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CHUYÊN NGÀNH THƢƠNG MẠI 

 VÀ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ 

 

Giới thiệu 

Khi quy mô của nền kinh tế toàn cầu ngày càng tăng, việc tổ chức và điều tiết thương mại quốc 

tế càng trở nên ngày càng  phức tạp đặc biệt trong các ngành thực phẩm và ngành nông nghiệp, 

nơi mà những thay đổi lớn đang diễn ra. Đây là một chương trình đào tạo Cử nhân tập trung 

vào các hoạt động thương mại, quản lý và tư vấn trong kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và 

chuỗi lương thực thực phẩm: Mua và bán, xuất nhập khẩu, sản xuất và hậu cần, marketing và 

quản lý chất lượng, vận chuyển và bảo quản. Hà Lan là một quốc gia nổi tiếng trong lĩnh vực 

sản xuất, thương mại và cải tiến trong sản xuất nông nghiệp, rau, hoa, củ và quả. Các tập đoàn 

thương mại và bán đấu giá của Hà Lan kiểm soát 60% sản lượng hoa toàn thế giới. Chính vì 

vậy, bạn không có gì để ngạc nhiên khi Đại học Van Hall Larenstein giới thiệu với các bạn 

chương trình đào tạo Cử nhân Thương mại và Kinh doanh nông nghiệp quốc tế. Đây là một 

ngành hấp dẫn, nơi cung cấp cho bạn kiến thức để bạn có khả năng giải quyết một vấn đề nan 

giải trong lĩnh lực kinh doanh và thương mại Nông nghiệp: phải luôn đảm bảo chắc chắn sự 

thống nhất giữa sản lượng và nhóm mục tiêu. 

Chương trình tập trung vào thương mại, quản lí, hoạt động tư vấn của các doanh nghiệp trong 

chuỗi thực phẩm và rau quả chẳng hạn như: Mua, bán hàng; xuất nhập khẩu; sản xuất và  tiêu 

thụ; tiếp thị và quản lí chất lượng; vận tải và bảo quản… 

Bạn sẽ học cách phân tích những vấn đề và tìm ra các giải pháp, cách thức hoạt động của một 

tổ chức và cách thức tư vấn cho mọi người. 

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này các bạn sẽ rất tự tin khi làm việc ở các môi trường văn 

hóa khác nhau. Bạn sẽ trở thành: 

 Thương nhân; 

 Nhà quản lí thương mại và tiếp thị; 

 Nhà quản lí xuất nhập khẩu; 

 Nhà quản lí kinh doanh và kế toán; 
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Làm thế nào để ghi danh 

Các yêu cầu đầu vào  

 Tốt nghiệp phổ thông trung học, có điểm trung bình 3 năm PTTH >= 6.5; hoặc đạt điểm 

sàn kỳ thi đại học của Bộ GD & ĐT. 

 Điểm IELTS ≥ 4.5 hoặc vượt qua kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào của chương trình. 

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và phỏng vấn  

Chƣơng trình đào tạo 

Chƣơng trình Giai đoạn I: 2 năm tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM: gồm 29 

môn học với 70 tín chỉ 

Tên môn học Tín chỉ Tên môn học Tín 

chỉ 

Intensive Advanced English 20 Plant Bio-chemistry 2 

Seminar 1 1 Plant genetics 2 

General Horticulture 2 Water management in Horticulture 2 

Basic of Soil Science 3 Soil Fertility and Fertilizer 3 

Agro-meteorology 2 On-farm practice 1 1 

Plant and Plant Taxonomy 2 Seminar 3 1 

Agricultural marketing 2 Agricultural Business 3 

Farm management 1 Project Development and 

Management 

2 

General Organization and management 1 Plant Physiology 3 

General Agricultural Economic 1 Plant breeding 2 

Seminar 2 1 Techniques in greenhouse 2 

Internship 1 1 On-farm practice 2 1 

Scientific approach 1 Internship 2 3 

Probability and Statistics 3 Seminar 4 1 

Methodology 1 1   

Chƣơng trình Giai đoạn II: 2 năm cuối tại Trường Đại học Van Hall Larenstein –  Hà Lan 

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Van Hall Larenstein sẽ chịu trách nhiệm về cấu trúc 

chương trình, đề cương môn học, sách giáo khoa dựa trên Quy định chi tiết về các môn học của 

Chương trình liên kết đào tạo 2+2.  



