
B0 atAo Dvc vA DAe rAo
rmroxG D4r Hec xltx crANc

ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vrEr NAM
DOc t0p - TU do - Hanh phrric

cHrIoNc rRiNH DAO T.lO
(Ban hdnh kim theo Qrryiit ctinh sd)lU /QD-EHKG ngdy d\thdngttndm 2020

cila Higu trudng Trudng Dqi hoc KiAn Giang)

TOn chuong trinh: Khoa hgc c0y trdng
Trinh d0 ddo tao: Dgi hgc (Kf su)
Ngdnh dio t4o: Khoa hgc cfiy trdng; ME si5: 7620tll

1. Kh6i lugng ki5n thr?c toin khoi
fnOi llrmg ki6n thrlc toin kho6 150 tin chi (kh6ng t<6 t<tr6,i lusng ki6n thfc vO

Gi6o dgc th€ ch6t vi Gi6o dpc qutic phdng - an ninh).

CAU TRiIc rrTN THI,rc cua CHUoI{G rniN

2. Hurhrg d6n thgc hiQn:

Chuong trinh ddo t4o il4i hqc h€ chinh quy Ky su ngdnh Khoa hgc c6y trOng cria
Trudrng Dai hqc Ki0n Giang dugc xdy dlmg c6n crl Theo Thdng tu 22l20t7nT-
BGDDT ngiy 06 th6ng 09 ndm 2017 cta BQ trudng B0 Gi6o dpc vd Edo t?o; QuyiSt
dinh s6 }771QE-DHKG ngiy 17 th6ng 7 n6m 2018 cria HiQu truong Trulng Dei hqc
Ki6n Giang ban htuh Quy chiS ddo tao d4i hgc, cao d[ng hQ chfnh quy theo hQ th6ng
ttu chi vd Quy6t itinh sO 374/QD-DHKG ngiry 19/06/2019 cria HiQu truong Truong
Dai hqc Ki0n Giang v0 viQc sta d6i, b6 sung mQt s6 di€u cria Quy chi5 ddo t4o dpi hgc,
cao ding hQ chinh quy theo hQ th5ng tfn chi cta Trudrng Dai hgc Ki6n Giang.

. fn5i lugng kiiSn thuc cria kho6 -hqc + n[m ld 150 tin chi (Kh6ng tfnh c6c hgc
phdn GDTC vd GDQP) dugc phen b6 trong 8 hgc ky. K6 ho4ch giing d4y dugc dg
ki6n nhu sau: '|

C CUA H

xu6r xrEN TH(lc
rong Ki6n thrtc

trit uuOc
Ki6n thrrtc
tu chon

Tfn
chi
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(%)

Tin
chi

TY IE
(o/ol Tin chi ryrc

(%)
L Kidn thfic ilqi crcng 3i 22 33 22 0 0

KiiSn thtc chung 23 15,33 23 15,33 0 0

Khoa hgc x6 hQi vn nh6n vln 4 2,66 4 2,66 0 0

To6n vi l&oa hqc t.u nhi6n 5 4 6 4 0 0

II filn thfie chuyfin nghiep 117 78 93 62 21 16

Ki6n thrtc co sO nginh 39 26 35 23,33 4 2,66

Ki6nthrlc ngAnh 6t 40,66 51 34 10 6,66

Thtrc tAp nghd 7 4,66 7 4,66 0 0

Kh6a ltlfin TN hofu tuong ttuong l0 6,66 0 0 t0 6,66

c0ng 150 100 126 84 24 t6
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HKl
(16rc)

Hqc phAn bit uu0c

F0s010 Ti6ng Anh I 3

D0s00l Sinh hqc d4i cucmg-NN 3

A0s041 Hod hgc d4i cuong A 3

G05097 Tin hpc co sd 3

A05005 Ph6p lu{t d4i cucrng 2

A05008 Gi6o duc ttrd ctr6t t
A0s013 ThUc hinh v6n bin Ti6ng ViQt 2

HK2
oTrc)

Hec phAn bit buQc

z05a0s Tri0t hgc M6c - L€nin 3

F050r I Ti6ng Anh 2 3

D06052 Vi sinh vft hgc tt4i cuorrg-NN 3

z;06001
Dudtrg ldi Qu6c phdng vd An ninh cua
Dins c6ne sen Viet Nam

D06054 Sinh hgc phdn trl - TT 2

D06061 Co s& di tnry6n hgc 3

D06082 Sinh li thlrc vft 3

A05009 Gi6o dsc th6 chdt 2

z;06002 Cdng t6c Qu6c phdng- An ninh

HK3
Qlrc)

Hec phAn bit buQc

D06085 Th6ng kO sinh hqc 3

D060s3
Sinh h6a-NN 3

205006 Kinh te chinh tri M6c - L0nin 2

F05012 Ti6ng anh 3 3

D06086 Phdn loai thgc v$t 3

D06083 Th6 nhu0ng 4

D06084 Dinh dudtrg c6y tr6ng 3

Z;06003 Qu6n sgchung

. 206004 Kf thuft chiiSn d6u b0 binh vd chi6n thu4t

A05010 Gi6o duc ttr6 ch6t 3

HK4
(23rc)

Hqc phan blt buQc

z;0s007 Chri hghia xe hQi khoa hsc 2

D07r3s C6n trung n6ng nghiQp 3



D07133 Chgn gi6ng cdy tr6ng 3

\)
,/,

D07t37 C6 dei 3

D07134 Chet di6u hda sinh ru&ng 2

D06087 H6a b6o v0 thUc vdt 3

D06088 Anh vin chuyOn nganh KHCT 3

C6c hgc ph6n tU chgn 4

D06089
HQ sinh th6i n6ng nghQp vd ph6t ti6n b6n
vEng

2

D06090 Khi tuqng thriy v5n n6ng nghiQp 2

D06091 Ldm nghiQp ct4i cuong 2

D06092 Kinht6 n6ng nghiQp viPTNT 2

HK5
Q3rC)

Hgc ph6n b6t buQc

20s008 Lich sr! Dnng CQng San Viet Narn ')

D07t36 BQnh c6y tl4i cuong 3

D07138 HQ thdng canhtric 3
c

D07139 Cdy lua 4 ,tf&..
D06l I l Quan hQ dit-nudc-cdy t6ng 2 l, Ho

D07l4t C0ng.nghQ cao vi img dung vio san xu6t
cdy tr6ng

2 { o,ti

D06093 Phucmg ph6p nghiOn crlu khoa hgc 3 t#
C6c hgc ph6n qr chgn 4

D07142 DQng vAt h?r trong n6ng nghiQp 2

D07143 Da d4ng sinh hgc 2

D07144 Bio vQ m6i trudrng 2

D07145 Marketing trong n6ng nghiQp 2

HK6
Q2rc)

Hgc ph6n bdt buQc

A05003 Tu Tuong HO Chi Minh 2

D07t46 NuOi cdy m6 tC bdo thyc vgtNN 3

po7I4i:: Cfy rau-Miu 4

iiqWtf,*iu thgc tfp giao trinh-KHCT 3

\PQr$qttr Phdn b6n vd khuytin c6o b6n phdn 3

:Ebns*o "San xu6t Nam 5n 3

C6c hgc phdn tfr chqn 4



D07l5l COn tdng trong kho vpa 2

D07152 H€ sinh thrii n6ng nghiQp 2

D07ts3 Thsc hdnh n6ng nghiQp t6t GAP 2

HK7
(18rc)

HAc phen b[c buQc

D07t54 CAy 5a tr6i 3

D071s5 Xfi ly ra hoa 3

D07156 CAy c6ng nghi€p 4

D07148 ThUc tflp co s& 4

D07rs8 Khuy6n n6ng 2

C6c hgc phAn tp chgn 2

D07159 Sinh ly stress thgc v$t 2

D07160 CAy hoa ki6ng 2

HK8
(1orc)

D280A2 Kh6a iu6n t6t nehiQp-KHCT l0

Hortc chpn l0
D08050 C6ng nghQ sinh hgc trong trdng trgt 2

D08051 Bio qufui n6ng sin sau thu ho4ch 2

D08052 Ki thuft sin xudt rau s4ch 2

D08053 Sin xu6t c6y tr6ng qui m0 trang tr4i 2

D080s4 IPM trong b6o vQ thgc vft 2

D08055 Cdy duqc liQu 2

t.,

*g,.1{'rtll
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CIn cr? vdo chuong trinh dAo t4o sinh vi6n tham kh6o f kii5n cria c6 v6n hgc tQp
A6 l0p kl5 hoach hec tfp iho toan kh6a hsc cho pht hqp. Tru&c khi bit ddu hec kiNhl
trudng th6ng b6o lich hqc dU ki6n cho ttmg ngdnh, danh s6ch c6c hgc phtui tit Uu6c va
tU chQn dg kitin, ldm cln crt d6 sinh vi6n Aa"g ty ttr5i luqllg hqc tflp. 

