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A. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 

I. Ngành: Khoa học cây trồng;  Mã số: 9620110 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sĩ 
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Điều kiện  
xét tuyển 

- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành Khoa học cây trồng, bao gồm: 
Khoa học cây trồng, trồng trọt, chọn tạo giống cây trồng, làm vườn, rau hoa quả. 
Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp hệ chính qui loại khá. 

- Có một bài luận về ý tưởng nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc 
lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong 
muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng 
thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng 

như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; 
dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn. 
- Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như Giáo 

sư, Phó giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ cùng chuyên ngành Khoa học cây trồng; 
hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học 
vị tiến sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng và một thư giới thiệu của thủ trưởng 

đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng 
công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.  
- Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về 

chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án (Theo quy 
định tại Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Đối với người tốt nghiệp đại học cần có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực 
nông nghiệp; hoặc người có bằng thạc sĩ được học nối tiếp ngay sau tốt nghiệp 
đại học mà chưa có thời gian làm việc thực tế thì ít nhất phải có 1 năm làm việc 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 
- Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. 
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy 

định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá 
trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ). 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sĩ 

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
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Điều kiện cơ 
sở vật chất của 
cơ sở giáo dục 

cam kết phục 
vụ người học 
(như phòng 

học, trang thiết 
bị, thư viện, ...) 

- Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Có 
các phòng thí nghiệm và cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào 

tạo cao học chuyên ngành Khoa học cây trồng: 
+ Phòng thí nghiệm Khoa học cây trồng 
+ Phòng thí nghiệm Nông hóa - Thổ nhưỡng 
+ Phòng thí nghiệm Bảo vệ thực vật 

+ Phòng thí nghiệm sinh học thực vật 
+ Phòng nuôi cấy mô thực vật 
+ Phòng kính hiển vi 

+ Trang trại thực hành 
- Các phòng thí nghiệm của Viện CNSH - MT: Phòng thí nghiệm Phân tích; 
phòng Sinh học Phân tử; Phòng Công nghệ vi sinh; Phòng nghiên cứu các hợp 

chất tự nhiên; Phòng nghiên cứu di truyền & công nghệ tế bào thực vật. 
- Thư viện trường với số đầu sách là 145.000 (trong đó có 10.000 tài liệu tiếng 
Anh). Thư viện hiện có 4 kho sách. Phòng đọc sách pháp luật và 02 phòng đọc 

khoảng 500 chỗ. Trường Đại học Tây Nguyên cũng có liên kết khai thác tài liệu 
của Trung tâm tư liệu Quốc gia với hơn 11.000 sách, báo điện tử. 
- Trung tâm tư liệu và thông tin với 40 máy cho sinh viên sử dụng hệ thống 

internet và hệ thống internet không dây trong toàn trường. 
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Đội ngũ 

giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Gồm 01 PGS.TS chuyên ngành Thổ nhưỡng, 01 PGS.TS chuyên ngành Sinh 

học, 01 PGS.TS chuyên ngành Bảo vệ thực vật, 01 Tiến sĩ chuyên ngành Chọn 
giống, 01 Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý thực vật, 02 Tiến sĩ chuyên ngành Trồng 
trọt, 02 Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng và có đầy đủ các giảng viên 

đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng dạy các môn cơ bản, cơ sở 
ngành, tin học, ngoại ngữ. 
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Các hoạt động 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 

người học 

- Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập 

của mình. 
- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất chất 
của Trường phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học. 

- Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã 
hội trong Trường. 
- Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sĩ 
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Yêu cầu về 
thái độ học tập 
của người học 

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 
trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 

- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 
- Đóng học phí theo quy định. 
- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không được 

dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết 
quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 
- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 - Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự thi của 
môn đó. 
- Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 
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Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành: Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn 
diện thuộc lĩnh vực khoa học cây trồng; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; làm 

chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển các nguyên lý, học 
thuyết của chuyên ngành khoa học cây trồng; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ 
chức quản lý và bảo vệ môi trường; có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên 

môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh. 

- Về kỹ năng: 
+ Có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải 

pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề; sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực khoa học 
cây trồng; có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong 
hoạt động chuyên môn; có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn 
để xử lý các vấn đề quy mô khu vực và quốc tế; 

+ Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ 
thể và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực khoa học 
cây trồng. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi 

chảy, thành thạo với người bản ngữ. Có thể viết được các báo cáo khoa học, báo 
cáo chuyên ngành; có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, phân 
tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án khác nhau; 

- Về năng lực tự chủ - trách nhiệm: Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; 
rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc; đưa ra 
được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng 

kiến; có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng 
lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập 
thể; có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ 

chắc chắn về khoa học và thực tiễn; có khả năng quyết định về kế hoạch làm 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sĩ 

việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy 
trình mới trong lĩnh vực khoa học cây trồng. 

- Về ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc 
bậc 4/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời 
hạn 01 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở, do một trung tâm 

khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước được đào 
tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương 
đương cấp độ B2 hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương. 
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Vị trí làm 

việc sau khi 
tốt nghiệp ở 
các trình độ 

- Sau khi tốt nghiệp các tiến sĩ có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, cơ quan 
nghiên cứu và đào tạo nông nghiệp. 
- Tham gia tư vấn độc lập cho các chương trình, dự án trong nước và quốc tế. 

             II. Ngành: Lâm sinh;  Mã số: 9620205 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sĩ 
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Điều kiện 
xét tuyển 

- Có bằng thạc sĩ đúng hoặc gần với chuyên ngành Lâm sinh. Trường hợp chưa 
có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên 
của ngành lâm nghiệp. 

- Có một bài luận về ý tưởng nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc 
lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong 
muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời 

kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như 
những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự 
kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn. 

- Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu 
đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành 
có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 
- Có thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và 

khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học 
có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã 
tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà 

người dự tuyển dự định nghiên cứu. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 
tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. 
- Có công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện 

hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là 
công chức, viên chức). 
- Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sĩ 

chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án. 
- Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về 

chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án (Theo quy 
định tại Thông tư số: 05 /2012/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Đối với người tốt nghiệp đại học cần có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực 
lâm nghiệp; hoặc người có bằng thạc sĩ được học nối tiếp ngay sau tốt nghiệp 
đại học mà chưa có thời gian làm việc thực tế thì ít nhất phải có 1 năm làm việc 
trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy 
định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá 
trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ). 

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
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Điều kiện cơ 
sở vật chất của 
cơ sở giáo dục 

cam kết phục 
vụ người học 
(như phòng 

học, trang thiết 
bị, thư viện...) 

- Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. 
- Phòng thực hành, thí nghiệm sử dụng cho đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Lâm 

sinh với các phòng của các bộ môn liên quan ở các khoa Nông Lâm nghiệp, 
khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Viện công nghệ sinh học và môi trường, 
với tổng diện tích sử dụng 6.000 m2, nơi làm việc: 1.000 m2. Có các phòng thí 

nghiệm và cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học 
chuyên ngành Lâm sinh: 
+ Phòng thí nghiệm Lâm sinh 

+ Phòng thí nghiệm Quản lý tài nguyên rừng 
+ Phòng thí nghiệm Nông hóa - Thổ nhưỡng 
+ Phòng thí nghiệm Bảo vệ thực vật 
+ Phòng thí nghiệm sinh học thực vật 

+ Phòng nuôi cấy mô thực vật 
+ Phòng kính hiển vi 
+ Phòng thí nghiệm 

+ Trại thực hành 
- Các phòng thí nghiệm của Viện Công nghệ sinh học và Môi trường: Phòng thí 
nghiệm Phân tích; Phòng Sinh học Phân tử; Phòng Công nghệ vi sinh; Phòng 

nghiên cứu các hợp chất tự nhiên; Phòng nghiên cứu di truyền & công nghệ tế 
bào thực vật. 
- Thư viện trường với số đầu sách là 145.000 (trong đó có 10.000 tài liệu tiếng 

Anh). Thư viện hiện có 4 kho sách. Phòng đọc sách pháp luật và 02 phòng đọc 
khoảng 500 chỗ. Trường Đại học Tây Nguyên cũng có liên kết khai thác tài liệu 
của Trung tâm tư liệu Quốc gia với hơn 11.000 sách, báo điện tử. 

- Trung tâm tư liệu và thông tin với 40 máy cho sinh viên sử dụng hệ thống 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sĩ 

internet và hệ thống internet không dây trong toàn trường. 

   3 
Đội ngũ 

giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Gồm 01 PGS.TS chuyên ngành Thổ nhưỡng, 02 PGS.TS chuyên ngành Lâm 
nghiệp, 01 PGS.TS chuyên ngành Hóa sinh, 01 Tiến sĩ chuyên ngành Trồng 
rừng, 01 Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý thực vật, 01 Tiến sĩ chuyên ngành Điều 
tra rừng, 02 Tiến sĩ chuyên ngành Lâm học và có đầy đủ các giảng viên đủ tiêu 

chuẩn theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng dạy các môn cơ bản, cơ sở ngành, 
tin học, ngoại ngữ. 

   4 

Các hoạt động 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 

người học 

- Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập 

của mình. 
- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất chất 
của Trường phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học. 

- Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã 
hội trong Trường. 
- Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

      5 
Yêu cầu về 
thái độ học tập 

của người học 

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 

trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 
- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 
- Đóng học phí theo quy định. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không được 
dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết 
quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 

- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
- Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự thi của 

môn đó. 
- Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

     6 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành: 
+ Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện về lâm sinh học, sinh 
thái môi trường rừng, về mối quan hệ giữa hệ sinh thái rừng với hệ xã hội nhân 
văn, vai trò của rừng trong tình hình biến đổi khí hậu và các giá trị dịch vụ sinh 
thái môi trường rừng. 

+ Có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo trong quản lý các hệ sinh thái rừng 
phức tạp. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sĩ 

+ Làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật lâm sinh nhiệt đới 
như quản lý rừng bền vững dựa trên mối quan hệ phức tạp hệ sinh thái rừng 

nhiệt đới và với hệ thống xã hội. 
+ Phát triển được các nguyên lý, học thuyết về sinh thái quần thể rừng, cá thể 
cây rừng, các mối quan hệ sinh thái loài và với tự nhiên. 

+ Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, chính sách lâm nghiệp để tổ chức quản lý 
và bảo vệ rừng bền vững, thu hút sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rừng. 
+ Có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải 
quyết các vấn đề phức tạp phát sinh về lâm sinh học như phục hồi hệ sinh thái 

rừng nhiệt đới phức tạp, bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Về kỹ năng: 
+ Phát hiện, phân tích và giải quyết được những vấn đề mới về ứng dụng lâm 

học trong quản lý tài nguyên và sinh thái môi trường rừng bền vững trong bối 
cảnh phát triển kinh tế xã hội và biến đổi khí hậu. 
+ Sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực lâm sinh học như phục hồi rừng nhiệt đới trên 

quan điểm hệ sinh thái, bổ sung kiến thức về sinh thái quần thể, cá thể cây rừng. 
+ Có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong quản lý 
rừng nhiệt đới bền vững. 

+ Có năng lực thu hút sự tham gia của đồng nghiệp, phát huy và tổng hợp trí tuệ 
tập thể để xử lý các vấn đề quản lý rừng bền vững và biến đổi khí hậu trong khu 
vực và quốc tế. 

+ Có kỹ năng ngoại ngữ để hiểu được các báo cáo chuyên sâu về lâm sinh, lâm 
nghiệp, trao đổi được học thuật trong chuyên ngành lâm học. Có khả năng viết 
các bài báo, báo cáo khoa học chuyên ngành lâm sinh. 

- Về năng lực tự chủ - trách nhiệm: 
+ Có khả năng rút ra được những nguyên lý lâm sinh học thông qua nghiên cứu 
giải quyết vấn đề. 

+ Phát hiện được các ý tưởng, sáng kiến mới cho nghiên cứu và quản lý rừng 
bền vững dựa trên quan điểm sinh thái học; và có khả năng đánh giá các sáng 
kiến mới trong lâm học. 

+ Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế trong thực 
hiện quản lư rừng bền vững. 
+ Có năng lực lãnh đạo nhóm nghiên cứu, quản lý rừng để phát triển chiến lược 
của nhóm, tập thể. 

+ Có khả năng xây dựng, thực hiện kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động 
nghiên cứu về lâm nghiệp, thu hút được sự tham gia của nhiều bên liên quan, 
phát triển tri thức, quy trình mới cho sinh thái học nhiệt đới. 

+ Có quan điểm quản lý sử dụng bền vững các chức năng và giá trị nhiều mặt 
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Tiến sĩ 

của rừng trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá và bảo vệ môi trường. 
- Về ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc 

bậc 4/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời 
hạn 01 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở, do một trung 
tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước được 

đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực 
tương đương cấp độ B2 hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương. 

     7 

Vị trí làm việc 
sau khi tốt 
nghiệp ở các 

trình độ 

+ Sau khi tốt nghiệp các tiến sĩ có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, cơ quan 
nghiên cứu và đào tạo nông lâm nghiệp. 

+ Các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp. 
+ Các doanh nghiệp lâm nghiệp quốc doanh và tư nhân. 
+ Các tổ chức, cơ quan nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn. 

+ Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu lâm nghiệp. 
+ Tham gia tư vấn độc lập cho các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp 
trong nước và quốc tế. 

 
B. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

I. Ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 8620110 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sĩ 

1 
Điều kiện 
xét tuyển 

- Các học viên có bằng kỹ sư Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, cử nhân Sinh - 
KTNL của các trường Đại học. Yêu cầu về thời gian công tác, xếp hạng tốt 

nghiệp theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy 
chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD-ĐT 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

   2 

Điều kiện cơ 

sở vật chất của 
cơ sở giáo dục 
cam kết phục 

vụ người học 
(như phòng 
học, trang thiết 

bị, thư viện ...) 

- Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Có 
các phòng thí nghiệm và cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào 
tạo cao học chuyên ngành Khoa học cây trồng: 

+ Phòng thí nghiệm Khoa học cây trồng 
+ Phòng thí nghiệm Nông hóa - Thổ nhưỡng 
+ Phòng thí nghiệm Bảo vệ thực vật 

+ Phòng thí nghiệm sinh học thực vật 
+ Phòng nuôi cấy mô thực vật 
+ Phòng kính hiển vi 

+ Trại thực hành 
- Các phòng thí nghiệm của Viện CNSH-MT: Phòng thí nghiệm Phân tích; 
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Thạc sĩ 

Phòng Sinh học Phân tử; Phòng Công nghệ vi sinh; Phòng nghiên cứu các hợp 
chất tự nhiên; Phòng nghiên cứu di truyền & công nghệ tế bào thực vật. 

- Thư viện trường với số đầu sách là 145.000 (trong đó có 10.000 tài liệu tiếng 
Anh). Thư viện hiện có 4 kho sách. Phòng đọc sách pháp luật và 02 Phòng đọc 
khoảng 500 chỗ. Trường Đại học Tây Nguyên cũng có liên kết khai thác tài 

liệu của Trung tâm tư liệu Quốc gia với hơn 11.000 sách, báo điện tử. 
- Giáo trình, sách, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập dựa vào các 
giáo trình tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho bậc cao học và giáo trình, 
bài giảng của trường Đại học Tây Nguyên, đồng thời tham khảo để sử dụng tài 

liệu giáo trình, sách, kết quả nghiên cứu, tạp chí của các trường đại học trong 
và ngoài nước về Khoa học cây trồng. 
- Trung tâm tư liệu và thông tin với 40 máy cho sinh viên sử dụng hệ thống 

internet và hệ thống internet không dây trong toàn trường. 

   3 
Đội ngũ 

giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Gồm 01 PGS.TS chuyên ngành Thổ nhưỡng, 01 PGS.TS chuyên ngành Sinh học, 
01 PGS.TS chuyên ngành Bảo vệ thực vật, 01 Tiến sĩ chuyên ngành Chọn giống, 01 
Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý thực vật, 02 Tiến sĩ chuyên ngành Trồng trọt, 02 Tiến sĩ 

chuyên ngành Khoa học cây trồng và có đầy đủ các giảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy 
định của Bộ GD và ĐT giảng dạy các môn cơ bản, cơ sở ngành, tin học, ngoại ngữ. 

   4 

Các hoạt động 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 

người học 

- Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập 
của mình. 

- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất chất 
của Trường phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học. 
- Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức 

xã hội trong Trường. 
- Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

      5 
Yêu cầu về 
thái độ học tập 
của người học 

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 

trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 
- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 
- Đóng học phí theo quy định. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không được 
dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết 
quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 
- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
- Có học tập ít nhất 70% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự thi 
của môn đó. 
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- Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

     6 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành:  
+ Làm chủ kiến thức chuyên ngành khoa học cây trồng, có thể đảm nhiệm 
công việc của chuyên gia trong lĩnh vực khoa học cây trồng; có tư duy phản 
biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và 

tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản 
lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực khoa học cây trồng. 
 + Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất 

cây trồng nhằm nâng cao năng suất và phẩm chất sản phẩm nông nghiệp trong 
hệ thống nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường. 

- Về kỹ năng: 
+ Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, 
không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát 
triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong 

lĩnh vực khoa học cây trồng. 
+ Có kỹ năng làm việc tốt trong các Trường, Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực 
Nông nghiệp, Cán bộ kỹ thuật chuyên sâu trong các công ty, đơn vị sản xuất 

thuộc lĩnh vực trồng trọt, Cán bộ quản lý trong ngành Nông lâm nghiệp và các 
ngành có liên quan. 
+ Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu 

về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành khoa học cây trồng; 
có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông 
thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn trong lĩnh 

vực khoa học cây trồng; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một 
vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ. 

- Về năng lực tự chủ - trách nhiệm:  
+ Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn khoa học 

cây trồng và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng 
phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh 
tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang 
tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và 
chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm 
định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động 

chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng 
phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sĩ 

xử lý những vấn đề lớn. 
+ Có trách nhiệm và khả năng hợp tác trong công việc; Có quan điểm quản lý, 

sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên trong sản xuất nông nghiệp; Tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ lâm nghiệp ở vị trí 
công việc đảm nhiệm. 

- Về ngoại ngữ: Trước khi bảo vệ luận văn có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ 
tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu 
chung về ngoại ngữ, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc 
một trường đại học trong nước được đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình 

độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 hoặc các chứng 
chỉ ngoại ngữ khác tương đương. 

     7 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 
nghiệp ở các 
trình độ 

- Sau khi tốt nghiệp các Thạc sĩ có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, cơ quan 

nghiên cứu và đào tạo nông nghiệp. 
- Tham gia tư vấn độc lập cho các chương trình, dự án trong nước và quốc tế. 

II. Ngành: Lâm học;  Mã số: 8620210 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sĩ 

     1 
Điều kiện 
xét tuyển 

- Kỹ sư Lâm nghiệp hoặc Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường của các trường 
Đại học. 
- Yêu cầu về thời gian công tác, xếp hạng tốt nghiệp được chuyển thẳng căn cứ 

theo Hướng dẫn tuyển sinh Sau Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

   2 

Điều kiện cơ 
sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 
cam kết phục 
vụ người học 

(như phòng 
học, trang thiết 
bị, thư viện...) 

- Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. 
- Phòng thực hành, thí nghiệm sử dụng cho đào tạo tiến sĩ chuyên ngành lâm sinh với 

các phòng của các bộ môn liên quan ở các khoa Nông Lâm nghiệp, khoa Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ, Viện công nghệ sinh học và môi trường, với tổng diện tích 
sử dụng 6.000 m2, nơi làm việc: 1.000 m2. Có các phòng thí nghiệm và cơ sở thực tập 

đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Lâm sinh: 
+ Phòng thí nghiệm Lâm sinh 
+ Phòng thí nghiệm Quản lý tài nguyên rừng 

+ Phòng thí nghiệm Nông hóa - Thổ nhưỡng 
+ Phòng thí nghiệm Bảo vệ thực vật 
+ Phòng thí nghiệm sinh học thực vật 

+ Phòng nuôi cấy mô thực vật 
+ Phòng kính hiển vi 
+ Phòng thí nghiệm 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sĩ 

+ Trại thực hành 
- Các phòng thí nghiệm của Viện CNSH - MT: Phòng thí nghiệm Phân tích; 

Phòng Sinh học Phân tử; Phòng Công nghệ vi sinh; Phòng nghiên cứu các hợp 
chất tự nhiên; Phòng nghiên cứu di truyền & công nghệ tế bào thực vật. 
- Thư viện trường với số đầu sách là 145.000 (trong đó có 10.000 tài liệu tiếng 

Anh). Thư viện hiện có 4 kho sách. Phòng đọc sách pháp luật và 02 phòng đọc 
khoảng 500 chỗ. Trường Đại học Tây Nguyên cũng có liên kết khai thác tài liệu 
của Trung tâm tư liệu Quốc gia với hơn 11.000 sách, báo điện tử. 
- Giáo trình, sách, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập dựa vào các 

giáo trình tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho bậc cao học và giáo trình, bài 
giảng của trường Đại học Tây Nguyên, đồng thời tham khảo để sử dụng tài liệu 
giáo trình, sách, kết quả nghiên cứu, tạp chí của các trường đại học trong và 

ngoài nước về lâm học. 
- Trung tâm tư liệu và thông tin với 40 máy cho sinh viên sử dụng hệ thống 
internet và hệ thống internet không dây trong toàn trường. 

