GIỚI THIỆU BỘ MÔN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Quản lý Ngành Phát triển Nông thôn)
Giới thiệu chung
Bộ môn Phát triển Nông thôn là một đơn vị trực thuộc Khoa kinh tế của trường Đại
học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn đã tự hào khi góp phần cùng với
Khoa kinh tế đào tạo khóa đầu tiên của Việt Nam về chuyên ngành Phát triển Nông
thôn cho sinh viên đại học từ năm 2000. Tính đến nay, bộ môn đã và đang tham gia
đào tạo trên 14 khóa chính quy và 8 lớp thuộc hệ vừa học vừa làm tại các tỉnh Lâm
Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre, Long An và Tp.HCM.
Mục tiêu đào tạo
 Đào tạo kiến thức chuyên ngành về xã hội học nông thôn, phát triển cộng
đồng,quy hoạch phát triển nông thôn, phân tích kinh tế nông nghiệp, phân tích dự
án và đánh giá đầu tư, phân tích chính sách nông nghiệp và phương pháp nghiên
cứu khoa học kinh tế.
 Trang bị kỹ năng khi làm việc với cộng đồng, kỹ năng làm việc nhóm và nghiên
cứu khoa học
 Đáp ứng nhân sựcho lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội, phát triển nông thôn, nghiên
cứu và làm công tác tư vấn nghiên cứu; đóng góp nguồn nhân lực cho công cuộc
phát triển nông nghiệp và nông thôn.
Việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các cơ quan như Hội nông dân, Sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục phát triển nông thôn, các trường đại
học, các viện nghiên cứu, Phòng kinh tế Quận/huyện, các tổ chức phi chính phủ, các
doanh nghiệp nông lâm ngư nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội khác. Hiện nay, nhiều
cựu sinh viên đang nắm giữ các chức vụ quan trọng tại các cơ quan và tổ chức trên.
Đội ngũ giảng viên
Hiện nay, bộ môn có 4 thành viên cơ hữu, bao gồm 1phó giáo sư tiến sĩ và3 thạc sĩ.
Ngoài ra, bộ môn còn được sự hợp tác của nhiều giảng viên trong Khoa kinh tế và các
giảng viên thỉnh giảng. Tất cả các giảng viên phụ trách môn học chuyên ngành đều có
học vị từ thạc sĩ trở lên và hầu hết được đào tạo ở nước ngoài hoặc chương trình liên
kết với nước ngoài (Úc, Thụy Điển, Hà Lan, Canada, Philippin, Pháp, Thái Lan).
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Hình 1. Sinh viên ngành Phát triển Nông Thôn (DH13PT)
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