 

 

Sinh viên sẽ học 7 mô-đun (Lý thuyết, thực tập, luận văn) với 120 tín chỉ (Mỗi tín chỉ tương 

đương 28 giờ học) với 4 học kỳ tại Trường Đại học Khoa học Ứng Dụng Van Hall Larenstein 

– Hà Lan. Chi tiết các học phần tại Bảng sau:  

Year 3 Semester 1  Semester 2 

Study unit          Minor gate way to IAT  Placement 

Credits 30 credits  30 credits 

Competences A, C, F, G, H2  A, C, F, G, H2 

Assessment Gateway to IAT 

(8 written, 2 oral exams) 

 

 

Placement 

(2 written, 1 oral exam) 

Year 4 Semester 1  Semester 2 

Study unit Agribusiness & Import/Export  Thesis 

Credits 30 credits  30 credits 

Competences Contribution to A, C, E, F, G, H2  A, C, F, G, H2 

Assessment Agribusiness & Import/Export 

(3 written, 4 oral, 1 portfolio) 

 Thesis (2 written, 1 oral) 

Bạn sẽ đƣợc học 

Trong năm đầu tiên, bạn sẽ được cung cấp các kiến thức để giúp bạn có cái nhìn toàn diện về 

lĩnh vực bạn đang theo học với sự hỗ trợ của các môn học như: Marketing, Kinh doanh, Kinh 

tế và Khoa học thông tin. Bạn sẽ tham gia các khóa huấn luyện kĩ năng và tiếng anh. 

Đặc biêt, chuyên ngành chính của bạn cũng tập trung vào năm học đầu, bạn sẽ khảo sát các 

mối quan hệ phức tạp: Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng, phát triển sản phẩm và tiến 

trình. Bạn sẽ được học các môn sau: 

 Tổng quan về rau quả 

 Khoa học đất cơ bản 

 Khí tượng nông nghiệp 

 Thực vật và phân loại thực vật 

 Tiếp thị nông nghiệp 

 Quản lí trang  trại 

 Tổng quan về quản lí và tổ chức 

 Tổng quan kinh tế nông nghiệp 



 

 

 Kinh doanh nông nghiệp 

 Quản lí và phát triển dự án 

 Sinh lí thực vật 

 Nhân giống cây trồng 

 Kĩ thuật trong nhà kín. 

Trong năm thứ ba bạn có 6 tháng đi khảo sát thực địa có thể là vùng sản xuất nông nghiệp của 

Hà Lan. Bạn có thể trở thành trợ lí cho các nhà quản lí về tiêu thụ, sản xuất và mua bán. 

Ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính bạn còn có thể chọn thêm ngôn ngữ thứ hai như 

tiếng Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha. 

Ngôn ngữ giảng dạy 

 Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng Tiếng Anh 

Giảng viên 

 Giai đoạn I: Đội ngũ Giảng viên của các khoa của Đại học Nông Lâm TP.HCM, các 

giáo sư thỉnh giảng đến  từ những trường đại học khác và Đại học Van Hall Larenstein – 

Hà Lan.  

 Giai đoạn II: Giảng viên sẽ là đội ngũ của Đại học Van Hall Larenstein – Hà Lan. 

Địa điểm đào tạo  

 Giai đoạn I: Đại học Nông Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  

 Giai đoạn II: Đại học Van Hall Larenstein – Hà Lan. 

Thời gian đào tạo: 4 năm 

 2 năm đầu tại Việt Nam  

 2 năm cuối tại Hà Lan 

Bằng cấp  

Bằng Cử nhân do Trường Đại Học Van Hall Larenstein – Hà Lan cấp và có giá trị quốc tế. 

Cơ hội nghề nghiệp  

Các sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý và Kinh doanh Nông 

nghiệp (Chuyên ngành Thương mại và Kinh doanh Nông nghiệp Quốc tế) có cơ hội làm việc 

toàn cầu liên quan đến hoạt động thương mại trong cung ứng sản phẩm đầu vào cho nông 

nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp. Các bạn sau khi tốt nghiệp bạn có thể trở thành nhà lãnh 

đạo, nhà tư vấn, nhà quản lý marketing hay  nhà thương mại cho các tập đoàn và các tổ chức 



 

 

kinh tế.  Bạn có thể khởi nghiệp là một nhà quản lí cấp cho một công ty xuất khẩu hoa, nhà 

quản lí tài chính cho một công ty chế biến thực phẩm hoặc nghiên cứu thị trường nước giải 

khát; Sau đó bạn có thể trở thành nhà quản lí cấp cao hoặc có khả năng mở công ty riêng cho 

mình. 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

 Đơn đăng ký (Liên hệ trực tiếp tại Văn phòng CIE-NLU hoặc Download tại website 

http://cie-nlu.hcmuaf.edu.vn) 

 Bản sao học bạ PTTH và Bằng tốt nghiệp PTTH hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời (2 bản sao có công chứng) 

 Bản sao giấy báo điểm thi đại học 

 Chứng chỉ IELTS (nếu có) 

 Ảnh 04 tấm (cỡ 4x6) 

 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc 

 

Thời gian nhận hồ sơ, xét tuyển, phỏng vấn 

 Nhận hồ sơ dự tuyển :     Đến ngày 30 tháng 9 năm 2011 

 Địa điểm đăng ký và nhận hồ sơ:    Trung tâm Đào tạo Quốc tế 

 Phỏng vấn và thông báo kết quả xét tuyển:  Trước ngày 10 tháng 10 năm 2011 

 Khai giảng:       Ngày 15 tháng 10 năm 2011 

Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 08-37246042/ Fax: 08-37246042;  

Hotline: 0938020438 (Cô Hiền) hoặc 0908437490 (Cô Hoàng) 

Email: cie-nlu@hcmuaf.edu.vn Website: http://cie-nlu.hcmuaf.edu.vn 
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