   3 
Đội ngũ 

giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Gồm 01 PGS.TS chuyên ngành Thổ nhưỡng, 02 PGS.TS chuyên ngành Lâm 

nghiệp, 01 PGS.TS chuyên ngành Hóa sinh, 01 Tiến sĩ chuyên ngành Trồng 
rừng, 01 Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý thực vật, 01 Tiến sĩ chuyên ngành Điều 
tra rừng, 02 Tiến sĩ chuyên ngành Lâm học và có đầy đủ các giảng viên đủ tiêu 

chuẩn theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng dạy các môn cơ bản, cơ sở ngành, 
tin học, ngoại ngữ. 

   4 

Các hoạt động 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 
người học 

- Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập 
của mình. 

- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất chất 
của Trường phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học. 
- Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã 

hội trong Trường. 
- Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

     5 
Yêu cầu về 
thái độ học tập 

của người học 

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 

trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 
- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 
- Đóng học phí theo quy định. 
- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không được 

dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết 
quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 
- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sĩ 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
- Có học tập ít nhất 70% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự thi của 

môn đó. 
- Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

     6  

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành:  
+ Phân tích và ứng dụng được các kiến thức sinh thái, chức năng sinh thái của 
rừng, dịch vụ môi trường rừng, kỹ thuật lâm sinh trong sử dụng, quản lý, nghiên 
cứu phát triển rừng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

+ Xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các đề án nghiên cứu, dự án phát 
triển lâm nghiệp, quản lý và bảo tồn tài nguyên rừng, chú trọng đến các giá trị 
cảnh quan, môi trường rừng. 

+ Phân tích chính sách, hiệu quả kinh tế trong lâm nghiệp để quản trị rừng và 
phát triển sinh kế cộng đồng gắn với rừng. 
+ Giảng dạy, phổ cập kiến thức lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững. 

- Về kỹ năng: 
+ Có khả năng phát hiện được các giá trị của tài nguyên rừng phục vụ phát triển 
sản xuất lâm nghiệp; phát hiện, đề xuất, tham gia các nghiên cứu phục vụ thực 

tiễn nông lâm nghiệp tại địa phương; tham gia đề xuất quản lý các dự án đa 
ngành có liên quan đến lâm nghiệp. 
+ Phân tích chính sách và đề xuất, góp ý bổ sung, điều chỉnh chính sách cho phù 

hợp thực tiễn. 
+ Kỹ năng giao tiếp trong phát triển lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng. 
+ Kỹ năng tích hợp ứng dụng kỹ thuật lâm học trong sản xuất nông lâm nghiệp 
trên quan điểm cảnh quan. 

+ Hiểu và sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực chuyên môn. 
+ Ứng dụng CNTT, kỹ thuật cao, thu thập bố trí thí nghiệm, phân tích thống kê, 
thiết bị máy móc trong lĩnh vực chuyên môn. 

- Về năng lực tự chủ - trách nhiệm: 
+ Định hướng, lập kế hoạch và tổ chức chỉ đạo, thực hiện, giám sát các hoạt 
động lâm sinh, bảo tồn, phát triển tài nguyên rừng ở đơn vị công tác. 

+ Thu hút, tập hợp, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong các hoạt 
động, dự án lâm nghiệp. 
+ Tiếp cận, cập nhật kiến thức phù hợp với xu thế phát triển lâm nghiệp trong 

nước và trên thế giới, các vấn đề mới về chuyên môn, chính sách liên quan, phục 
vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu, tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo hướng 
bền vững. 

+ Có quan điểm quản lý bảo vệ, sử dụng các giá trị nhiều mặt của hệ sinh thái rừng. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sĩ 

+ Nhạy bén trong tư duy sáng tạo và khả năng độc lập trong xử lý công việc 
chuyên môn về lâm nghiệp. 

+ Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ lâm nghiệp 
ở vị trí công việc đảm nhiệm. 
- Về ngoại ngữ: Trước khi bảo vệ luận văn, có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ 

tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu 
chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 01 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ, 
do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học 
trong nước được đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo 

khung năng lực tương đương cấp độ B1 hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác 
tương đương. 

     7 

Vị trí làm 
việc sau khi 
tốt nghiệp ở 

các trình độ 

- Sau khi tốt nghiệp các thạc sĩ có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, cơ quan 

nghiên cứu và đào tạo lâm nghiệp: 
+ Các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp 
+ Các doanh nghiệp lâm nghiệp quốc doanh và tư nhân 

+ Các tổ chức, cơ quan nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn 
+ Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu lâm nghiệp 
+ Tham gia các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp. 

III. Ngành: Thú y; Mã số: 8640101 

 
 STT 

 
Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

1 
Điều kiện 
xét tuyển 

 - Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 
theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình thức 

chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần sẽ 
xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có bằng tốt 
nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp thuộc 
ngành đúng hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi, các 

trường hợp khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 
chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày có 
quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ đúng, hợp lệ. 
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 STT 

 
Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

2 

Điều kiện cơ 
sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 
cam kết phục 
vụ người học 

(như phòng 
học, trang thiết 
bị, thư viện,...) 

- Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Có 
05 cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học chuyên 

ngành Thú y. 

3 
Đội ngũ 
giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Gồm 06 PGS.TS chuyên ngành và 12 TS có các chuyên ngành đáp ứng giảng 
dạy các học phần trong nội dung chương trình Thú y và có đầy đủ các giảng 

viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng dạy các môn cơ bản, 
cơ sở, tin học, ngoại ngữ. 

4 

Các hoạt động 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 

người học 

- Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập 
của mình. 

- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất chất 
của Trường. 
- Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức 

xã hội trong Trường. 
- Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

5 
Yêu cầu về thái 
độ học tập của 

người học 

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 

trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 
- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 
- Đóng học phí theo quy định. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không được 
dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết 
quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 

- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
- Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự thi của 

môn đó. 
- Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 
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 STT 

 
Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

 
6 

 
Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành: Nâng cao nhận thức về chính trị, kiến thức về 
ngoại ngữ; có năng lực chuyên môn cao trong chẩn đoán, phòng, trị và kiểm sốt 

dịch bệnh động vật; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc 
chuyên ngành Thú y. 

