BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP VÀ NGÀNH GẦN;
ỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ;
(kèm theo thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2010 trường Đại học Cần Thơ)

I. Bậc Thạc sĩ
TT

Ngành dự tuyển
cao học

1

Trồng trọt

2

Bảo vệ thực vật

3

Khoa học đất

4

Quản lý đất đai

5

Chăn nuôi

6

Thú y

7

Nuôi trồng thủy sản

8

Quản lý và bảo vệ
nguồn lợi thủy sản

9

Phát triển nông thôn

10 Hệ thống nông

ọc đúng và phù hợp

Ngành gần
Tên ngành đại học

Môn học bổ sung
- Sinh lý thực vật
- Môi trường
- Di truyền và chọn giống
- Quản lý đất đai
- Hệ thống canh tác
Môi trường; Hoa viên cây cảnh; Sư phạm - Dịch hại cây trồng
Nông học; Trồng trọt; Bảo vệ thực vật;
Sinh; Sinh kỹ thuật nông nghiệp
- Hóa bảo vệ thực vật
- Nông hóa
Quản lý đất đai; Trồng trọt; Nông học
- Môi trường
- Thổ nhưỡng
- Địa chất
Trồng trọt; Nông học; Môi trường; Quản lý Bản đồ địa chính
Quản lý đất đai; Khoa học đất
môi trường; Tin học; Luật; Phát triển nông Gis- Viễn Thám
thôn
Trắc địa
- Sinh lý gia súc
Nông học; Công nghệ sinh học; Thủy sản;
Chăn nuôi thú y; Thú y; Kỹ thuật nông nghiệp
- Di truyền giống và gia súc
SP Sinh KTNN (Sinh KTNN)
- Dinh dưỡng thức ăn
- Vi sinh thú y
- Dược lý thú y
Chăn nuôi thú y; Thú y
- Nông học
- Bệnh học
- Miễn dịch học
- Chăn nuôi; Sư phạm Sinh học; Cử nhân
1. Phương pháp nghiên cứu SH cá
Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản
Sinh học; Sinh kỹ thuật nông nghiệp (học 2. Quản lý chất lượng nước ao nuôi TS
lý Nghề cá; Khai thác thuỷ sản; Quản lý môi
bổ sung từ môn 1-4)
3. Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt
trường và nguồn lợi thuỷ sản; Nông học
- Môi trường (học bổ sung môn 1; 3; 4)
4. Kỹ thuật s.xuất giống & nuôi giáp xác
Quản lý nghề cá; Khai thác thủy sản; Bảo vệ
nguồn lợi thủy sản; Sinh học biển; Nuôi trồng
- Sinh thái học
Khoa học môi trường; Sinh học; Nông học;
thủy sản; Môi trường và quản lý tài nguyên
- Tài nguyên thủy sinh học
Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn
thiên nhiên; Kinh tế môi trường và tài nguyên;
- Ngư nghiệp đại học
Kinh tế thủy sản
Kinh tế nông nghiệp PTNT; Trồng trọt; Chăn
nuôi – Thú y; Nông học; Thủy sản; Môi
trường; Xã hội nhân vănư
Nông học; Trồng trọt; Hoa viên & cây cảnh; Chăn
Trồng trọt; Khoa học Đất; Hoa viên cây cảnh;
Bảo vệ thực vật; Di truyền chọn giống; Nông
học; Kỹ thuật nông nghiệp

Số tiết
45 (3TC)
45 (3TC)
45 (3TC)
45 (3TC)
30 (2TC)
45 (3TC)
45 (3TC)
30 (3TC)
90 (4TC)
90 (4TC)
90 (4TC)
45 (3TC)
45 (3TC)
45 (3TC)
30 (2TC)
30 (2TC)
30 (2TC)
30 (2TC)
30 (2TC)
45 (3TC)
30 (2TC)
45 (3TC)
30 (2TC)
30 (2TC)
30 (2TC)

TT

Ngành dự tuyển
cao học
nghiệp

ọc đúng và phù hợp

Ngành gần
Tên ngành đại học

13

Công nghệ thực
phẩm và đồ uống

- Công nghệ thực phẩm
- Hóa thực phẩm

- Công nghệ hóa học
- Cử nhân Hóa
- Sư phạm Hóa
- Chế biến thủy sản

14

Công nghệ sau thu
hoạch

Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ thực
phẩm; Trồng trọt; Nông học; Bảo vệ thực vật

- Công nghệ sinh học
- Cơ khí chế biến

16 Sinh thái học
17 Văn học Việt Nam

Cử nhân CNSH; Cử nhân Sinh hoá; Sư phạm
- KS Nông học
Sinh; Sinh KTNN, Sư phạm Sinh hoá; KS.
- Kỹ sư môi trường
Sinh hoá; Công nghệ thực phẩm; Trồng trọt;
- Y (đang công tác Ngành xét nghiệm)
Thủy sản; Cử nhân Y khoa ; Chăn nuôi; Thú Y
Sư phạm Sinh học; Sinh KTNN, Cử nhân Sinh;
Môi trường; Nông học; Trồng trọt; Công nghệ
sinh học
- Sư phạm Ngữ Văn
- Cử nhân Ngữ Văn

- Cơ sở khoa học môi trường
- Hóa môi trường
- Sinh vật chỉ thị môi trường

45 (3TC)
45 (3TC)
45 (3TC)