-

Ngodi c6c hgc phAn da tich lfiy, dd d4t dugc mpc ti6u t5t nghigp sinh vien ph6i
tich liiy chfmg chi kf nang m6m, chuAn dAu ra ngo4i ngtt, tin hgc theo quy clinh cria
Trudng.

r'Euy6n Yln Ihtrnh
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         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————                                                                                 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
    (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHKG ngày     tháng    năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang) 

 

                 Tên chương trình:      Khoa Học Cây Trồng 

                 Trình độ đào tạo:      Đại học (Kỹ sư) 

Ngành đào tạo:     Khoa Học Cây Trồng;      Mã số:  7620110  

1. Mục tiêu 

1.1 Mục tiêu chung 

Chương trình giáo dục đại học Kỹ sư Khoa học cây trồng cung cấp cho sinh viên 

môi trường học tập và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển 

nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành 

công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

1.2 Mục tiêu cụ thể:  

1.2.1 Về kiến thức 

  Khối kiến thức giáo dục đại cương 

Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những 

nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội 

dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào công việc 

và cuộc sống, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc 

Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, 

khoa học tự nhiên (hóa học và sinh học) để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp. Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh tương đương Có kiến thức cơ 

bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và các phần mềm cơ bản khác. 

       Khối kiến thức cơ sở ngành 

Nắm vững các kiến thức cơ sở về cây trồng như vi sinh học, sinh lý, thổ 

nhưỡng, phì nhiêu, di truyền, dinh dưỡng, phân loại thực vật… 

Kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học Khoa học cây trồng. Kiến  

thức về tiếng anh chuyên ngành. Kiến thức cơ bản về hóa bảo vệ thực vật, khí tượng 

thủy văn, qui hoạch đánh giá sử dụng đất. Kiến thức cơ bản về kinh tế nông nghiệp, 

marketing và quản trị học. 

      Khối kiến thức chuyên ngành 

Nắm vững các kiến thức chuyên ngành về chọn giống, thức ăn, kỹ thuật 

trồng và chăm sóc các giống, loại cây trồng, quy trình phòng – trị bệnh và quản lý 

trong sản xuất trong trồng trọt. 
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Kiến thức về thực hành kỹ năng về cây trồng như trồng thủy canh, xử lý ra 

hoa, thiết kế vườn ươm, trồng rau sạch, lai tạo các giống cây trồng. Kiến thức về 

dinh dưỡng, phân bón, bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

1.2.2  Kỹ năng: 

Kỹ năng cứng 

Bố trí và tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực KHCT trong nhà lưới và 

ngoài đồng ruộng, có khả năng phân tích, giải thích và đánh giá các số liệu thu thập. 

Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức sản xuất nông nghiệp trong lĩnh vực KHCT. 

Biết tham gia kiểm dịch thực vật và đánh giá chất lượng nông sản, các chỉ tiêu dinh 

dưỡng của đất đai. 

Chọn lựa được giống cây trồng, trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng 

nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và 

hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền 

vững. 

Kỹ năng mềm 

Làm việc độc lập. 

Làm việc theo nhóm và với cộng đồng. 

Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn. 

Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn. 

Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ chuyên môn và quản lý. 

Quản lý và lãnh đạo nhóm. 

1.2.3 Về thái độ 

Có tinh thần hướng nghiệp, tâm huyết với nghề và có tinh thần trách nhiệm 

trong nghề nghiệp; Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề 

nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có phương pháp làm 

việc khoa học, sáng tạo và ý thức tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh 

vực chuyên ngành Khoa học cây trồng. Có tinh thần làm việc, lao động hăng say, 

trung thực với công việc và nghiên cứu 

 1.2.4 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật và trồng trọt, cơ quan kiểm 

dịch thực vật và quản lý môi trường. Cơ sở đào tạo và nghiên cứu về nông nghiệp 

chuyên ngành về nông học: Các Trường Đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu 

sinh học, công nghệ sinh học, nông nghiệp và môi trường, các trung tâm giống cây 

trồng, các phòng thí nghiệm về cây trồng Cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

hoá bảo vệ thực vật và cây trồng 

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường. Tiếp tục học tập 

chương trình đào tạo bậc cao hơn trong lĩnh vực Cây trồng , công nghệ sinh học và 

các ngành khác tương đương. Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về khoa học 

cây trồng, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học… 

1.2.5 Trình độ Ngoại ngữ, Tin học: Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh; ứng 

dụng tốt công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn phòng 
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2. Chuẩn đầu ra  

2.1. Kiến thức 

2.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương 

Hiểu cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính 

sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức về giáo dục 

quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có kiến thức cơ bản về 

pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên (hóa học và 

sinh học) để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Có kiến 

thức cơ bản về tiếng Anh tương đương trình độ A2 theo khung Châu Âu. Vận dụng 

được kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và các phần mềm cơ 

bản khác. 

2.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành 

Nắm vững và vận dụng các kiến thức cơ sở về cây trồng như vi sinh học, sinh 

lý, thổ nhưỡng, phì nhiêu, di truyền, dinh dưỡng, phân loại thực vật… Kiến thức về 

phương pháp nghiên cứu khoa học Khoa học cây trồng. Kiến thức về tiếng anh 

chuyên ngành. Kiến thức cơ bản về hóa bảo vệ thực vật, khí tượng thủy văn, qui 

hoạch đánh giá sử dụng đất. Kiến thức cơ bản về kinh tế nông nghiệp, marketing và 

quản trị học. 

2.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành 

Nắm vững và vận dụng các kiến thức chuyên ngành về chọn giống, thức ăn, 

kỹ thuật trồng và chăm sóc các giống, loại cây trồng, quy trình phòng – trị bệnh và 

quản lý trong sản xuất trong trồng trọt. Thực hành kỹ năng về cây trồng như trồng 

thủy canh, xử lý ra hoa, thiết kế vườn ươm, trồng rau sạch, lai tạo các giống cây 

trồng. Kiến thức về dinh dưỡng, phân bón, bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật 

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Kỹ năng Bố trí và tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực KHCT trong 

nhà lưới và ngoài đồng ruộng 

2.2.2 Có khả năng phân tích, giải thích và đánh giá các số liệu thu thập 

2.2.3 Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức sản xuất nông nghiệp trong lĩnh 

vực KHCT 

2.2.4 Biết tham gia kiểm dịch thực vật và đánh giá chất lượng nông sản, các 

chỉ tiêu dinh dưỡng của đất đai. 

2.2.5 Chọn lựa được giống cây trồng, trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây 

trồng nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh 

và hiệu quả kinh tế cao. Góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền 

vững 

2.2.6.Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm và với cộng đồng. 

Quản lý và lãnh đạo nhóm 
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2.2.7 Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn. Thu 

thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn. 

2.2.8 Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng, đạt 

tối thiểu chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. 

 2.2.9 Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công 

việc, đạt chuẩn A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.3.1 Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo 

2.3.2 Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, có khả 

năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau 

2.3.3 Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ 

2.3.4 có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật 

2.3.5 có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng 

lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình 

2.3.6 Chịu trách nhiệm trước những việc làm mình phụ trách như nghiên 

cứu, kế hoạch đề ra. Trung thực trong công làm việc và với quan hệ xung quanh. 
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HỌC KÌ MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

1 

16TC 

F05010 Tiếng Anh 1 X           x       

D05001 Sinh học đại cương - NN X        X     x    X 

A05041 Hóa học đại cương A X                  

A05008 Giáo dục thể chất 1 X                  

A05013 
Thực hành văn bảng Tiếng 

Việt 
X        X          

A05005 Pháp luật đại cương X        X          

G05097 Tin học cơ sở X          X        

2 

17TC 

Z05005 Triết học Mác – Lênin X        X          

F05011 Tiếng Anh 2 X           x       

D06052 
Vi sinh vật học đại cương-

NN 
 x       X     x x   X 

Z06001 

Đường lối Quốc phòng và 

An ninh của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam 

X                  

D06054 Sinh học phân tử-TT  x            x x   X 

D06061 Cơ sở di truyền học  X            x x   X 

D06082 Sinh lý thực vật  X       X      x    
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HỌC KÌ MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

A05009 Giáo dục thể chất 2 X        X          

Z06002 
Công tác Quốc phòng- An 

ninh 
X        X         

 

 

3 

21TC 

 

Z05006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin X        X          

D06053 Sinh hóa-NN  X       X          

A05003 Tư tưởng Hồ Chí Minh X                  

F05012 Tiếng anh 3 X           X       

D06086 Phân loại thực vật  X                 

D06085 Thống kê sinh học  X  x x    X x   x  x   X 

D06083 Thổ nhưỡng  X       X          

D06084 Dinh dưỡng cây trồng  X      X X x     x X  X 

Z06003 Quân sự chung  X                  

Z06004 
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

và chiến thuật 
X                  

A05010 Giáo dục thể chất 3 X        X         
 

 

 

 

                    

Z05007 Chủ nghĩa xã hội khoa học x        X          
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HỌC KÌ MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

 

 

 

 

 

 

 

       4 

    23TC 

 

D07135 Côn trùng nông nghiệp   x x x x x x X    x x x X X x 

D07133 Chọn giống cây trồng  x      x X      x X  X 

D07137 Cỏ dại   X   x x x X      x X X x 

D06103 Chất điều hòa sinh trưởng  X      x X    x x x   x 

D06087 Hóa bảo vệ thực vật  X    x x x X x    x x X  x 

D06088 
Anh văn chuyên ngành 

KHCT 
  X      X   x   x    

Chọn 2 trong 4 học phần 

D06089 
Hệ sinh thái nông nghệp và 

phát triển bền vững 
  X  x x  x X      x    

D06090 
Khí tượng thủy văn nông 

nghiệp 
 X    x x x X     x x X   

D06091 Lâm nghiệp đại cương  X      x X      x    

D06092 
Kinh tế nông nghiệp và 

PTNT 
 X      x X      x    

5 

23TC 

 