- Về kỹ năng: 
+ Tổng hợp và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, tổ chức, quản lý trong công 
tác thú y cũng như giải quyết công việc một cách khoa học. Phân tích, tổng hợp 
các vấn đề từ thực tiễn để đưa vào sản xuất. 
+ Yêu ngành yêu nghề, nhiệt tình làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. 

+ Đối xử nhân đạo với vật nuôi. 
-  Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ của học 
viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu chung. 

7 

 
Vị trí làm việc 

sau khi tốt 
nghiệp ở các 
trình độ 

  Thạc sĩ Thú y có khả năng làm việc ở các vị trí sau: 
+ Cán bộ quản lý ở các cơ quan quản lý thú y các cấp. 
+ Cán bộ kỹ thuật thú y ở các doanh nghiệp, công ty và tư nhân. 

+ Giảng viên ở các cơ sở đào tạo Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 
Thú y. 
+ Cán bộ nghiên cứu ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu động vật. 

+ Cán bộ ở các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến thú y. 
+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

IV. Ngành: Chăn nuôi; Mã số: 8620105 

 
 STT 

 
Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

    1 
Ðiều kiện 
xét tuyển 

- Trường đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ theo 
Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo. 
- Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình thức 

chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần sẽ 
xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có bằng tốt 
nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp thuộc 
ngành đúng hoặc  phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi, các 

trường hợp khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 
chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày có 
quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ đúng và hợp lệ. 
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 STT 

 
Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

2 

Ðiều kiện cơ 
sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 
cam kết phục 
vụ người học 

(như phòng 
học, trang thiết 
bị, thư viện,...) 

- Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Có 
05 cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học chuyên 

ngành Chăn nuôi. 

3 
Đội ngũ 

giảng viên 

- Ðội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 

định của Bộ Giáo dục và đào tạo. 
- Gồm 06 PGS.TS chuyên ngành và 12 TS có các chuyên ngành đáp ứng giảng 
dạy các học phần trong nội dung chương trình Chăn nuôi và có đầy đủ các 

giảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng dạy các môn cơ 
bản, cơ sở, tin học, ngoại ngữ. 

 
 

 
4  

 
Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 
người học 

- Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập 
của mình. 

 - Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất chất 
của Trường. 
- Ðược tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức 

xã hội trong Trường. 
- Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

    5 
Yêu cầu về 
thái độ học tập 
của  người học 

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 

trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 
- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 
- Ðóng học phí theo quy định. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không được 
dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết 
quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 
- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
- Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự thi của 
môn đó. 

- Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 
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 STT 

 
Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

 
 

 
 
 

6 

 
 

 
 
Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành: Nâng cao nhận thức về chính trị, kiến thức về 
ngoại ngữ; có năng lực chuyên môn cao trong chẩn đoán, phòng, trị và kiểm 

soát dịch bệnh động vật; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề 
thuộc chuyên ngành Chăn nuôi. 

- Về kỹ năng: 
+ Tổng hợp và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, tổ chức, quản lý trong công 
tác Chăn nuôi, thú y cũng như giải quyết công việc một cách khoa học. Phân 
tích, tổng hợp các vấn đề từ thực tiễn để đưa vào sản xuất. 
+ Yêu ngành yêu nghề, nhiệt tình làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. 

+ Ðối xử nhân đạo với vật nuôi. 
-  Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ của học 
viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu chung. 

7 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 
nghiệp ở các 
trình độ 

    Thạc sĩ có khả năng làm việc ở các vị trí sau: 
- Cán bộ quản lý ở các cơ quan quản lý Chăn nuôi, Thú y các cấp. 
- Cán bộ kỹ thuật Chăn nuôi, thú y ở các doanh nghiệp, công ty và tư nhân. 

- Giảng viên ở các cơ sở đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 
Chăn nuôi, Thú y. 
- Cán bộ nghiên cứu ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu động vật. 

- Cán bộ ở các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến Chăn nuôi. 
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

V. Ngành: Toán giải tích; Mã số: 8460102 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

1 
Điều kiện 

xét tuyển 

Người tham gia thi tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành 
hoặc chuyên ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi, bao gồm các ngành: 
Toán học,  Toán - Cơ, Toán ứng dụng, Sư phạm Toán và thỏa mãn các điều 

kiện về thời gian công tác, xếp hạng tốt nghiệp theo quy chế đào tạo trình độ 
thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành 
theo quyết định số 45/2008/ QĐ-BGD ĐT ngày 5 tháng 08 năm 2008). 

2 

Ðiều kiện cơ 

sở vật chất của 
cơ sở giáo dục 
cam kết phục 

vụ người học 
(như phòng 
học, trang thiết 

bị, thư viện,...) 

- Giảng đường: Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo của khoa Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ, có ngành đào tạo thạc sĩ  Toán Giải tích: Tổng diện tích sử 
dụng 3660 m2. Nơi làm việc: 210 m2. Tổng diện tích phòng học: 2000 m2. 
- Máy tính, máy chiếu: Số máy tính của khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ: 25 

máy tính cho văn phòng, 240 máy sử dụng cho sinh viên và 40 máy của dự án giáo 
dục. Máy chiếu: 5. 
- Thư viện, trung tâm tư liệu và thông tin: Số đầu sách của trường Đại học Tây 

Nguyên 145.000 đầu sách (trong đó có 10.000 tài liệu tiếng Anh). Thư viện có 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

4 kho sách (kho giáo trình, tổng hợp, kho đọc, phòng đọc sách pháp luật, và 02 

phòng đọc khoảng 500 chỗ). Trường Đại học Tây Nguyên có liên kết khai thác 
tài liệu của Trưng tâm tư liệu Quốc gia với hơn 11.000 sách, báo điện tử. 
Trường có trung tâm tư liệu và thông tin với 40 máy cho sinh viên sử dụng hệ 

thống internet và hệ thống internet không dây trong toàn trường.  
- Giáo trình, tài liệu: Giáo trình, sách, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập 
dựa vào các giáo trình, tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho bậc đào tạo thạc 

sĩ. Giáo trình, bài giảng của trường Đại học Tây Nguyên, đồng thời tham khảo sử 
dụng tài liệu giáo trình, sách, kết quả nghiên cứu của các trường đại học trong và 
ngoài nước về Toán học và phương pháp giảng dạy toán. Giáo trình và tài liệu 

học tập của từng học phần được liệt kê trong chương trình chi tiết của các học 
phần. Ngoài ra ngành Toán còn tiếp cận và lưu trữ hàng trăm cuốn sách toán, 
hàng nghìn bài báo toán dạng điện tử xuất bản trong những năm gần đây. 

3 
Đội ngũ  

giảng viên 

Giảng viên bao gồm các giảng viên có trình độ Tiến sĩ thuộc Bộ môn Toán, trường 

Đại học Tây Nguyên và các giảng viên thỉnh giảng có trình độ Tiến sĩ ở các trường 
Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Đà Lạt, trường Đại học 
Quy nhơn, trường Đại học Sư phạm Huế, trường Đại học Vinh,… 

4 
Các hoạt động 
hỗ trợ học tập 
của người học 

Ngoài các hoạt động học tập trên lớp, học viên sẽ được hướng dẫn hoạt động 
nghiên cứu khoa học, hoạt động trao đổi, báo cáo seminar ở các nhóm 
nghiên cứu. 

