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1. Yêu cầu về năng lực 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

2.1.1 Về kiến thức 

CĐR 1 Áp dụng các kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, 
pháp luật và nhân văn vào ngành nông nghiệp.   

CĐR 2 Phân tích đặc điểm sinh học và yếu tố nội ngoại sinh của cây trồng, vật 

nuôi để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng 
nông sản. 

CĐR 3 Vận dụng các kiến thức về công nghệ tiên tiến để sản xuất cây trồng, vật 
nuôi nhằm tối đa hoá lợi ích cho các bên liên quan 

CĐR 4 Đánh giá các yếu tố kỹ thuật, kinh tế xã hội và môi trường nhằm quản lý 

và sản xuất nông nghiệp bền vững đáp ứng được nhu cầu xã hội 

CĐR 5 Áp dụng các phương pháp khuyến nông để chuyển giao, xây dựng được 

các mô hình nông nghiệp tiên tiến, đào tạo tập huấn; 

2.1.2. Về kỹ năng 

CĐR 6 Vận dụng kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, đa văn hoá, đọc hiểu tài liệu 
tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả trong học tập, nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp. 

CĐR 7 Thực hiện thành thạo và hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật 
trong sản xuất cây trồng đạt hiệu quả cao và bảo vệ môi trường trên quy 

mô địa phương và vùng miền 

CĐR 8 Thiết kế và triển khai các nghiên cứu về nông nghiệp, lập và phân tích 

được các dự án sản xuất về nông nghiệp. 

CĐR 9 Vận dụng kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đền, kỹ năng làm 

việc theo nhóm, làm việc độc lập và đàm phán để nâng cao hiệu quả làm 
việc trong lĩnh vực chuyên môn. 

2.1.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR 10 Tư duy phân tích hệ thống và sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc theo 
nhóm, có ý thức tổ chức kỷ luật, hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề 

nghiệp, có tinh thần khởi nghiệp và thích ứng tốt với các môi trường làm 
việc khác nhau. 

 
 2. Trình độ Ngoại ngữ 

Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.  

3. Trình độ Tin học 

Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình. 
  