Z05008 
Lịch sử Đảng cộng sản Việt 

Nam 
x        X          

D07136 Bệnh cây đại cương   X  x x x x X x   x x x X X x 

D06093 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
  X x x x x x X x     x X X  

D07138 Hệ thống canh tác   X      X      x X X x 
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HỌC KÌ MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

D07139 Cây lúa   X x x x x x X x   x x x X X X 

D06111 Quan hệ đất-nước-cây trồng   X              X  

D07141 
Công nghệ cào và ứng dụng 

vào sản xuất cây trồng 
  x x x x x  x       x x x 

Chọn 2 trong 4 học phần 

D07142 
Động vật hại trong nông 

nghiệp 
  X    x x X       x X  

D07143 Đa dạng sinh học   X  x  x x X       x X  

D07144 Bảo vệ môi trường   X     x X        X  

D07145 
Marketing trong nông nghiệp 

  X      X         
 

 

6 

22TC 

 

D07157 Thực tập giáo trình - KHCT   X x x X x x X    x x x x x X 

A05003 Tư tưởng Hồ Chí Minh x        X          

D07146 
Nuôi cấy mô tế bào thực vật 

NN 
  X             X X  

D07147 Cây rau – Màu   X             X X  

D07149 
Phân bón và khuyến cáo bón 

phân 
  X x  x x x X       X X  

D07150 Sản xuất Nấm ăn   X     x X      x x  x 

Chon 2 trong 3 học phần 
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HỌC KÌ MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

D07151 Côn trùng trong kho vựa   X     x X      x X   

D07152 Hệ sinh thái nông nghiệp   X      X      X    

D07153 
Thực hành nông nghiệp tốt 

GAP 
  X   X x x X      x x X X 

7 

18TC 

D07154 Cây ăn trái   X             x X x 

D07155 Xử lý ra hoa   X x x X x x X      x X X  

D07156 Cây công nghiệp    X    X x X    x x x X x x 

D07148 Thực tập cơ sở   X             X X  

D07158 Khuyến nông   X     x X      x x x x 

Chọn 1 trong 2 học phần 

D07159 Sinh lý stress thực vật   X    x x X      X x   

D07160 Cây hoa kiểng   X    x x X      x x   

8 

10TC 

D28002 
Khóa luận tốt nghiệp-

KHCT 
  X x x x x x X x x x x x x x x X 

Chọn 5 trong 6 học phần 

D08013 Công nghệ sinh học trong 

trồng trọt 
  X x x  x x X      x  x x 

D08014 Bảo quản nông sản sau thu 

hoạch 
  X    x x X      x    
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HỌC KÌ MÃ HP TÊN HP 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

D08015 Kỹ thuật sản xuất rau sạch   X    x x X      x x x x 

D08053 
Sản xuất cây trồng qui mô 

trang trại 
  X    x x X      x X   

D08017 IPM trong bảo vệ thực vật   X x x x x x X x    x x x x X 

D08018 Cây dược liệu   X    x x X      x    

  Tổng     356        19 15 36 10 12 14 23 33 53 8 3 5 8 14 38 30 20 25 



11 

 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá  

Khối lượng kiến thức toàn khoá 150 tín chỉ (không kể khối lượng kiến thức 

về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh). 

CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

KHỐI KIẾN THỨC 

Tổng 
Kiến thức 

Bắt buộc 

Kiến thức 

tự chọn 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 
Tín chỉ 

Tỷ lệ 

(%) 

I. Kiến thức đại cương 33 22 33 22 0 0 

 Kiến thức chung 23 15,33 23 15,33 0 0 

 Khoa học xã hội và nhân văn 4 2,66 4 2,66 0 0 

 Toán và khoa học tự nhiên 6 4 6 4 0 0 

II. Kiến thức chuyên nghiệp 117 78 93 62 24 16 

 Kiến thức cơ sở ngành 39 26 35 23,33 4 2,66 

 Kiến thức ngành 61 40,66 51 34 10 6,66 

 Thực tập nghề 7 4,66 7 4,66 0 0 

 Khóa luận TN hoặc tương đương 10  6,66 0 0 10 6,66 

Cộng 150 100 126 84 24 16 

4. Đối tượng tuyển sinh 

Mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín 

ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu có đủ 

điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Kỹ Sư Khoa Học Cây Trồng Cụ thể: 

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định hiện hành. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo Quyết định số 277/QĐ-ĐHKG ngày 17 tháng 7 năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang ban hành quy chế đào tạo đại học, cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kiên Giang và Quyết 

định số 374/QĐ-ĐHKG ngày 19/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên 

Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kiên Giang. 

6. Cách thức đánh giá 

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần là tổng 

của điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương 

ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành 

điểm chữ và điểm tín chỉ  
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7. Nội dung chương trình  

STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  

1  Z05005 
Triết học Mác - 

Lênin  

Giúp người học nắm được 

những kiến thức cơ bản về thế 

giới quan và phương pháp 

luận triết học của chủ nghĩa 

Mác - Lênin. 

- Giúp người học vận dụng 

được những kiến thức cơ bản 

về thế giới quan và phương 

pháp luận triết học của chủ 

nghĩa Mác - Lênin vào thực 

tiễn. 

45 0 90   

2  Z05006 
Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

Giúp người học nắm được 

những nguyên lý cơ bản nhất 

của chủ nghĩa Mác - Lênin về 

phương thức sản xuất tư bản 

chủ nghĩa và về chủ nghĩa xã 

hội. 

- Giúp người học liên hệ được 

những kiến thức đã học vào 

quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam. 

30 0 60 Z05005 

3  Z05007 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

Cung cấp những tri thức cơ 

bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa 

xã hội khoa học, một trong ba 

bộ phận cấu thành chủ nghĩa 

Mác – Lênin. 

- Nâng cao năng lực hiểu biết 

thực tiễn và khả năng vận 

dụng những tri thức cơ bản 

của Chủ nghĩa xã hội khoa 

học vào việc xem xét, đánh 

giá những vấn đề chính trị - 

xã hội của đất nước liên quan 

đến chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở nước ta. 

- Rèn luyện cho người học có 

thái độ chính trị, tư tưởng 

đúng đắn về môn học chủ 

nghĩa xã hội khoa học và tư 

tưởng của Đảng 

30 0 60 Z05006 
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

4  Z05008 

Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

- Nắm được sự ra đời của 

Đảng cộng sản Việt Nam. 

- Nhận diện được những cơ sở 

để Đảng hoạch định đường 

lối, quan điểm, chủ trương 

của Đảng. 

- Nắm được đường lối, chủ 

trương, quan điểm của Đảng 

qua các thời kỳ lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam trong đó chủ 

yếu tập trung vào đường lối 

của Đảng thời kỳ đổi mới trên 

một số lĩnh vực: kinh tế, chính 

trị, văn hóa, xã hội, đối 

ngoại…. 

- Xây dựng cho sinh viên 

niềm tin vào sự lãnh đạo của 

Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng 

của Đảng. 

- Giúp sinh viên vận dụng 

kiến thức chuyên ngành để 

chủ động, tích cực trong giải 

quyết những vấn đề kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội theo 

đường lối, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước. 

30 0 60   

5  A05003 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

- Cung cấp những hiểu biết có 

tính hệ thống về tư tưởng, đạo 

đức, giá trị văn hoá Hồ Chí 

Minh. 

- Tạo lập những hiểu biết về 

tư tưởng Hồ Chí Minh là 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. 

30 0 60  

6  A05005 
Pháp luật đại 

cương 

Giúp người học nắm vững 

kiến thức cơ bản về: Nhà 

nước và Pháp luật, quy phạm 

pháp luật, các văn bản quy 

phạm pháp luật; quan hệ pháp 

luật, thực hiện pháp luật, vi 

30 0 60  
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý; nội dung các 

ngành luật cơ bản trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam 

hiện nay như luật hiến pháp, 

luật hành chính, luật dân sự và 

tố tụng dân sự… nhằm rèn 

luyện cho người học sống và 

làm việc theo pháp luật. 

7  A05008 
Giáo dục thể 

chất 1  

Giúp sinh viên thực hiện được 

các kỹ thuật chạy cự ly ngắn, 

chạy cự ly trung bình trong 

môn Điền kinh, biết cách tập 

luyện và vận dụng để nâng 

cao sức khỏe.   

0 15 30   

8  A05009 
Giáo dục thể 

chất 2  

Giúp sinh viên thực hiện được 

các kỹ thuật cơ bản của môn 

bóng chuyền: Di chuyển, 

chuyền bóng, phát bóng, đập 

bóng, chắn bóng. Có được kỹ 

năng chơi bóng chuyền đơn 

giản, hiểu biết luật thi đấu 

môn bóng chuyền, công tác tổ 

chức và điều hành một giải 

đấu.  