5 

Yêu cầu về 
thài độ học 

tập, sinh hoạt 
cho người học 

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 

trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 
- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 
- Đóng học phí theo quy định. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không 
được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để 
có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 

- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
- Có học tập ít nhất 70% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự thi 

của môn đó. 
- Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

6 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành: Học viên nắm vững kiến thức về Toán Giải 

tích và có thể độc lập nghiên cứu các vấn đề về lĩnh vực Toán Giải tích, có khả 
năng giảng dạy toán học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên 
nghiệp, hiểu sâu sắc cơ sở toán học hiện đại ở phổ thông để dạy tốt môn toán ở 

các  trường phổ thông. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

- Về kỹ năng: Nghiên cứu chuyên sâu về Toán Giải tích, có khả năng giảng 

dạy toán học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, các 
trường phổ thông trung học, có trách nhiệm và kỹ năng hợp tác trong công việc. 
- Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ 

của học viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu 
chung. 

7 

Vị trí việc làm 
sau khi tốt 
nghiệp ở các 

trình độ 

Học viên sau khi tốt nghiêp sẽ có đủ năng lực về chuyên môn và đạo đức nghề 
nghiệp để: 

- Giảng dạy khối kiến thức về Toán giải tích cho các ngành đào tạo trình đào 
tạo kĩ sư, cán bộ kĩ thuật, giáo viên,… ở các trường Đại học, Cao đẳng và 
Trung học chuyên nghiệp.   

- Giảng dạy toán ở các trường trung học phổ thông. 
- Có thể tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

VI. Ngành: Sinh học thực nghiệm; Mã số: 8420114 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

1 
Điều kiện 

xét tuyển 

- Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành 

đăng ký dự thi.  

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học 

bổ sung kiến thức trước khi dự thi (các học phần bổ sung kiến thức do Hiệu 

trưởng quyết định, Phòng Đào tạo Sau đại học tổ chức cho thí sinh học bổ 

sung). Về thâm niên công tác chuyên môn: Người tốt nghiệp đại học đúng 

chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi từ loại khá trở lên được 

dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những trường hợp khác được dự thi sau 1 năm 

kể từ ngày công nhận tốt nghiệp.  

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định 

của Trường. 

2 

Điều kiện cơ 
sở vật chất của 
cơ sở giáo dục 

cam kết phục 
vụ người học 
(như phòng 

học, trang thiết 
bị, thư viện,...) 

- Đầy đủ trang thiết bị dạy học (máy chiếu, giáo trình, sách tham khảo, tạp chí 
chuyên ngành,...) hỗ trợ trong việc giảng dạy lý thuyết. 
- 05 phòng thí nghiệm thuộc bộ môn và kết hợp với trung tâm Công nghệ sinh 

học và môi trường: có trang thiết bị, hóa chất đáp ứng cho học viên thực hành 
môn học và thực hiện đề tài luận văn. 

3 
Đội ngũ giảng 
viên  

- Đội ngũ giảng viên: 4 PGS, 8 TS là giảng viên cơ hữu tại trường và 01 GS, 4 
PGS, 6 TS là giảng viên cơ hữu ngoài trường. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

- Hệ thống quản lý cơ sở: Xây dựng chương trình đào tạo thuộc khoa và bộ môn 

chuyên ngành quản lý và phụ trách đào tạo, phòng đào tạo sau đại học quản lý 
và thẩm tra quá trình thực hiện. 

4 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt của 
người học ở 
cơ sở giáo dục 

- Hoạt động hỗ trợ về học tập và sinh hoạt: tư vấn hỗ trợ trong lựa chọn môn 

học trong chương trình đào tạo, tư vấn hỗ trợ lựa chọn chuyên ngành tốt nghiệp 
phù hợp với định hướng nghề nghiệp, tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa 
học, hỗ trợ học viên viết báo chuyên ngành. 

5 

Yêu cầu về 

thái độ học tập 
của người học 

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 
trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 
- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 

- Đóng học phí theo quy định. 
- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không 
được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để 

có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 
- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

- Có học tập ít nhất 70% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự thi 
của môn đó. 
- Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

6 

Mục tiêu, kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành: 
+ Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực sinh học thực nghiệm; hiểu 
và nắm vững các kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành, kỹ năng ứng dụng. 

+ Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, có khả năng tiếp cận và vận 
hành thành thạo các máy móc, thiết bị hiện đại, vận dụng kiến thức chuyên 
môn để phục vụ nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất phù hợp với 

địa phương. 

- Về kỹ năng: 
+ Có kỹ năng tiến hành các thí nghiệm sinh học, các phương pháp nghiên cứu 

khoa học và có khả năng tư duy sáng tạo, độc lập trong công tác, nghiên cứu. 
+ Có khả năng thiết kế đề án chuyên môn và khả năng làm việc theo nhóm. 
+ Có khả năng sử dụng ngôn ngữ và tin học trong nghiên cứu chuyên sâu lĩnh 

vực sinh học. 
+ Có khả năng cập nhật kiến thức chuyên môn và sáng tạo trong công việc. 
+ Có kỹ năng vận dụng kiến thức vào các lĩnh vực về sinh học trong thực tế 

địa phương. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

- Về ngoại ngữ, tin học: 
+ Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học trong nghiên cứu chuyên sâu lĩnh 
vực sinh học. 
+ Có khả năng vận dụng kiến thức tin học cơ bản trong cập nhật kiến thức 

chuyên môn và sáng tạo trong công việc. 

7 

Vị trí làm việc 
sau khi tốt 

nghiệp ở các 
trình độ  

- Giảng dạy trong các Trường phổ thông, trung cấp nghề, cao đẳng, Đại học. 
- Nghiên cứu trong các Trường, Viện. 
- Cán bộ kỹ thuật chuyên sâu trong các cơ sở sản xuất thuộc các lĩnh vực về 

Sinh học, Công nghệ sinh học. 
- Có khả năng học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học, tự nghiên cứu để 
tiếp tục học lên bậc Tiến sĩ. 

VII. Ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 8620115 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

1 
Điều kiện 

xét tuyển 

- Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 
theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình thức 

chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần sẽ 
xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có bằng tốt 
nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp thuộc 

ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, các trường hợp 
khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định công nhận 

tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 
- Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

2 

Điều kiện cơ 

sở vật chất của 
cơ sở giáo dục 
cam kết phục 
vụ người học 

(như phòng 
học, trang thiết 
bị, thư viện,...) 

- Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. 

- Có 04 phòng máy vi tính (kết nối internet) phục vụ giảng dạy và học tập. 
- Thư viện (3.200 m2) cung cấp gần 1500 đầu sách chuyên ngành kinh tế và các 
tạp chí chuyên ngành. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

3 
Đội ngũ 

giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Gồm 04 PGS.TS, 10 TS chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp và các 
chuyên ngành gần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo giảng dạy các môn cơ sở, chuyên ngành và đội ngũ giảng viên giảng 

dạy các học phần lý luận chính trị, ngoại ngữ. 

