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1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu tổng quát 

 Chương trình đào tạo nhằm giúp NCS hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức về lý luận 

kinh tế và kinh tế nông nghiệp, có hiểu biết sâu trong lĩnh vực KTNN; có kiến thức rộng 

về các ngành liên quan, có đạo đức nghề nghiệp; có khả năng NC độc lập, sáng tạo, phát 

hiện, dự báo và giải quyết được những vấn đề mới trong thực tiễn của lĩnh vực 

NN&PTNT và có khả năng hướng dẫn NCKH. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức: 

Đào tạo tiến sĩ kinh tế nông nghiệp có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và 

toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng; 

Làm chủ được các giá trị cốt lõi trong học thuật, các nguyên lý, học thuyết của chuyên 

ngành nghiên cứu; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức quản lý và bảo vệ môi 

trường;  

Phân tích, hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách và chiến lược nông nghiệp và 

phát triển nông thôn ở tầm vĩ mô; Phân tích và quản lý kinh tế nông nghiệp và các lĩnh 

vực liên quan của các tổ chức kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; 

Có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo để giải quyết các vấn đề chuyên sâu trong 

lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và 

hướng dẫn nghiên cứu khoa học;  

1.2.2. Kỹ năng: 

 Có khả năng phát hiện, phân tích các vấn đề và đưa ra được các giải pháp sáng tạo 

để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Có khả năng sử dụng các phương pháp phân tích định lượng, định tính và dự báo 

hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; 

Có khả năng thiết lập, tổ chức mạng lưới hợp tác trong hoạt động chuyên môn; có 

năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề trong lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; 



 Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và trao đổi học thuật thuộc lĩnh 

vực chuyên ngành; có thể viết được các báo cáo khoa học chuyên ngành. 

1.2.3 Thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Tự tin, chủ động, sáng tạo, trung thực trong nghiên cứu và công tác; có khả năng 

thích ứng tốt với các môi trường làm việc; 

Say mê nghiên cứu, có trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao trong lĩnh vực chuyên 

môn; 

Chủ động, tích cực nhận thức, có ý thức trách nhiệm trong các vấn đề chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội, môi trường trong cộng đồng; tôn trọng pháp luật, lối sống tích cực và 

tinh thần hướng về cộng đồng. 

1.3. Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp 

 Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế nông nghiệp sau khi tốt nghiệp có thể làm việc 

trong những vị trí sau đây:  

- Các cơ quan nghiên cứu khoa học về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông 

thôn; 

- Các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; 

- Các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; 

- Các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế; 

- Các tổ chức quốc tế có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

 