0 15 30 
A0500

8 

9  A05010 
Giáo dục thể 

chất 3  

Giúp sinh viên hiểu biết về 

bóng đá cơ bản, có được kỹ 

năng chơi bóng đơn giản, hiểu 

biết luật thi đấu môn bóng đá, 

công tác tổ chức và điều hành 

một giải đấu.  

0 15 30 A05009 

10  F05010 Tiếng anh 1 

Giúp sinh viên vận dụng được 

từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ 

bản trong tiếng Anh để SV có 

thể giao tiếp được bằng tiếng 

Anh trong những tình huống 

cơ bản. Ngoài ra, SV còn 

được thực hành nghe, nói và 

viết những tình huống tiếng 

Anh cơ bản, thông dụng trong 

cuộc sống hàng ngày. Sau khi 

kết thúc học phần, SV đạt 

trình độ A1 châu Âu. 

45 0 90  



15 

 

STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

11  F05011 Tiếng anh 2 

Vận dụng được các kỹ năng 

giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) 

về các chủ đề như: văn hóa và 

đất nước, sức khỏe, sở thích, 

tính cách con người, tiền 

bạc…ở mức độ… 

45 0 90 F05010 

12  F05012 Tiếng anh 3 

Giúp sinh viên vận dụng được 

từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ 

bản trong tiếng Anh để SV có 

thể giao tiếp được bằng tiếng 

Anh trong những tình huống 

cơ bản. Ngoài ra, SV còn 

được thực hành nghe, nói và 

viết những tình huống tiếng 

Anh cơ bản, thông dụng trong 

cuộc sống hàng ngày. Sau khi 

kết thúc học phần, SV đạt 

trình độ A2 theo khung tham 

chiếu châu Âu. 

45 0 90 F05011 

13  G05097 
Tin học cơ sở 

(LT+TH) 

- Nắm được những kiến thức, 

kỹ năng cơ bản về công nghệ 

thông tin: Tổng quan về công 

nghệ thông tin, biểu diễn và 

xử lý thông tin trên máy tính 

điện tử, tổng quan về máy 

tính; mạng máy tính và 

Internet; sử dụng hệ điều 

hành; sử dụng bộ phần mềm 

văn phòng.  

- Có khả năng sử dụng thành 

thạo hệ điều hành Microsoft 

Windows, phần mềm soạn 

thảo văn bản Microsoft Word, 

phần mềm xử lý bảng tính 

Microsoft Excel, phần mềm 

tạo bản thuyết trình Microsoft 

PowerPoint; đồng thời biết sử 

dụng các dịch vụ Internet để 

tìm kiếm, trao đổi thông tin. 

30 30 120  

14  D05001 
Sinh học đại 

cương-NN 

Phần sinh học cơ thể thực vật 

giới thiệu về cấu tạo cơ thể 

thực vật, sự thích nghi của rễ 

30 30 120  



16 

 

STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

và lá, phản ứng của thực vật 

và tác động của hormone thực 

vật, sự phát triển của thực vật, 

sự sinh sản của thực vật có 

hoa. Phần sinh học cơ thể 

động vật học về tổ chức của 

cơ thể động vật có xương 

sống, hệ thần kinh, hệ thụ 

cảm, hệ vận động, hệ nội tiết, 

hệ máu và dịch thể, hệ tuần 

hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, 

hệ bài tiết, hệ sinh dục. 

15  A05041 
Hoá đại cương 

A 

Học phần cung cấp những 

kiến thức cơ bản về cấu tạo 

chất (cấu tạo nguyên tử; liên 

kết hóa học và cấu tạo phân 

tử; các trạng thái tập hợp của 

vật chất), cơ sở lý thuyết của 

các quá trình hoá học và hóa 

lý (nhiệt động hóa học; động 

hóa học; dung dịch phân tử; 

dung dịch điện ly; điện hóa 

học), làm nền tảng cho việc 

tiếp thu một số học phần cơ sở 

và chuyên ngành có liên quan. 

Học phần cung cấp cho người 

học những kiến thức và kỹ 

năng cơ bản về Hóa học hữu 

cơ nhằm ứng dụng trong thực 

phẩm, bao gồm: Một số vấn 

đề cơ bản của hóa học hữu cơ; 

Cấu tạo và tính chất cơ bản 

của các hydrocacbon; Cấu tạo 

và tính chất cơ bản của các 

dẫn xuất hydrocarbon đơn 

chức và đa chức thông dụng 

30 30 120   

16  A05013 
Thực hành văn 

bản tiếng Việt 

Học phần cung cấp cho người 

học những hiểu biết khái quát 

về văn bản tiếng Việt ở cấp độ 

cao nhất là văn bản.Tập trung 

hướng dẫn sinh viên rèn luyện 

ngôn ngữ, phương pháp tiếp 

nhận, tạo lập một văn bản 

30 0 60   



17 

 

STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

khoa học thông qua việc thực 

hiện hệ thống bài tập thực 

hành để rèn luyện ngôn ngữ. 

Đồng thời giáo dục cho SV 

thái độ yêu qúi và trân trọng 

tiếng mẹ đẻ; hình thành, phát 

triển kĩ năng phân tích, tổng 

hợp, khái quát Chủ đề; kĩ 

năng trình bày khoa học, đáp 

ứng yêu cầu học tập ng/ cứu 

17  
 

Z06001 

Đường lối 

Quốc phòng và 

An Ninh của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam  

- Trang bị những kiến thức cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chiến tranh, quân đội và 

bảo vệ Tổ quốc, những quan 

điểm cơ bản của Đảng về xây 

dựng nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân, chiến 

tranh nhân nhân, hiểu biết về 

nguồn gốc, bản chất chiến 

tranh, nghệ thuật đánh giặc 

của ông cha ta và nghệ thuật 

quân sự Việt Nam từ khi có 

Đảng. 

- Trang bị những kiến thức cơ 

bản về âm mưu thủ đoạn của 

các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay, về chiến 

lược "diễn biến hòa bình", bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù 

địch; những nội dung chủ yếu 

địch lợi dụng Chủ đề dân tộc 

và tôn giáo chống phá cách 

mạng Việt Nam. 

- Trang bị kiến thức về chiến 

tranh công nghệ cao, xây 

dựng lực lượng dân quân tự 

vệ, lực lượng dự bị động viên, 

động viên công nghiệp quốc 

phòng, phong trào toàn dân 

đấu tranh phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ 

 45    90   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

an ninh quốc gia và giữ gìn 

trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ 

chủ quyền lãnh thổ biên giới, 

biển đảo Việt Nam. 

18  Z06002 

Công tác quốc 

phòng và an 

ninh  

Giúp người học hiểu được 

những kiến thức cơ bản về 

phòng chống âm mưu diễn 

biến hòa bình; cách thức xây 

dựng lực lượng dân quân tự 

vệ; chủ quyền biển đảo; các 

vấn đề về dân tộc, tôn giáo; 

phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc; bảo vệ an ninh 

trật tự và phòng chống tội 

phạm. 

30  60 Z06001 

19  
 

Z06003 
Quân sự chung 

Giúp người học nắm và thực 

hành được những kiến thức, 

kỹ năng kỹ, chiến thuật quân 

sự cơ bản, cần thiết như: bản 

đồ, địa hình quân sự, các 

phương tiện chỉ huy để phục 

vụ cho nhiệm vụ học tập 

chiến thuật và chỉ huy chiến 

đấu; tính năng, tác dụng, cấu 

tạo, sử dụng, bảo quản các 

loại vũ khí bộ binh AK, CKC, 

RPĐ, RPK, B40, B41; đặc 

điểm tính năng, kỹ thuật sử 

dụng thuốc nổ; phòng chống 

vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh 

học, vũ khí lửa; vết thương 

chiến tranh và phương pháp 

xử lý; luyện tập đội hình khối; 

chiến thuật từng người trong 

chiến đấu tiến công và phòng 

ngự; thực hành kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK. Nội dung 

gồm: sử dụng bản đồ địa hình 

quân sự, một số loại vũ khí bộ 

binh; thuốc nổ; cấp cứu ban 

đầu các vết thương chiến 

tranh; đội ngũ đơn vị; từng 

người trong chiến đấu tiến 

20 65 170 Z06002 



19 

 

STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

công và phòng ngự; kỹ thuật 

bắn súng bài 1b tiểu liên AK. 