4 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 
người học 

- Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập 
của mình. 
- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất chất 

của Trường. 
- Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức 
xã hội trong Trường. 

- Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

5 
Yêu cầu về 
thái độ học tập 
của người học 

- Học viên tự chủ, có thái độ tích cực và trung thực trong học tập, nghiên cứu 
và ứng dụng kiến thức chuyên môn vào lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và phát 
triển nông thôn. 

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 
trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 
- Đóng học phí theo quy định. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không được 
dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết 
quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 

- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
- Tham gia học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự 

thi của môn đó. 
- Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

6 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành: 
+ Có kiến thức chuyên sâu, cập nhật và nâng cao về kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn và ứng dụng trong thực tiễn quản lý và kinh doanh. 
+ Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học về kinh tế nông nghiệp để xây 
dựng và thực hiện các nghiên cứu cụ thể. 

- Về kỹ năng: Có năng lực làm việc linh hoạt và tư duy sáng tạo; có khả năng 
phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm:  
+ Phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược và chính sách liên 

quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
+ Tổ chức, quản lý và xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh nông lâm 
nghiệp,  các lĩnh vực liên quan của các tổ chức kinh tế công và kinh tế tư nhân. 

- Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ của học 
viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu chung. 

  7 

Vị trí làm 
việc sau khi 
tốt nghiệp ở 

các trình độ 

- Các học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà 

nước từ trung ương đến địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, hoặc các 
tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.  
- Có khả năng tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các 

trung tâm, viện nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng. 
- Có khả năng học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học, tự nghiên cứu để 
tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

VIII. Ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 8340410 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

1 
Điều kiện 
xét tuyển 

- Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 
theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình thức 
chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần sẽ 

xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có bằng tốt 
nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp thuộc 
ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, các trường hợp 

khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 
phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định công nhận 
tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

2 

Điều kiện cơ 
sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 
cam kết phục 
vụ người học 

(như phòng 
học, trang thiết 
bị, thư viện,...) 

- Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. 
- Có 04 phòng máy vi tính (kết nối internet) phục vụ giảng dạy và học tập. 

- Thư viện (3.200 m2) cung cấp gần 1500 đầu sách chuyên ngành quản lý kinh 
tế và các tạp chí chuyên ngành. 

3 
Đội ngũ 

giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Gồm 01 GS.TS, 4 PGS.TS, 10 TS chuyên ngành Quản lý kinh tế và các 
chuyên ngành gần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo giảng dạy các môn cơ sở, chuyên ngành và đội ngũ giảng viên giảng 
dạy các học phần lý luận chính trị, ngoại ngữ. 

4 

Các hoạt động 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 

người học 

- Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập 
của mình. 

- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất chất 
của Trường. 
- Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức 

xã hội trong Trường. 
- Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

    5 

Yêu cầu về 

thái độ học tập 
của người học 

-  Học viên tự chủ, có thái độ tích cực, trung thực trong học tập, nghiên cứu và 

ứng dụng kiến thức chuyên môn vào lĩnh vực quản lý nói chung và quản lý kinh 
tế nói riêng. 
-  Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 

trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 
-  Đóng học phí theo quy định. 
-  Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không được 

dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết 
quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 
-  Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
-  Tham gia học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự 
thi của môn đó. 
-  Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

6 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành: 
+ Có kiến thức chuyên sâu, cập nhật về quản lý nói chung và ứng dụng trong 

thực tiễn quản lý kinh tế và kinh doanh nói riêng. 
+ Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học về quản lý và kinh tế để xây 
dựng và thực hiện các nghiên cứu cụ thể. 

- Về kỹ năng: Có năng lực làm việc độc lập và sáng tạo, có khả năng phát hiện 
và giải quyết các vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý và kinh tế, bao gồm: 
+ Phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược và chính sách liên 
quan đến phát triển kinh tế. 

+ Tổ chức, quản lý và xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực 
liên quan của các tổ chức kinh tế công và kinh tế tư nhân. 
- Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ của học 

viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu chung. 

7 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 
nghiệp ở các 
trình độ 

- Các học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý 
nhà nước từ trung ương đến địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, 

hoặc các tổ chức phi chính phủ.  
- Có khả năng tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các 
trung tâm, viện nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng. 

- Có khả năng học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học, tự nghiên cứu để 
tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

        IX. Ngành: Khoa học y sinh; Mã số: 8720101 - Chuyên ngành:  Ký sinh trùng y học; Mã số: 8720101  

 
STT 

 
Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

1 
Điều kiện  
xét tuyển 

-  Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 

theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
-  Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình thức 
chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần sẽ 
xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có bằng tốt 

nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp thuộc 
ngành đúng hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự  thi, các 
trường hợp khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 

chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày có 
quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 
-  Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
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2 

Điều kiện cơ 

sở vật chất của 
cơ sở giáo dục 
cam kết phục 

vụ người học 
(như phòng 
học, trang thiết 

bị, thư viện,...) 

 Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Có 
08 cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học chuyên 

ngành Ký sinh trùng - Côn trùng Y học: 
+ Phòng thực tập Ký sinh trùng Y học, diện tích 75 m2 
+ Phòng thực tập Vệ sinh môi trường và dịch tễ, diện tích 75 m2 

+ Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn 
+ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên 
+ Khoa xét nghiệm bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên 

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk 
+ Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Đắk Lắk 
+ Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường, trường Đại học Tây Nguyên 

3 
Đội ngũ 

giảng viên 

 Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 Gồm 01 GS.TS chuyên ngành Ký sinh trùng y học, 03 PGS.TS chuyên ngành 

Ký sinh trùng y học, 07 TS  ngành y học và có đầy đủ các giảng viên đủ tiêu 

chuẩn theo quy định của Bộ Gáo dục và Đào tạo giảng dạy các môn cơ bản, cơ sở 
ngành, tin học, ngoại ngữ. 

 
4 

Các hoạt động 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 

người học 

 Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập 
của mình. 

- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất chất 
của Trường. 
-  Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức 

xã hội trong Trường. 
-  Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

5 
Yêu cầu về 
thái độ học tập 

của người học 

- Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học 

trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo. 
- Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học. 
- Đóng học phí theo quy định. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không được 
dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết 
quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan. 

- Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
- Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự thi 

của môn đó. 
- Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 
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6 

Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

- Về kiến thức chuyên ngành: 
+ Trình bày đặc điểm sinh lý, sinh thái, chu kỳ sinh học của ký sinh trùng gây 

bệnh và truyền bệnh. 
+ Mô tả đặc điểm dịch tễ học ký sinh trùng ở Việt Nam. 
+ Phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm sinh học của ký sinh trùng với bệnh 

học, dịch tễ học và biện pháp phòng chống. 
+ Phân tích đặc điểm cơ bản bệnh học do ký sinh trùng, tác hại của ký sinh 
trùng  và bệnh ký sinh trùng đối với cộng đồng. 

