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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Chuyên đề tổng hợp kinh doanh nông nghiệp (Advanced Exercise
in Agribusiness)
- Mã số học phần: HG354
-

Số tín chỉ: 2 TC (0 tiết lý thuyết, 90 tiết thực hành)

2. Đơn vị phụ trách học phần:
-

Bộ môn: Bộ môn Kinh tế - Xã hội nông thôn,

-

Khoa/Viện: Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ

3. Học phần tiên quyết: Phương pháp nghiên cứu KDNN
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần nhằm giúp sinh viên nghiên cứu, phân tích và tổng hợp các vấn đề có liên
quan trong lĩnh vực kinh tế nói chung và kinh doanh nông nghiệp nói riêng. Học phần
giúp sinh viên ứng dụng các lý thuyết đã được trang bị về kinh doanh nông nghiệp để
phân tích một vấn đề cụ thể trong thực tế thuộc lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp của
Việt Nam và các nước trên thế giới. Nội dung của chuyên đề được cấu trúc thành 04
phần chính gồm: (1) Phần mở đầu, (2) Phần phương pháp thực hiện (3) Thảo luận và
(4) Phần Kết luận và kiến nghị. Nội dung chuyên đề tối thiểu là 20 trang và tối đa là
30 trang, không kể biểu bảng, hình vẽ và phụ lục. Sinh viên có thể thực hiên chuyên
đề nghiên cứu từ 10 – 15 tuần.
5. Mục tiêu của học phần
5.1 Kiến thức: Sinh viên hiểu rỏ cách phân tích và tổng hợp số liệu, thông tin trong
nghiên cứu kinh doanh; Sinh viên nắm rỏ về phương pháp phân tích, tổng hợp các vấn
đề có liên quan trong kinh doanh
5.2 Kỹ năng: Sinh viên có khả năng tư duy và có khả năng lý luận khoa học để giải
quyết một vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh đặt ra; Sinh viên có thể thực
hiện được một nghiên cứu để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Sinh viên có khả
năng thu thập, phân tích các số liệu, thông tin cần thiết cho một nghiên cứu cơ bản
trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp.
5.3 Thái độ: Sinh viên có thái độ hợp tác, công tác với nhau trong nghiên cứu; Sẵn
sang chia sẻ thông tin với mọi người trong nghiên cứu.
6. Đề cương học phần (cấu trúc của chuyên đề)
Phần mở đầu:
- Lý do chọn đề tài
- Mục tiêu, kế hoạch thực hiện
Phần phương pháp thực hiện:
- Phương pháp thu thập thông tin, số liệu
- Phương pháp phân tích thông tin, số liệu
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Phần nội dung:
- Phân tích thực tế
- Đánh giá thực tế
- Đề ra phương hướng và biện pháp
Phần kết luận và kiến nghị
7. Phương pháp giảng dạy: Sinh viên sẽ được hướng dẫn trực tiếp về cách viết đề
cương nghiên cứu khoa học, bản nháp và bản chính của vấn đề sinh viên chọn nghiên
cứu.
8. Phương pháp đánh giá học phần: Bài thu hoạch 100%
9. Tài liệu học tập:
1. Võ Thị Thanh Lộc, 2010. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết
đề cương nghiên cứu. NXB D9aH Cần Thơ
2. Phương pháp nghiên cứu kinh tế trong nông nghiệp. Lê Thành nghiệp và Agné
C. Rola. NXB Nông Nghiệp, 2005.
3. Nguyễn Thanh Phương, 2006. Phương pháp chuẩn bị và trình bày báo cáo
(handout) Đại học Cần Thơ
4. Nguyễn Thị Chành, 2004. Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa
học kinh tế. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM
5. SPF, 2006. Nghiên cứu lợi thế so sánh của các sản phẩm đặc trưng ở các vùng
sinh thái Việt Nam. NXB Nông Nghiệp
6. Trung Nguyên, 2005. Phương pháp luận nghiên cứu. Nhà xuất bản Lao động –
Xã hội.
7. Varian, Hal R., 1997. How to build an economic model in your spare time.
University of Michigan Press, Michigan
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