20  
 

Z06004 

Kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh và 

chiến thuật 

Hiểu được cách tổ chức lực 

lượng quân, binh chủng và 

lịch sử quân, binh chủng ở 

Việt Nam, tham quan một số 

đơn vị quân sự ở địa phương 

10 10 40 
Z0600

3 

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 

II.1. Kiến thức cơ sở 

21  D06088 

Anh văn 

chuyên ngành 

KHCT 

Cung cấp từ vựng và kiến 

thức về các vấn đề thành phần 

cấu tạo và đặc điểm, chức 

năng của thực vật, cấu tạo đất, 

phân bón và nhu cầu phân bón 

của cây trồng, hệ thống tưới 

tiêu, kiểm soát cỏ dại, vườn 

rau gia đình 

30 30 120   

22  D06053 Sinh hóa-NN 

Môn học bao gồm các nội 

dung về cấu tạo, phân loại, 

tính chất và sự chuyển hóa 

của các thành phần cơ bản 

trong cơ thể sống như protein, 

lipid, glucid. Cũng như cấu 

tạo và tính chất của các thành 

phần vitamin, enzyme và 

hormone 

30 30 120   

23  D06054 
Sinh học phân 

tử -TT 

Cung cấp cho sinh viên có đủ 

kiến thức cơ bản về sinh học 

phân tử, cùng các phương 

pháp và kỹ thuật ứng dụng 

sinh học phân tử. Khái quát về 

cất trúc các Đại phân tử, trong 

đó nhấn mạnh đến protêin: 

Tầm quan trọng của các cầu 

nối yếu giữa các axid amin, 

các hình thức cuộn lại của 

prôtein; Chứng minh ADN là 

vật liệu di truyền; Sao chép 

ADN; Mã di truyền, quá trình 

dịch mã, vai trò của các ARN; 

Sự vận chuyển các protein ở 

15 30 90   



20 

 

STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

tế bào sơ hạch và chân hạch; 

Phiên mã ở tế bào sơ hạch; 

Điều hoà phiên mã ở tế bào sơ 

hạch; Cơ chế sửa sai của 

ADN, ADN tái tổ hợp 

24  D06052 
Vi sinh học đại 

cương-NN 

Giới thiệu các khái niệm cơ 

bản về vi sinh vật, sơ lược về 

lịch sử phát triển của ngành vi 

sinh vật học, cấu tạo, hoạt 

động sống của các nhóm vi 

sinh vật, vị trí của các nhóm 

vi sinh vật trong sinh giới, các 

yếu tố tác động đến vi sinh 

vật. Các phương tiện, phương 

pháp, thao tác trong nghiên 

cứu vi sinh vật và ứng dụng 

của vi sinh vật để phục vụ cho 

đời sống, học tập và nghiên 

cứu khoa học 

30 30 120   

25  D06061 
Cơ sở di truyền 

học  

Những nguyên tố di truyền và 

biến dị, liên kết gen và bản đồ 

nhiễm sắc thể, sự tự tái bản 

của vật liệu di truyền sự di 

truyền các gen qua quá trình 

sinh sản hữu tính, sự điều hoà 

hoạt động của gen sự biểu thị 

của gen và mã di truyền. Biến 

dị nhiễm sắc thể và đột biển, 

di truyền quần thể và tiến hoá, 

di truyền chọn giống cây 

trồng 

30 30 120   

26  D06082 
Sinh lý thực 

vật 

Trang bị những kiến thức cơ 

bản về sinh lý tế bào thực vật, 

sự trao đổi nước của thực vật, 

những vấn đề về dinh dưỡng 

khoáng, các quá trình quang 

hợp và hô hấp, sự vận chuyển 

và phân phối các chất hoà tan 

trong cây, sự sinh trưởng và 

phát triển của thực vật, khả 

năng chống chịu những yếu tố 

bất lợi với môi trường của TV 

15 60 150   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

27  D06085 
Thống kê sinh 

học 

Trang bị cho sinh viên kỹ 

thuật ứng dụng thống kê trong 

nghiên cứu chuyên ngành, từ 

đó giúp sinh viên có khả năng 

thực hiện thí nghiệm một cách 

độc lập, biết cách xử lý và 

phân tích số liệu, giải thích 

kết quả một cách hợp lý và có 

khoa học 

15 60 150   

28  D06083 Thổ nhưỡng 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức cơ bản về quá trình hình 

thành, thành phần cấu tạo, 

tính chất hoá lý của đất. Tìm 

hiểu qui luật phân bố địa lý, 

những tiến trình tương tác với 

môi trường xung quanh có 

liên quan đến độ phì của đất. 

Giúp sinh viên làm quen với 

các chỉ tiêu hoá lý của đất, 

mối tương quan của chúng và 

sử dụng trong đánh giá độ phì 

của đất. Giới thiệu hệ thống 

phân loại đất, nhấn mạnh đến 

các loại đất có ở ĐBSCL. 

Ngoài ra, cho sinh viên thấy 

được tầm quan trọng của lớp 

thổ nhưỡng trong tự nhiên và 

sản xuất; từ đó tạo cho sinh 

viên có ý thức về quản lý sử 

dụng đất phù hợp, duy trì và 

nâng cao độ phì, bảo vệ tài 

nguyên đất đai. 

30 60 180   

29  D06084 
Dinh dưỡng 

cây trồng 

Giúp cho sinh viên hiểu rõ 

được vai trò của các dưỡng 

chất, cơ chế của sự hấp thu 

qua rễ, qua lá và sự chuyển 

vận trong cây. Từ đó, sinh 

viên có thế chấn đoán tình 

trạng thiếu hay thừa, biện 

pháp khắc phục và điều khiển 

tình trạng dinh dưỡng của cây 

 

30 30 120   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

30  D06086 
Phân loại thực 

vật 

Môn học giới thiệu cho 

sinh viên về phân loại học, 

lịch sử, đơn vị phân loại và 

danh pháp kép. Phân loại về 

các ngành Tảo, Rêu, Quyết 

TV, Hạt trần, Hạt kín 

30 30 120   

31  D06087 
Hoá bảo vệ 

thực vật  

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức sâu hơn về 

độc chất học trong nông 

nghiệp, đặc tính, phân loại và 

cơ chế tác động của các loại 

hóa chất nông nghiệp đối với 

dịch hại, cây trồng, vật nuôi, 

môi trường và con người xung 

quanh; giúp học viên nắm 

vững những nguyên lý và 

phương pháp nghiên cứu về 

thuốc bảo vệ thực vật. Để từ 

đó, có thế giúp người dân sử 

dụng các loài nông dược vừa 

an toàn, hiệu quả vừa bảo vệ 

môi trường. Ngoài ra, qua các 

nghiên cứu trao đổi học thuật 

lẫn nhau, sinh viên sẽ tìm hiểu 

sâu về cơ chế kháng thuốc của 

các loài dịch hại, qua đó tìm 

cách giải quyết vấn đề 

15 60 150   

32  D06089 

Hệ sinh thái 

nông nghiệp & 

phát triển bền 

vững 

Học phần sẽ giới thiệu cho 

sinh viên về hệ sinh thái nông 

nghiệp, hệ sinh thái nông 

nghiệp với chăn nuôi, hệ sinh 

thái nông nghiệp trong trồng 

trọt, hệ sinh thái và sinh vật 

đất, phát triển beeng vững hệ 

sinh thái. Qua đó sinh viên có 

thể nắm bắt và hiểu được về 

các hệ sinh thái, có thái độ 

đúng dắn đối với hệ sinh thái 

và bảo vệ hệ sinh thái bền 

vững 

 

 

15 30 90   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

33  D06090 

Khí tượng thủy 

văn nông 

nghiệp 

Môn học giới thiệu về: (i) 

đại cương về sông ngòi và sự 

hình thành dòng chảy (mặt và 

ngầm); (ii) Phân tích các yếu 

tố (khí tượng, mặt đệm và con 

người tác động đến sự hình 

thành dòng chảy trên sông, 

(iii) các phương pháp tính 

toán các đặc trưng thủy văn 

thiết kế (mực nước, lưu lượng, 

lượng mưa,..); (iii) Đặc tính 

thủy văn vùng ảnh hưởng 

thủy triều (vùng nghiên cứu 

Đồng bằng sông Cửu long). 

30  60   

34  D06091 
Lâm nghiệp đại 

cương 

Môn học cung cấp kiến 

thức cơ bản về rừng và nghề 

rừng nhiệt đới, đặc biệt là ở 

Việt Nam,  một số kiến thức 

cơ sở về khoa học chuyên 

môn có liên quan đối với các 

chuyên ngành ngoài ngành 

Lâm nghiệp (LN) và LN 

không chuyên sâu 

15 30 90   

35  D06092 

Kinh tế nông 

nghiệp và 

PTNT 

Học phần cung cấp những 

kiến thức căn bản về tiếp thị 

và những kiến thức khác có 

liên quan đến việc tiếp thị một 

sản phẩm nông nghiệp ra thị 

trường và việc vận dụng 

những nguyên lý này vào lĩnh 

vực nông nghiệp để tìm ra các 

giải pháp cho vấn đề kinh 

doanh của nông dân. 

15 30 90   

II.2. Kiến thức chuyên ngành 

36  D07146 

Nuôi cấy mô tế 

bào thực vật 

NN 

Trang bị cho sinh viên các 

nguyên tắc và kỹ thuật cần 

thiết cho nuôi cấy mô thực 

vật, cũng như cách chọn mẫu 

cấy và tạo mẫu cấy vô trùng; 

Các ứng dụng hữu ích của 

nuôi cấy mô trong nhân và tạo 

giống cây trồng sạch bệnh; 

30 30 120   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

Các ứng dụng trong chọn và 

tạo giống cây trồng ưu việt 

bằng phương pháp nuôi cấy 

mô 

37  D07135 
Côn trùng nông 

nghiệp 

Phần đại cương về vai trò của 

côn trùng đối với con người 

và tự nhiên, về các đặc điểm 

hình thái, sinh lý - giải phẫu, 

sinh vật học, sinh thái học và 

hệ thống phân loại của lớp 

côn trùng. Ngoài ra, sinh viên 

còn được đi điều tra thực tế 

ngoài đồng về sự phong phú 

và đa dạng của côn trùng. 

