
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể: 

Kiến 

thức 

chung 

1. Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, môi trường, xã hội và sự hiểu biết về các vấn đề 

đương đại vào ngành công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. 

1.1. Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên vào ngành công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. 

1.2. Áp dụng kiến thức khoa học môi trường vào ngành công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. 

1.3. Áp dụng kiến thức khoa học xã hội và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại vào ngành 

công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. 

Kiến 

thức 

chuyên 

môn 

2. Ứng dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật canh tác cây trồng vào sản xuất các sản phẩm 

rau hoa quả đáp ứng nhu cầu thị trường. 

2.1. Ứng dụng kiến thức khoa học cây trồng vào xây dựng mô hình kỹ thuật cao /qui trình 

tiên tiến sản xuất sản phẩm rau hoa quả đáp ứng nhu cầu thị trường. 

2.2. Ứng dụng kỹ thuật canh tác cây trồng vào xây dựng mô hình kỹ thuật cao /qui trình tiên 

tiến sản xuất sản phẩm rau hoa quả đáp ứng nhu cầu thị trường. 

3. Ứng dụng kiến thức thiết kế, thi công, duy trì cảnh quan đáp ứng các nhu cầu cụ thể về 

văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế. 

3.1. Ứng dụng các kiến thức về cảnh quan và thiết kế cảnh quan vào việc chọn lọc ý tưởng 

thiết kế cảnh quan đáp ứng các nhu cầu cụ thể về văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế. 

3.2. Ứng dụng kiến thức về thiết kế cảnh quan vào việc thiết kế các công trình cảnh quan theo 

các mục tiêu đề ra. 

3.3. Ứng dụng kiến thức về thiết kế cảnh quan vào việc thi công cảnh quan đáp ứng các tiêu 

chuẩn thiết kế. 

3.4. Ứng dụng kiến thức về thiết kế cảnh quan vào việc duy trì cảnh quan theo các tiêu chuẩn 

mỹ thuật và kỹ thuật. 

Kỹ 

năng 

chung 

4. Làm việc hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên cùng nhau tham gia lãnh đạo 

nhóm, tạo ra một môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ 

và đáp ứng các mục tiêu. 

4.1. Vận dụng thành thạo kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian trong quá trình làm việc 

nhóm. 

4.2. Vận dụng thành thạo kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ nội bộ bao gồm thiết lập 

sự nối kết, giải quyết mâu thuẫn và quan hệ với bên ngoài trong quá trình làm việc của nhóm. 

4.3. Vận dụng thành thạo kỹ năng đánh giá kết quả làm việc của cá nhân, nhóm và phối hợp 

với nhóm để cải tiến liên tục. 

5. Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan (nông dân, khách hàng, nhà chuyên môn, nhà 

quản lý). 

5.1. Thu thập, xử lý và trao đổi thông tin với các bên liên quan một cách hiệu quả. 

5.2. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh: giao tiếp học thuật và giao tiếp xã hội. 



5.3. Vận dụng phối hợp các yếu tố giao tiếp: cảm giác, cảm xúc và giá trị  (feelings, emotions, 

values) để tạo ra sự giao tiếp hiệu quả. 

5.4. Ứng xử phù hợp với các bên liên quan trong môi trường đa dạng, tôn trọng sự khác biệt 

đa văn hóa. 

5.5. Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ B1. 

5.6. Sử dụng thành thạo CNTT phục vụ công tác sản xuất và thiết kế. 

Kỹ 

năng 

chuyên 

môn 

6. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn. 

6.1. Khảo sát thực tiễn để phát hiện vấn đề cần nghiên cứu. 

6.2. Nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu, sự tương đồng và khác nhau của các phương pháp 

khảo sát (forms of inquiry) để lựa chọn phương pháp phù hợp. 

6.3. Triển khai đúng cách các phương pháp khảo sát, nghiên cứu. 

6.4. Đưa ra các kêt luận hợp lý và các giải pháp mang tính sáng tạo cho việc giải quyết vấn 

đề nghiên cứu. 

7. Nghiên cứu thị trường nội địa và thế giới để phát triển các sản phẩm rau hoa quả và cảnh 

quan đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng, môi trường và kinh tế. 

7.1. Phân tích thị trường nội địa. 

7.2. Phân tích thị trường thế giới. 

7.3. Đề xuất các chiến lược phát triển sản phẩm rau hoa quả và cảnh quan đáp ứng yêu cầu 

về sức khỏe cộng đồng, môi trường và kinh tế Việt Nam và hướng đến thị trường thế giới. 

8. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất rau hoa quả và quản lý cảnh 

quan. 

8.1. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất rau hoa quả. 

8.2. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý cảnh quan. 

Năng 

lực tự 

chủ và 

trách 

nhiệm 

9. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường và ứng xử phù 

hợp với các chuẩn mực đạo đức và tôn trọng đa văn hóa. 

9.1. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. 

9.2. Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

9.3. Ứng xử một cách có đạo đức và thể hiện sự tôn trọng đa văn hóa. 

10. Thể hiện sự sẵn sàng học tập suốt đời, có tinh thần đổi mới và sáng tạo để đáp ứng 

với sự thay đổi nhanh của khoa học và công nghệ. 

10.1. Xác định chính xác các hạn chế của bản thân đối với kiến thức, năng lực cần có của cử 

nhân ngành công nghệ rau hoa quả và cảnh quan và các xu hướng hiện đại trong nghề nghiệp. 

10.2. Sẵn sàng học tập khi có cơ hội học tập, bồi dưỡng kiến thức và năng lực. 

10.3 Cởi mở với các ý tưởng khác biệt và sáng tạo. 

 

 


