 

triển các loại hình câu lạc bộ khuyến nông nhằm tăng cường năng lực của hệ thống tổ chức 

khuyến nông trong công tác khuyến nông. 

Mục tiêu 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành, kỹ năng và thái độ phục vụ 

công tác khuyến nông. Trong đó, kiến thức môn học trang bị những hiểu biết về tầm quan 

trọng, vị trí và nội dung của khuyến nông trong tiến trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và 

hành vi, hành động của nông dân trong khuyến nông. Bên cạnh đó, trang bị cho người học các 

kiến thức về công tác kế hoạch, cách tiếp cận nông dân, các phương pháp khuyến nông chuyên 

dùng cũng như kiến thức về đánh giá hoạt động khuyến nông. Kỹ năng môn học trang bị và 

hoàn thiện các kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp khuyến nông cho các đối tượng tham gia 

các hoạt động, chương trình khuyến nông. Tất cả kiến thức và kỹ năng môn học nhằm tạo thái 

độ chuyên cần để sinh viên ham học hỏi, chú ý nghe giảng, mạnh dạn chia sẻ trong thảo luận, 

tham dự lớp và thực hiện tốt các yêu cầu của học phần. Khuyến khích sinh viên phát biểu theo 

tình huống và tích cực thảo luận nhóm trong quá trình học tập. 

III.3.1 Thực tập cơ sở kinh doanh (208107) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách xác định các quy trình lên kế hoạch 

sản suất kinh doanh của cơ sở, cách thức tổ chức bộ máy, xác định những vấn đề, cách tổ chức 

thực hiên, và giám sát trong kinh doanh tại cơ sở, cách thức thu thập thông tin số liệu điều tra 

để phát hiện các vấn đề viết báo cáo kết quả 

Mục tiêu 
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Giúp sinh viên vận dụng lý thuyết và kiến thức từ các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành 

vào trong các nghiên cứu thực tế ở tại cơ sở. Ngoài ra môn học còn trang bị cho sinh viên kỹ 

năng cơ bản để làm việc tập thể, và tiếp cận thực tế tại địa bàn nghiên cứu. 

III.3.2 Kinh tế học quản lý (208108) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Kinh tế học quản lý là một môn khoa học nghiên cứu phân bổ nguồn lực khan hiếm nhằm đáp 

ứng nhu cầu cao nhất của con người. Trong khi đó, quản lý là điều phối sử dụng nguồn lực 

nhằm đạt được mục tiêu đặt ra. Kinh tế học quản lý là điều phối sử dụng nguồn lực khan hiếm 

để đạt được mục tiêu nhất định một cách hiệu quả nhất. Môn học này trang bị cho học viên 

những kiến thức căn bản về kinh tế học được sử dụng trong quản lý đơn vị một cách hiệu quả, 

có thể là một đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh những  hàng hóa và dịch vụ cụ thể. 

Mục tiêu 

Môn học này sẽ đề cập đến các chủ đề sau: (1) Vận dụng các nguyên lý kinh tế trong lựa chọn 

sản xuất của doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra của doanh nghiệp, (2) Nguyên tắc ra quyết 

định trong điều kiện biến động của giá cả và trong các cấu trúc thị trường, và (3) Vận dụng các 

nguyên lý kinh tế vĩ mô để điều hành doanh nghiệp dưới dự biến động của môi trường vĩ mô 

và thương mại quốc tế. 

III.3.3 Tài chính nông nghiệp (208112) 

Số tín chỉ: 2 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước: không 

Mô tả học phần 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống tài chính cho phát triển kinh doanh 

nông nghiệp, kiến thức về phân tích đầu tư và tài trợ trong kinh doanh nông nghiệp, phân tích 

kết quả và hiệu quả trong kinh doanh nông nghiệp. 

Mục tiêu 

Sinh viên hiểu được những nguyên lý và ứng dụng cơ bản về hệ thống tài chính, thị trường tài 

chính cho phát triển kinh doanh nông nghiệp; nguyên lý và ứng dụng ra quyết định đầu tư, tài 

trợ cho kinh doanh nông nghiệp; nguyên lý và ứng dụng phân tích kết quả và hiệu quả kinh 

doanh nông nghiệp. 

III.3.4 Phân tích và dự báo giá trong nông nghiệp (208117) 

Số tín chỉ: 3 

Điều kiện tham gia học tập học phần  

Môn học tiên quyết: không 

Môn học trước:  không 

Mô tả học phần 

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về giá nông sản, cơ sở hình thành giá 

nông sản, lý thuyết về vai trò của dự báo, quy trình dự báo, các loại dữ liệu dùng để dự báo. 

Áp dụng các phương pháp dự báo định tính và dự báo định lượng.  

Mục tiêu 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về bối cảnh giá cả thị trường nông sản, cơ chế 

hình thành giá cả, vai trò của dự báo, quy trình dự báo, các phương pháp dự báo. Trang bị cho 

sinh viên kỹ năng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả nông sản; phân tích thống kê với 
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các dữ liệu để mô tả đặc điểm của dữ liệu dự báo. Từ đó, học viên lựa chọn và đánh giá mô 

hình dự báo thích hợp để tiến hành dự báo. Sau đó, học viên phân tích kết quả dự báo. Đồng 

thời, học phần cũng sẽ cung cấp cho học viên kỹ năng tìm tài liệu, đọc hiểu tài liệu, trình bày 

báo cáo bằng văn bản và thuyết trình các tình huống về xu hướng giá cả nông sản; khả năng 

quản lý thời gian, làm việc nhóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