+ Trình bày phương pháp phân tích vấn đề sức khỏe do ký sinh trùng, cách lựa 
chọn ưu tiên và lập kế hoạch giải quyết. 
+ Phân tích các chiến lược, các nguyên tắc và các biện pháp phòng chống bệnh 
ký sinh trùng ở Việt Nam. 

- Về kỹ năng: 
+ Phân loại, định loại ký sinh trùng. 
+ Thực hiện một số kỹ thuật cập nhật áp dụng trong chẩn đoán và nghiên cứu 

về ký sinh trùng y học. 
+ Thiết kế được đề cương nghiên cứu ký sinh trùng tương đương với đề tài cấp 
Bộ trở lên và tổ chức triển khai thực hiện. 

+ Lập được kế hoạch để phòng chống ký sinh trùng  và bệnh ký sinh trùng . 
+ Tư vấn và giáo dục sức khỏe lĩnh vực ký sinh trùng . 
- Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ của học 

viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu Âu chung. 

7 

Vị trí làm việc 
sau khi tốt 

nghiệp ở các 
trình độ 

- Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ có khả năng công tác tại các cơ sở y tế và một 
số Ban, Ngành, Viện, Trường ở các tuyến Trung ương, tỉnh, huyện và các cơ sở 

đào tạo cán bộ y tế. 
- Có khả năng học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học, tự nghiên cứu để 
tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

X. Ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 8229020 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sĩ 

1 
Điều kiện 

xét tuyển 

- Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ học của 
Trường Đại học Tây Nguyên phải có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành Ngôn 
ngữ học hoặc ngành phù hợp với ngành Ngôn ngữ học (ngành Sư phạm Ngữ 

văn và ngành Văn học).  
- Hoặc thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành gần với 
chuyên ngành Ngôn ngữ học, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương 

đương với bằng đại học ngành Ngôn ngữ học. 

2 
Điều kiện cơ 
sở vật chất của 
cơ sở giáo dục 

- Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Có 
các khu giảng đường và cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào 
tạo cao học chuyên ngành Ngôn ngữ học. 
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cam kết phục 
vụ người học 

(như phòng 
học, trang thiết 
bị, thư viện,…) 

- Số đầu sách của Trường Đại học Tây Nguyên 145.000 đầu sách (trong đó có 
10.000 tài liệu tiếng Anh). Thư viện có 4 kho sách (kho giáo trình, tổng hợp, 

kho đọc, Phòng đọc sách pháp luật, và 02 Phòng đọc khoảng 500 chỗ). Trường 
Đại học Tây Nguyên có liên kết khai thác tài liệu của Trưng tâm tư liệu Quốc 
gia với hơn 11.000 sách, báo điện tử. Trường có trung tâm tư liệu và thông tin 

với 40 máy cho sinh viên sử dụng hệ thống internet và hệ thống internet không 
dây trong toàn trường.  
- Giáo trình, sách, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập dựa vào các giáo 

trình, tài liệu của Bộ GD&ĐT cho bậc đào tạo thạc sĩ; Giáo trình, bài giảng của 
Trường Đại học Tây Nguyên, đồng thời tham khảo sử dụng tài liệu giáo trình, 
sách, kết quả nghiên cứu của các trường đại học trong và ngoài nước về ngôn 
ngữ và tiếng Việt. Giáo trình và tài liệu học tập của từng học phần được liệt kê 

trong chương trình chi tiết của các học phần. Ngoài ra, ngành Ngữ văn còn tiếp 
cận và lưu trữ hàng trăm cuốn sách văn học, ngôn ngữ, tiếng Việt, hàng nghìn 
bài báo về ngôn ngữ dạng điện tử xuất bản trong những năm gần đây. 

3 
Đội ngũ  

giảng viên 

- Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Gồm 01 PGS.TS chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ; 01 PGS.TS chuyên ngành: 

Ngữ văn, 02 Tiến sĩ chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ; 03 Tiến sĩ chuyên ngành: 
Ngữ văn và các chuyên ngành gần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo giảng dạy các môn cơ sở, chuyên ngành và đội ngũ 

giảng viên giảng dạy các học phần lý luận chính trị, ngoại ngữ. 

4 

Các hoạt động 
hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho 

người học 

- Thảo luận chuyên môn, hội thảo khoa học, mời các chuyên gia đầu ngành nói 
chuyện chuyên môn. 
- Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về học tập 

của mình. 
- Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất chất 
của Trường. 

- Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ chức 
xã hội trong Trường. 
- Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

5 
Yêu cầu về 
thái độ học tập 

của người học 

Người học có thái độ học tập đúng đắn: tự giác, thực hiện đúng chương trình, 
quy chế đào tạo, có kĩ năng hoạt động nhóm và nghiên cứu độc lập. Đáp ứng 
trình độ thạc sĩ ngôn ngữ học theo định hướng ứng dụng, có kiến thức và kĩ 

năng về ngôn ngữ học vững vàng và bước đầu chuyên sâu, có khả năng giải 
quyết những vấn đề lí luận và thực tiễn trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn 
ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa. 

6 

Mục tiêu kiến 

thức, kĩ năng, 
trình độ ngoại 

- Về kiến thức chuyên ngành: Cung cấp cho người học các kiến thức bước 

đầu mở rộng và nâng cao về ngôn ngữ học và các kiến thức về ngôn ngữ văn 
hóa và xã hội có liên quan; các kiến thức ngôn ngữ học theo hướng chuyên 
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ngữ đạt được ngành (ngôn ngữ học lí thuyết, ngôn ngữ học ứng dụng, Việt ngữ học, ngôn ngữ 
và văn hóa các dân tộc thiểu số,…) phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và 

quản lí về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa.  
- Về kĩ năng: Đào tạo cho người học các kĩ năng cứng (kĩ năng quan sát, kĩ 
năng phân tích và tổng hợp, kĩ năng trình bày và soạn thảo văn bản, v.v) và các 

kĩ năng mềm (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng sử dụng ngoại 
ngữ, công nghệ thông tin) liên quan đến các hoạt động chuyên môn và đáp ứng 
các yêu cầu của nghiệp vụ.  

- Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Đạt trình độ ngoại ngữ do 
thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo 
nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. 

7 

Vị trí làm việc 
sau khi tốt 
nghiệp ở các 

trình độ 

Rèn luyện cho người học có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, quản lí, tư vấn về 
ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa ở các cơ sở nghiên cứu đào tạo trong nước 
và nước ngoài; giúp người học có thể tiếp tục học ở bậc tiến sĩ của ngành/chuyên 

ngành Ngôn ngữ học hoặc các ngành/chuyên ngành liên quan khác. 
                                         

                 Đắk Lắk, ngày 16  tháng 01 năm 2018 
                              Thủ trưởng đơn vị 
                        (Ký tên và đóng dấu) 

      (Đã ký) 

 PGS.TS. Nguyễn Tấn Vui 

 

 

 
 

 

  


