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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần : Xây dựng và quản lý dự án khuyến nông
(Extentional project planning and management)
- Mã số học phần:
- Số tín chỉ

: 2 TC (25 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành)

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn

: Kinh tế - Xã hội Nông thôn

- Khoa/Viện
: Khoa Phát triển Nông thôn
3. Học phần tiên quyết: KT101
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và thực hành về nguyên lý và phương pháp
xây dựng và quản lý dự án, phương pháp cùng tham gia và mức độ tham gia cũng như
lồng ghép giới vào xây dựng và quản lý dự án khuyến nông.
5. Mục tiêu của học phần:
5.1. Kiến thức:
Nắm vững kiến thức cơ bản về chu kỳ dự án, nguyên lý xây dựng và quản lý dự án.
Các bước tiến hành xây dựng một dự án khuyến nông.
5.2. Kỹ năng:
Thực hành thành thạo các bước trong tiến trình xây dựng và quản lý dự án khuyến
nông, có khả năng giúp các tổ chức, các dự án khuyến nông đạt kết quả tốt
5.3. Thái độ:
Tích cực, chủ động trong công việc, có tác phong đạo đức tốt trong quá trình xây
dựng và quản lý dự án
6. Đề cương học phần:
Nội dung
Chương 1.
1.1.
1.2.
1.3.
Chương 2.
2.1.
2.2.
Chương 3.
3.1.
3.2.

Giới thiệu
Khái niệm về dự án và chu kỳ dự án
Nguyên lý xây dựng án
Nguyên lý quản lý dự án
Phương pháp cùng tham gia trong xây dựng và quản lý dự
án
Phương pháp cùng tham gia và các mức độ tham gia
Lồng ghép giới trong xây dựng và quản lý dự án
Xây dựng dự án khuyến nông
Các bước trong tiến trình xây dựng dự án
Khung lô-gíc

Số tiết
5

5

8

3.3. Lập kế hoạch (hoạt động, kinh phí)
3.4. Phân tích hiệu quả dự án (Kinh tế, xã hội, môi trường)
3.5.
Chương 4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Viết dự án
Quản lý dự án khuyến nông
Nguyên tắc và nội dung cơ bản trong quản lý dự án
Tổ chức thực hiện
Theo dõi, giám sát
Đánh giá dự án
Thực hành và vận dụng

7

10

7. Phương pháp giảng dạy:
Giảng lý thuyết để cung cấp những kiến thức cơ bản và tổng quát về xây dựng và
quản lý dự án khuyến nông, sinh viên sẽ thảo luận và báo cáo nhóm (mỗi nhóm 4-5
sinh viên) bằng Powerpoint theo chủ đề mà giảng viên yêu cầu.
8. Đánh giá:
- Thực hành

:

30%

- Kiểm tra cuối kỳ

:

70%

9. Tài liệu học tập:
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Nhà xuất bản nông nghiệp, 2009.
2. Giáo trình quản lý dự án. Từ Quang Phương. Đại học kinh tế quốc dân, 2011
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