15 60 150   

38  D07136 
Bệnh cây đại 

cương 

Học phần giới thiệu về 

nguyên nhân gây bệnh cây 

trồng; triệu chứng bệnh cây 

do các nguyên nhân khác 

nhau gây ra; sự lưu tồn, lan 

truyền của tác nhân gây bệnh, 

cách xâm nhiễm và gây hại 

của mầm bệnh; nguyên nhân 

dẫn đến sự bộc phát dịch 

bệnh. Cách chẩn đoán bệnh và 

các chiến lược quản lý bệnh 

hại trên cây trồng. 

15 60 150   

39  D07133 
Chọn giống 

cây trồng 

Cung cấp kiến thức cho 

sinh viên thấy được vai trò 

quan trọng của chọn giống 

cây trồng trong sản xuất nông 

nghiệp; biện pháp sử dụng 

hợp lý và bảo tồn nguồn tài 

nguyên di truyền thực vật. 

Các kiến thức cơ bản về các 

phương pháp chọn tạo giống 

cây trồng truyền thống và ứng 

dụng công nghệ sinh học hiện 

đại. Phương pháp khảo 

nghiệm giống cây trồng và kỹ 

thuật sản xuất giống cây 

30 30 120   

40  D06093 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Trang bị cho sinh viên 

phương pháp nhận định vấn 

đề/sự kiện một cách khoa học; 

30 30 120   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

phân biệt các loại kiến thức và 

nhận ra các nguồn kiến thức; 

các phương pháp nghiên cứu 

để tìm các loại kiến thức; cách 

hình thành giả thiết và tiến 

hành các bước nghiên cứu 

chứng minh giả thiết; nguyên 

tắc cơ bản hình thành các thiết 

kế thí nghiệm sinh học, thu 

thập số liệu và đánh giá số 

liệu; mô tả các yếu tố cơ bản 

hình thành một dự án xin tài 

trợ để có phương tiện nghiên 

cứu, và xây dựng một dự án 

nghiên cứu đơn giản; mô tả 

những phần của một báo cáo 

khoa học và viết một báo cáo 

khoa học đơn giản; mô tả 

những phần của một bài 

thuyết trình khoa học, phương 

pháp soạn một bài thuyết 

trình, và cách thuyết trình 

khoa học. 

41  D07139 Cây lúa 

Giúp người học nắm vững 

các kiến thức về đặc điểm 

sinh học, sinh trưởng phát 

triển, yêu cầu sinh thái, kỹ 

thuật trồng cây lúa, quản lý 

dịch hại, thu hoạch và bảo 

quản. 

30 60 180   

42  D07147 Cây rau-màu 

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức chuyên về một số cây 

màu chính như bắp, khoai 

lang, khoai mì…các đặc tính 

sinh học, các biện pháp chọn 

giống, trồng và chăm sóc, 

nhận diện sâu bệnh chính và 

đưa ra được biện pháp quản lý 

hiệu quả 

Học phần cung cấp cho 

người học những hiểu biết 

chung về cây rau và kỹ thuật 

30 60 180   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

canh tác một số giống rau chủ 

lực, có giá trị cao hướng đến 

một nền sản xuất rau an toàn, 

rau hữu cơ cho người tiêu 

dùng và xuất khẩu, gồm 2 

phần: (1) Đại cương: Cung 

cấp kiến thức tổng quan về ý 

nghĩa, nhiệm vụ và sự phát 

triển của ngành trồng rau. Đặc 

tính, yêu cầu điều kiện ngoại 

cảnh của cây rau cũng như 

thao tác sửa soạn đất, gieo 

trồng, chăm sóc và thu hoạch 

cây rau. (2) Chuyên khoa: 

Đặc tính thực vật học, yêu cầu 

điều kiện ngoại cảnh, kỹ thuật 

trồng và chăm sóc, sâu bệnh 

hại và cách phòng trừ một số 

họ rau chủ lực, có giá trị của 

vùng như họ cà (Solanaceae), 

họ cải (Cruciferae), họ bầu bí 

(Cucurbitaceae), họ đậu 

(Fabaceae). 

43  D07150 
Sản xuất nấm 

ăn  

Đặc điểm hình dạng, kích 

thước, cấu tạo và phân loại 

nấm. Qui luật phát triển tự 

nhiên (vòng đời) của nấm, vai 

trò của nấm đối với con 

người. Các qui trình kỹ thuật 

sản xuất nấm phổ biến: nấm 

rơm, sò, nấm kim châm, mộc 

nhĩ, nâ,s bào ngư 

15 60 150   

44  D07149 

Phân bón và 

khuyến cáo 

bón phân  

Môn học nhằm giúp sinh 

viên hiểu được các loại phân 

bón được sử dụng rộng rãi 

trên thị trường,  các nguyên 

tắc điều chế, tính chất, sự 

chuyển biến khi bón phân vào 

đất, nguyên lý của phương 

pháp bón phân và các phương 

pháp khuyến cáo bón phân 

cho các loại cây trồng. 

15 60 150   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

45  D06111 

Quan hệ đất – 

Nước - Cây 

trồng  

Môn học cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản 

về mối quan hệ của các yếu tố 

lý hoá học đất, dinh dưỡng 

trong đất đến sinh trưởng cây 

trồng, và các yêu cầu về đất 

đai của một số loại cây trồng 

chính. Cung cấp kiến thức về 

mối quan hệ đất nước: chu 

trình nước, quá trình thấm 

nước; nước trong đất và sự di 

chuyển nước trong đất: cấu 

trúc và thuộc tính của nước 

trong đất, các thông số biểu 

thị hàm lượng nước trong đất, 

sự di chuyển nước trong đất 

trong điều kiện bão hoà và 

không bão hoà; sự trao đổi 

nước của cây, mối quan hệ 

giữa bốc thoát hơi nước và 

năng suất cây trồng, hiệu quả 

sử dụng nước của cây, các chỉ 

tiêu đánh giá khả năng chịu 

hạn, nước và năng suất cây 

trồng 

15 30 90   

46  D06103 
Chất điều hòa 

sinh trưởng 

Học phần sẽ giới thiệu cho 

sinh viên về lịch sử nghiên 

cứu, phương pháp ly trích, cấu 

tạo hóa học, vai trò sinh học 

và cơ chế tác động của chất 

điều hòa sinh trưởng thực vật. 

Qua đó sinh viên có thể ứng 

dụng vào thực tế sản xuất 

nông nghiệp 

 

15 30 90   

47  D07158 Khuyến Nông 

Học phần cung cấp cho người 

học các kỹ năng và phương 

pháp cơ bản tiếp cận và hợp 

tác làm việc với nông dân. 

Biết cách thông tin và chuyển 

giao những tiến bộ mới liên 

quan đến nông dân; Có khả 

15 30 90   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

năng giao tiếp hiệu quả với 

nông dân và những tiến bộ 

mới liên quan đến nông 

nghiệp, nông thôn và nông 

dân. 

48  D07154 Cây ăn trái 

Giúp sinh viên biết được giá 

trị của cây ăn trái trong hệ 

thống cây trồng ở ĐBSCL, 

mùa vụ, chế biến, tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu. Nắm 

được những đặc tính thực vật, 

yêu cầu ngoại cảnh để phát 

triển, kỹ thuật trồng, chăm 

sóc, phòng trừ sâu bệnh và tồn 

trừ bảo quản một số loại cây 

ăn trái có triển vọng trong 

vùng. 

