TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG
NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã ngành: 7620116
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Đào tạo cán bộ phát triển nông thôn được xác định là một trong những giải pháp chiến
lược nhằm xây dựng đội ngũ trí thức phục vụ nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay.
Trong bối cảnh chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và các chương trình
khởi nghiệp nông thôn đang được Trung ương và Chính phủ dành nhiều sự quan tâm, ngành
Phát triển nông thôn (PTNT) đang là ngành đào tạo có vai đặc biệt quan trọng nhằm cung
cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho các chương trình phát triển mang tầm quốc
gia kể trên.

Mã trường, mã ngành và tổ hợp xét tuyển
Mã trường: DKT
Mã
ngành

Tên ngành
đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

- Toán, Lý, Hóa (A00);
7620116

Phát triển
nông thôn

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);
- Toán, Hóa, Sinh (B00).

Địa chỉ liên hệ
Tổ bộ môn Phát triển nông thôn,
Khoa Kinh tế - Quản trị - Tầng
2, nhà A3 -Trường Đại học
Hải Dương (cơ sở Hải Tân)
Địa chỉ: Khu 8, phường Hải Tân,
TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
SĐT: Thầy Nghiêm: 0913256045
SĐT cô Thảo: 0974707447
SĐT cô Ngoan: 0364696899

Hình thức tuyển sinh
Ngành Phát triển nông thôn tuyển sinh bậc đại học theo 2 phương thức:
-

Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối
tượng) đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào. Xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ
cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu.

-

Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ)

Tổng điểm trung bình chung cả năm các môn trong tổ hợp xét tuyển lớp 12
cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15.5 điểm trở lên. Xét trúng

tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu.
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Áp dụng cho thí sinh tốt
nghiệp năm 2020 hoặc tốt
nghiệp từ năm 2019 trở về
trước

Đối với tuyển sinh Liên thông đại học (từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên
Đại học), ngoài thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển trên, Nhà
trường có thể xem xét, điều chỉnh thời điểm tổ chức xét tuyển, công bố kết
quả phù hợp với tình hình thực tế
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MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cử nhân ngành Phát triển nông thôn có năng lực quản lý, tổ
chức sản xuất và xây dựng năng lực cho cán bộ và người dân trong phát
triển nông nghiệp, nông thôn hướng đến hoàn thiện địa phương đảm bảo
các tiêu chí nông thôn mới; tiếp cận công nghệ cao trong sản xuất nông
nghiệp và đảm bảo năng lực cạnh tranh với thị trường nông nghiệp mở cửa.
Cử nhân tốt nghiệp ngành PTNT có phẩm chất chính trị tốt, có trách nhiệm
và đạo đức nghề nghiệp cao.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
Đội ngũ giảng viên của Khoa Kinh tế
- Quản trị ngành Phát triển nông thôn có
trình độ chuyên môn cao:
- Trên 80% cán bộ, giảng viên cơ hữu
đạt trình độ PGS, TS, ThS;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm
thực tiễn;
- Là Hội viên Trung tâm Khuyến nông
tỉnh Hải Dương; Kinh nghiệm thực tế - Kỹ
năng sư phạm tốt;
- Có lòng nhiệt huyết và trách nhiệm cao.

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chƣơng trình đào tạo (3,5 - 4 năm):

Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành và khối ngành: 21 tín chỉ
Kiến thức ngành và chuyên ngành: 64 tín chỉ
Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 11 tín chỉ
Tổng số: 140 tín chỉ
Văn bằng: Cử nhân
Hình thức đào tạo: Chính quy

CƠ HỘI THỰC HÀNH, THỰC TẬP

Thực tập tại Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp của Trƣờng Đại học Hải Dƣơng
tại xã Liên Hồng, Thành phố Hải Dƣơng

CƠ HỘI THỰC HÀNH, THỰC TẬP

CƠ HỘI THỰC HÀNH, THỰC TẬP

Chƣơng trình sinh viên ngành PTNT, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng dẫn học sinh tiểu
học thực tế tại các khu nông nghiệp công nghệ cao

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Sinh viên tham gia hội thi sáng tác video về ngành nghề đào tạo do Hội sinh viên
Trƣờng Đại học Hải Dƣơng tổ chức năm 2020

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Khóa học Digital 4.0 cho sinh viên Trƣờng Đại học Hải Dƣơng năm 2019

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Sinh Trƣờng Đại học Hải Dƣơng tham gia chuyến xe khởi nghiệp trong
chƣơng trình “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” năm 2019

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Chƣơng trình Tọa đàm khởi nghiệp với chủ đề: Hành Trang khởi nghiệp dành cho
sinh viên Trƣờng Đại học Hải Dƣơng năm 2017

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Sinh viên Trƣờng Đại học Hải Dƣơng tham gia GIẢI CHẠY TẬP THỂ VIẾT DÃ
chào mừng kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông, TP Hải Dƣơng lên Đô thị loại I

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Sinh viên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, tình nguyện vì cộng đồng
năm 2019

CƠ HỘI THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

Sinh viên Trƣờng Đại học Hải Dƣơng tham gia mitting, diễu hành hƣởng ứng ngày
Thế giới không thuốc lá 31/5/2019

CƠ HỘI GIAO LƢU VỚI DU HỌC SINH NƢỚC NGOÀI

Gặp mặt sinh viên Lào nhân dịp Tết Cổ Truyền Bunpimay năm 2019

CƠ HỘI TỐT NGHIỆP, CÓ VIỆC LÀM PHÙ HỢP

Sinh viên ngành Phát triển nông thôn bảo vệ Khóa luận tôt nghiệp và
nhận bằng tốt nghiệp

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành PTNT có cơ hội làm việc tại các cơ
quan, đơn vị và vị trí việc làm như sau:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Phát triển nông thôn,
Trung tâm Khuyến nông lâm, Liên minh HTX;
- Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên
và Môi trường, Ban Điều phối xây dựng nông thôn mới các huyện;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các
Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn;

- Các doanh nghiệp và các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh;
- Các tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triển nông nghiệp,
nông thôn, … từ Trung ương đến địa phương, các dự án và

chương trình khởi nghiệp nông thôn;
- Cán bộ công chức cấp xã.

Địa chỉ liên hệ Trường:
- Địa điểm 1: Khu 8, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
SĐT: 0913256045/0974707447
- Địa điểm 2: Khu Đô thị phía Nam TP Hải Dương (hiện tại là xã Liên
Hồng, huyện Gia Lộc).

