CÂY CHƢƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH NÔNG NGHIỆP
NĂM 1
HỌC KỲ 1
Các ng.lý của CN
Mác Lênin
[200106-5]

NĂM 2
HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 1

Kinh tế vi mô 1
[208109-3]

Xác suất
thống kê
[202121-3]

Tài chính doanh
nghiệp 1
[208347-3]

Tài chính tiền tệ
[208340-2]
Kinh tế lƣợng CB
[208211-3]

Kinh tế thị trƣờng
nông sản
[208147-2]

Kiến tập TKĐL
[208132-2]

Marketing
căn bản
[208453-2]

Anh văn 2
[213604-3]

Quân sự 1
[200201-3]

Tin học đại
cƣơng
[214103-3]

Quân sự 2
[200202-3]

GD thể chất 1
[202501-1]

GD thể chất 2
[202502-1]

Môn bắt buộc

Quản trị Marketing
[208431-3]
Đại cƣơng bảo quản và
chế biến nông sản
[210390-2]

Bao bì thực phẩm
[210301-2]

Luật thƣơng mại
[208423-2]

Kỹ năng giao tiếp
[202620-2]

Nông học ĐC
[204534-2]
Chăn nuôi ĐC
[203703-2]
Chế biến lâm sản
[205503-2]

QT chuỗi cung ứng
[208472-3]

Tiếng Anh
chuyên ngành KT
[208152-3]

Bảo vệ môi
trƣờng
[205101-2]
Hành vi tổ chức
[208422-2]

Thủy sản ĐC
[206109-2]

Phong thủy UD
[208208-3]

Động thái khách hàng
[208461-2]

Kinh tế học kinh doanh
[208139-3]

Phân tích rủi ro
trong NN
[208145-3]

Kinh doanh quốc tế
[208427-3]
Phƣơng pháp NCKH
kinh tế
[208151-2]

Khóa luận
TN ngành
KT &KDNN
[208197-10]

Dự án đầu tƣ
[208421-3]

Kiến tập chuyên
ngành
KT & KDNN
[208153-2]

Nghiên cứu
thị trƣờng
[208492-3]
Marketing NN
[208445-2]

Quản trị chất
lƣợng
[208429-3]

Quản trị
chiến lƣợc
[208406-3]

Quản trị kinh
doanh NN
[208470-3]

Tín dụng ngân hàng
[208345-3]

Nghiệp vụ
thanh toán
[208327-2]

Môn học trƣớc

HỌC KỲ 2

Tiểu luận
TN ngành
KT &
KDNN
[208160-5]

Quản trị nhân
sự
[208424-3]

Nguyên lý kế toán
[208336-3]

HỌC KỲ 1
Phân tích CSNN
[208508-3]

Nghiệp vụ ngoại
thƣơng
[208456-2]

208340

Môn tự chọn

HỌC KỲ 2

Thuế
[208337-2]

Xã hội học ĐC
[202621-2]

Lâm nghiệp ĐC
[205108-2]

NĂM 4

Phân tích định
lƣợng trong QL
[208222-3]

Thống kê doanh nghiệp
[208213-3]

Quản trị học
[208416-2]

Pháp luật đại cƣơng
[202622-2]
Anh văn 1
[213603-4]

HỌC KỲ 1
Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
[200107-2]

Kinh tế NN ĐC
[208104-2]

Ng.lý thống kê
kinh tế
[208231-3]

Toán cao
cấp C1
[202114-3]

HỌC KỲ 2

ĐLCM của Đảng CSVN
[200104-3]

Kinh tế vĩ mô 1
[208110-3]

Toán cao
cấp C2
[202115-3]

NĂM 3

Quản trị trang
trại
[208414-2]

Kế toán quản trị
[208335-3]