15 60 150   

49  D07137 Cỏ dại 

Cung cấp kiến thức cho sinh 

viên về Đặc điểm hình thái, 

cách thức sinh sản, lan truyền, 

phân loại cỏ dại trên ruộng lúa 

và cây trồng, các phương 

pháp quản lý cỏ dại tốt nhất, ít 

tốn kém và bảo vệ môi trường 

15 60 150 
 

50  D07156 
Cây công 

nghiệp  

Trang bị cho sinh viên kiến 

thức chuyên môn về một số 

cây công nghiệp chính như 

mè, đậu nành, đậu xanh, 

mía..., giúp sinh viên năm bắt 

được đặc điểm, qui trình 

trồng, chăm sóc, quản lý sâu 

bệnh và chọn các giống trồng 

phù hợp 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức căn bản như kỹ 

thuật trồng, nhân giống và 

chăm sóc một số loại cây 

công nghiệp dài ngày quan 

trọng được trồng phổ biến ở 

Đồng bằng sông Cửu Long 

như cây dừa, ca cao, điều và 

cây tiêu 

30 60 180   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

51  D07155 Xử lý ra hoa 

Nội dung của học phần cung 

cấp kiến thức cho sinh viên 

bao gồm các nội dung về sinh 

học và sự phát triển của hoa, 

phân loại cây ăn trái theo đặc 

điểm ra hoa, quá trình ra hoa, 

phát triển trái, sự đậu trái và 

rụng trái non, một số khái 

niệm về kích thích và ức chế 

sự ra hoa, yếu tố ảnh hưởng 

đến sự ra hoa, kỹ thuật xử lý 

ra hoa cây ăn trái và quy trình 

xử lý ra hoa một số loại cây 

ăn trái phổ biến ở Đồng Bằng 

Sông Cửu Long 

15 60 150   

52  D07141 

Công nghệ cao 

và ứng dụng 

vào sản xuất 

cây trồng 

Cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về công nghệ 

cao trong sản xuất nông 

nghiệp, áp dụng các phương 

pháp công nghệ cao để tạo ra 

các giống cây trồng có năng 

suất và chất lượng cao, xây 

dựng mô hình công nghệ cao 

để sản xuất cây trồng, áp dụng 

các biện pháp quản lý dịch hại 

tiên tiến. bên cạnh đó cung 

cấp cho sinh viên kiến thức về 

các qui định tiêu chuẩn về sản 

xuất bằng công nghệ cao 

15 30 90   

53  D07138 
Hệ thống canh 

tác 

Giúp sinh viên có kiến thức 

cơ bản về vị trí của hệ thống 

canh tác - Hệ thống nông 

nghiệp  

Biết được các mục tiêu và các 

bước trong nghXác lập yêu 

cầu của hệ thống canh tác - 

Khảo sát đặc điểm vùng 

nghiên cứu - Đánh giá thích 

nghi, trở ngại và đề xuất giải 

pháp - Giải pháp kỹ thuật của 

hệ thống canh tác - Đưa ra sản 

xuất 

30 30 120   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

Giúp sinh viên nắm được kiến 

thức cơ bản về các đặc tính 

của hệ thống canh tác chính ở 

Đồng bằng Sông Cửu 

Longiên cứu hệ thống canh 

tác 

54  D07152 
Hệ sinh thái 

nông nghiệp  

Cung cấp kiến thức Qui luật 

tương quan giữa môi trường 

và sinh vật. Các nguyên tắc và 

khái niệm về hệ sinh thái học, 

sự trao đổi chất và dòng năng 

lượng trong hệ sinh thái các 

đặc trưng của quần thể và 

quần xã sinh vật. Giới thiệu sơ 

lược về các hệ sinh thái chính 

trong sinh quyển. Khái niệm 

về hệ sinh thái nông nghiệp và 

các nền sản xuất nông nghiệp. 

Nông nghiệp và tài nguyên 

môi trường. Tìm hiểu sự phát 

triển tự nhiên của môi trường 

để dự báo tương lai, giảm bớt 

thiệt hại do thiên tai; tìm 

hướng sử dụng và bảo quản 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên, 

không gây ra hậu quả xấu cho 

môi trường và đời sống 

15 30 90   

55  D07142 

Động vật hại 

trong nông 

nghiệp 

Giới thiệu sơ lược về đại 

cương về các loài động vật 

gây hại trong nông nghiệp. 

Phân loại, vai trò, đặc điểm 

sinh học hình thái và biện 

pháp phòng trừ các loài nhện, 

chuột, ốc bươu vàng, ốc 

sên…, sự phân bố cách gây 

hại cũng như hậu quả của các 

động vật hại. Bên cạnh đó 

giúp cho sinh viên có kiến 

thức có thể nhận diện và phân 

biệt các loại động vật hại và 

đưa ra các biện pháp giải 

quyết 

15 30 90  
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

56  D07151 
Côn trùng 

trong kho vựa 

Trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về đặc điểm 

hình thái, tập quán sinh sống, 

cách gây hại và một số biện 

pháp phòng trừ các côn trùng 

gây hại nông sản trong kho 

như các loại mọt gây hại trên: 

thóc, đậu, gạo, bắp, khoai... 

15 30 90  

57  D07153 

Thực hành 

nông nghiệp tốt 

GAP 

Học phần định hướng cho 

sinh viên nắm vững được quy 

trình sản xuất thực phẩm an 

toàn, biết vận dụng sáng tạo 

kiến thức đã học để quản lý 

chất lượng rau và trái cây tươi 

trong nông trại. 

15 30 90  

58  D07145 

Marketing 

trong nông 

nghiệp 

Cung cấp những kiến thức căn 

bản về tiếp thị và các kiến 

thức khác có liên quan đến 

việc tiếp thị một sản phẩm 

nông nghiệp ra thị trường; 

hoạt động của các hệ thống 

nông nghiệp; vận chuyển, 

quảng cáo và bán lẻ các sản 

phẩm nông nghiệp; cấu trúc, 

cách thức vận hành và hoạt 

động của nhà máy và nền 

công nghiệp tiếp thị nông 

nghiệp. 

15 30 90  

59  D07144 
Bảo vệ môi 

trường 

Môn học cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức cơ bản về 

các tác nhân gây ô nhiễm 

chính xuất hiện trong 3 môi 

trường sống: đất, nước và 

không khí. Các hình thức ô 

nhiễm ảnh hưởng gián tiếp 

hoặc trực tiếp đến sản xuất 

nông nghiệp và sức khỏe con 

người. 

15 30 90  

60  D07143 
Đa dạng sinh 

học 

Môn học khái quát về đa dạng 

sinh học, lịch sử quá trình tiến 

hoá, vai trò của thực vật, giá 

trị của đa dạng sinh học và sự 

15 30 90  
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

mất đa dạng sinh học, một số 

vấn đề bảo tồn đa dạng sinh 

học, trong đó nhấn mạnh đa 

dạng sinh học thực vật và sự 

bền vững 

61  D07159 
Sinh lý stress 

thực vật 

Môn học phục vụ đào tạo sinh 

viên chuyên ngành khoa học 

cây trồng, bảo vệ thực vật và 

các ngành liên quan đến cây 

trồng. Cung cấp những kiến  

thức căn bản, bổ sung thông 

tin mới và cập nhật về các quá 

trình sinh lý - sinh hoá cũng 

như cơ chế đáp ứng của thực 

vật dưới ảnh hưởng của các 

nguyên nhân “stress” vô sinh, 

và các biện pháp khắc phục.  

Trong phạm vi môn học này, 

gồm tất cả 8 chương, sinh 

viên sẽ được giới thiệu tổng 

quan về “stress” trong sinh 

học, nghiên cứu các phương 

thức mà cây trồng đáp ứng lại 

với sự oxy hoá, thiếu nước và 

khô hạn, lạnh rét và băng giá, 

nhiệt (sức nóng), độ mặn, sự 

thiếu oxygen trong vùng rễ, 

và sự ô nhiễm môi trường. 

Nội dung chính của môn học 

tập trung phần lớn đến sinh lý 

sức đề kháng với stress và vai 

trò của sự biểu hiện gene và 

sinh tổng hợp protein trong sự 

đáp ứng của cây trồng đối với 

stress. 

15 30 90  

62  D07160 Cây hoa kiểng 

Trang bị cho sinh viên các 

kiến thức lý thuyết cơ bản và 

thực hành trong lĩnh vực trồng 

hoa và cây kiểng. Các kỹ năng 

cứng về chuyên môn và các 

kỹ năng mềm về nhận thức 

cũng như tập cho sinh viên có 

15 30 90  
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

thái độ làm việc ngoài đồng 

trang trại. 

63  D07148 Thực tập cơ sở 

Sinh viên đến các cơ sở sản 

xuất cây trồng để tiếp cận 

điều kiện sản xuất về các cây 

mà sinh viên được học lý 

thuyết tại trường. Qua đó sinh 

viên biết các quy trình kỹ 

thuật đang áp dụng, nhận định 

những khó khăn, hệ thống thị 

trường tiêu thụ, đánh giá cơ 

sở vật chất, khả năng đầu tư, 

trang thiết bị và hiểu cách tổ 

chức quản lý vận hành cơ sở. 

Từ đó sinh viên bổ sung vào 

kiến thức đã học, giúp sinh 

viên có cái nhìn thực tế và 

thành công hơn khi ứng dụng 

kiến thức đã học vào sản xuất, 

vào công việc khi tốt nghiệp 

 

180 

(1tc

/45t

iết) 

360  

64  D07157 
Thực tập giáo 

trình – KHCT 

Giúp cho sinh viên có hệ 

thống kiến thức về cây trồng 

theo các điều kiện đất đai và 

khí hậu khác nhau. Kiến thức 

tổng quát về các vùng sinh 

thái cây trồng, một số mô hình 

sản xuất tiêu biểu và tiềm 

năng trong sản xuất cây trồng 

ở Đồng bằng sông Cửu Long, 

miền Đông Nam bộ, duyên 

hải miền Trung và Cao 

nguyên. Tìm hiểu các mô hình 

canh tác hiện đại áp dụng 

nhiều tiến bộ kỹ thuật nông 

nghiệp vào thực tế sản xuất 

 

90 

(1tc

/30t

iết) 

180  

II.3. Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương 

65  D28002 

Khóa luận tốt 

nghiệp – 

KHCT 

Đây là một nghiên cứu nhỏ 

cuối khoá, sinh viên được rèn 

luyện các kỹ năng bố trí thí 

nghiệm, tiến hành các thí 

nghiệm, phân tích, thiết kế hệ 

thống, và rèn luyện cách viết, 

 
450 900 15 tuần 
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

cách trình bày một đề án 

nghiên cứu khoa học của sinh 

viên. Khi thực hiện đề án này, 

sinh viên có thể theo đuổi và 

thực hiện những dự án của 

riêng mình với sự hướng dẫn 

của các cán bộ chuyên ngành 

trong và ngoài trường 

66  D08013 

Công nghệ sinh 

học trong trồng 

trọt 

Giới thiệu những thành tựu về 

công nghệ sinh học trong 

khoa học cây trồng, công 

nghệ sản xuất và sử dụng các 

loại giống cây trồng, cấy môi, 

lai tạo bằng kỹ thuật gene.. 

nhằm góp phần vào việc tạo 

ra các giống cây trồng mới có 

năng xuất cao, kháng sau 

bệnh và thích ứng biến đổi khí 

hậu. 

15 30 90   

67  D08014 

Bảo quản nông 

sản sau thu 

hoạch 

Mô tả các cơ sở khoa học, các 

nguyên lý chung và các 

phương tiện phục vụ trong 

công nghệ bảo quản nông sản 

phẩm từ cổ điển đến hiện đại, 

các yếu tố ảnh hưởng đến 

nông sản trong quá trình bảo 

quản, các quá trình chuyển 

hóa của nông sản, ứng dụng 

công nghệ vào quản 

15 30 90   

68  D08015 
Kỹ thuật sản 

xuất rau sạch 

Cung cấp kiến thức cơ bản về 

những yếu tố gây ô nhiễm rau 

và các biện pháp có thể khắc 

phục. Hiểu được tầm quan 

trọng của rau sạch đối với sức 

khỏe cộng đồng. Nắm vững 

những kỹ thuật cơ bản của sản 

xuất sạch điều kiện tự nhiên 

(ngoài đồng) và tiên tiến 

(trong nhà lưới, nhà kính: 

công nghệ cao), chủ yếu sản 

xuất rau không dùng đất. Mỗi 

kỹ thuật đều sản xuất với qui 

15 30 90   
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STT Mã HP Tên học phần 
Nội dung cần đạt được của 

từng học phần 

Khối lượng 

kiến thức 
Ghi 

chú 

(tiên 

quyết) 
LT TH 

Tự 

học 

mô hộ gia đình và qui mô 

hàng hóa lớn 

69  D08053 

Sản xuất cây 

trồng qui mô 

trang trại 

Giúp sinh viên biết cách thiết 

kế, xây dựng và quản lý sản 

xuất cây trồng trên quy mô 

trang trại theo hướng bền 

vững, các vấn đề về quản lý 

trạng trại, thiết kế và xây 

dựng một trang trại, sử dunbgj 

cơ giới vào trang trại và sử 

dụng phân bón thuốc bvtv để 

quản lý sâu bệnh trong trang 

trại 

15 30 90   

70  D08017 
IPM trong bảo 

vệ thực vật 

Môn học cung cấp kiến thức 

về quản lý dịch hại tổng hợp 

và sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật, trên cở sở đó có biện 

pháp sử dụng IPM có hiệu 

quả đồng thời sử dụng thuốc 

BVTV an toàn, không gây ô 

nhiễm môi trường, không tồn 

dư thuốc BVTV trong nông 

sản và giữ cân bằng hệ sinh 

thái tự nhiên. 

15 30 90   

71  D08018 Cây dược liệu 

Nội dung của học phần bao 

gồm các nội dung về sinh học 

và sự phát triển của cây, phân 

loại cây  theo đặc điểm của 

cây dược liệu thong dụng, các 

thành phần, tác dụng của cây, 

kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 

hoạch và chế biến. 

Quan học phần sinh viên có 

thể phân biệt được cây dược 

liệu và hiểu được tính chất 

cây dược liệu và trồng cây 

dược liệu. 

15 30 90  

8. Hướng dẫn thực hiện: 

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Kỹ sư ngành Khoa học cây trồng 

của Trường Đại học Kiên Giang được xây dựng căn cứ Theo Thông tư 22/2017/TT-

BGDĐT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết 
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định số 277/QĐ-ĐHKG ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kiên Giang ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ và Quyết định số 374/QĐ-ĐHKG ngày 19/06/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kiên 

Giang. 

Khối lượng kiến thức của khoá học 4 năm là 150 tín chỉ (Không tính các học phần 

GDTC và GDQP) được phân bố trong 8 học kỳ. Kế hoạch giảng dạy được dự kiến 

như sau: 

Kế hoạch giảng dạy 

Học kỳ 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín chỉ 

Điều kiện 

tiên quyết 

HK1 

(16TC) 

 

 

Học phần bắt buộc 

F05010 Tiếng Anh 1 3  

D05001 Sinh học đại cương-NN 3  

A05041 Hoá học đại cương A 3  

G05097 Tin học cơ sở 3  

A05005 Pháp luật đại cương 2  

A05008 Giáo dục thể chất 1 -  

A05013 Thực hành văn bản Tiếng Việt 2  

HK2 

(17TC) 

Học phần bắt buộc 

Z05005 Triết học Mác – Lênin 3  

F05011 Tiếng Anh 2 3  

D06052 Vi sinh vật học đại cương-NN 3  

Z06001 
Đường lới Quốc phòng và An ninh của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
- 

 

D06054 Sinh học phân tử - TT 2  

D06061 Cơ sở di truyền học 3  

D06082 Sinh lý thực vật 3  

A05009 Giáo dục thể chất 2 -  

Z06002 Công tác Quốc phòng- An ninh -  

HK3 

(21TC) 

  

  

Học phần bắt buộc 

D06085 Thống kê sinh học 3  

D06053 
Sinh hóa-NN 3  

Z05006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2  

F05012 Tiếng anh 3 3  

D06086 Phân loại thực vật 3  

D06083 Thổ nhưỡng 4  



37 

 

Học kỳ 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín chỉ 

Điều kiện 

tiên quyết 

D06084 Dinh dưỡng cây trồng 3  

Z06003 Quân sự chung - 
 

Z06004 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật -  

A05010 Giáo dục thể chất 3 -  

HK4 

 (23TC) 

Học phần bắt buộc 

Z05007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  

D07135 Côn trùng nông nghiệp 3  

D07133 Chọn giống cây trồng 3  

D07137 Cỏ dại 3  

D06103 Chất điều hòa sinh trưởng 2  

D06087 Hóa bảo vệ thực vật 3  

D06088 Anh văn chuyên ngành KHCT 3  

Các học phần tự chọn 4  

D06089 Hệ sinh thái nông nghệp và phát triển bền vững 2  

D06090 Khí tượng thủy văn nông nghiệp 2  

D06091 Lâm nghiệp đại cương 2  

D06092 

Kinh tế nông nghiệp và PTNT 

 

 

2 
 

HK5 

 (23TC)  

  

  

Học phần bắt buộc 

Z05008 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2  

D07136 Bệnh cây đại cương 3  

D07138 Hệ thống canh tác 3  

D07139 Cây lúa 4  

D06111 Quan hệ đất-nước-cây trồng 2  

D07141 
Công nghệ cao và ứng dụng vào sản xuất cây 

trồng 
2  

D06093 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3  

Các học phần tự chọn  4  

D07142 Động vật hại trong nông nghiệp 2  

D07143 Đa dạng sinh học 2  

D07144 Bảo vệ môi trường 2  

D07145 Marketing trong nông nghiệp 2  
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Học kỳ 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số  

tín chỉ 

Điều kiện 

tiên quyết 

HK6 

 (22TC) 

  

Học phần bắt buộc 

    A05003 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2  

D07146 Nuôi cấy mô tế bào thực vật NN 3  

D07147 Cây rau – Màu 4  

D07157 Thực tập giao trinh-KHCT 3  

D07149 Phân bón và khuyến cáo bón phân 3  

D07150 Sản xuất Nấm ăn 3  

Các học phần tự chọn  4  

D07151 Côn trùng trong kho vựa 2  

D07152 Hệ sinh thái nông nghiệp 2  

D07153 Thực hành nông nghiệp tốt GAP 2  

HK7 

 (18TC) 

Học phần bắc buộc 

D07154 Cây ăn trái 3  

D07155 Xử lý ra hoa 3  

D07156 Cây công nghiệp  4  

D07148 Thực tập cơ sở 4  

D07158 Khuyến nông 2  

Các học phần tự chọn 2  

D07159 Sinh lý stress thực vật 2  

D07160 Cây hoa kiểng 2  

HK8 

 (10TC) 

  

  

  

  

D28002 Khóa luận tốt nghiệp-KHCT 10  

Hoặc chọn 10  

D08013 Công nghệ sinh học trong trồng trọt 2  

D08014 Bảo quản nông sản sau thu hoạch 2  

D08015 Kỹ thuật sản xuất rau sạch 2  

D08053 Sản xuất cây trồng qui mô trang trại 2  

D08017 IPM trong bảo vệ thực vật 2  

D08018 Cây dược liệu 2  

Căn cứ vào chương trình đào tạo sinh viên tham khảo ý kiến của cố vấn học 

tập để lập kế hoạch học tập cho toàn khóa học cho phù hợp. Trước khi bắt đầu học 

kỳ, Nhà trường thông báo lịch học dự kiến cho từng ngành, danh sách các học phần 

bắt buộc và tự chọn dự kiến, làm căn cứ để sinh viên đăng ký khối lượng học tập. 
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Ngoài các học phần đã tích lũy, để đạt được mục tiêu tốt nghiệp sinh viên phải 

tích lũy chứng chỉ kỹ năng mềm, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học theo quy định của 

Trường. 

HIỆU TRƯỞNG 
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