- Cơ sở khoa học môi trường
- Quản lý tài nguyên đất ngập nước
- Quản lý chất lượng môi trường

45 (3TC)
45 (3TC)
45 (3TC)

- Công nghệ thực phẩm đại cương
- Hóa sinh công nghiệp
- Vi sinh công nghiệp
- Đánh giá chất lượng thực phẩm
- Các quá trình cơ bản trong C.nghệ TP
- Sinh lý – sinh hóa nông sản
- Máy – thiết bị bảo quản nông sản sau
thu hoạch
- Sinh hóa
- Vi sinh đại cương

30 (2TC)
30 (2TC)
30 (2TC)
30 (2TC)
30 (2TC)
45 (3TC)
45 (3TC)

LL và PPDH BM

- Sư phạm Ngữ Văn

- Cử nhân Ngữ Văn

Chứng chỉ sư phạm

19 LL và PPDH BM

- Sư phạm Anh văn

- Tiếng Anh

Chứng chỉ sư phạm

18

Số tiết

nuôi-Thú y; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nghề cá;
Khoa học đất; Quản lý đất đai; Bảo vệ thực vật;
Khoa học môi trường; Quản lý môi trường; Kinh tế
nông nghiệp; Kinh doanh nông nghiệp; Kinh tế thủy
sản; Kinh tế tài nguyên và môi trường; Phát triển
nông thôn, Khuyên nông và Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp; Thủy sản; Chăn nuôi; Thú y;
Môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên;
Nông học; Hệ thống canh tác; Quản lý đất
Sinh thái học; Khoa học môi trường; Kỹ thuật
11 Khoa học môi trường
đai; Sinh vật học; Sinh KTNN, Chế biến
môi trường; Quản lý môi trường, Giáo dục môi
thực phẩm; Hóa học; Khoa học Đất; Phát
trường; Kinh tế môi trường
triển nông thôn; Công nghệ sinh học
Môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên; Lâm nghiệp; Nông học; Quản lý Đất đai;
Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường;
Khoa học Đất; Nuôi trồng Thủy sản; Khai
Quản lý môi trường; Địa chất môi trường; Kinh Thác Thủy sản; Bảo vệ Nguồn lợi Thủy
12 Quản lý môi trường
tế môi trường/Tài nguyên; Quản lý tài nguyên sản; Kinh tế Nông nghiệp; Phát triển Nông
thiên nhiên; Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi thôn; Thủy nông; Trồng trọt; Chăn
trường
nuôi/Thú y; Nông học; Sinh học

15 Công nghệ sinh học

Môn học bổ sung

60 (4TC)
60 (4TC)

360
(24TC)
360

TT

Ngành dự tuyển
cao học

ọc đúng và phù hợp
- Sư phạm tiếng Anh

20

LL và PPDH BM

Môn học bổ sung

- Anh văn
- Ngữ văn Anh

Số tiết
(24TC)

Sư phạm tiếng Pháp; Sư phạm Pháp văn; Cử
nhân tiếng Pháp; Cử nhân ngữ văn Pháp
Các chuyên ngành toán; Toán – Tin; Sư phạm
toán; Sư phạm toán - tin

LL và PPDH BM
toán
Giải tích; Đại số và lý
22 thuyết số; Lý thuyết xác Sư phạm Toán; Cử nhân Toán; Toán – Tin
suất và thống kê toán
Vật lý lý thuyết và vật
23
Sư phạm Lý; Cử nhân Lý; Lý – Tin
lý toán; Vật lý kỹ thuật
Hóa hữu cơ; Hóa lý
24
Sư phạm Hóa; Cử
thuyết và hóa lý
- Kỹ sư Tin học
- KS Công nghệ thông tin
25 Hệ thống thông tin
- Cử nhân Tin học
- CN Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh; Kinh tế thương mại;
; Marketing; Kế toán; Tài chính;
26 Quản trị kinh doanh
Ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế nông
nghiệp
Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế tài nguyên và
môi trường; Kinh tế thủy sản; Kế toán; Tài
27 Kinh tế nông nghiệp
chính; Ngân hàng; Ngoại thương; Quản trị kinh
doanh; Kinh tế thương mại
Tài chính – Tín dụng; Tài chính – Ngân hàng;
Tài chính doanh nghiệp; Tài chính nhà nước;
Kinh tế tài chính –
Tài chính - Kế toán; Tài chính; Tài chính –
28
Ngân hàng
Lưu thông tiền tệ tín dụng; Ngân hàng; Kinh
doanh tiền tệ; Tài chính quốc tế
21

Ngành gần
Tên ngành đại học

KS. Điện tử; KS. Điện tử - Viễn thông;
KS. Tự động hóa; CN/Sư phạm Toán;
CN/SP Vật lý; CN/SP Toán – Tin; CN/SP
Lý – Tin
Kinh tế tài nguyên và môi trường; Kinh tế
thủy sản; Kinh tế Kế hoạch – đầu tư; và
các ngành Kinh tế khác

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Cơ sở dữ liệu
- Hệ điều hành

60 (4TC)
60 (4TC)
45 (3TC)

- Chiến lược và chính sách kinh doanh
- Quản trị marketing
- Hành vi tổ chức

45 (3TC)
45 (3TC)
45 (3TC)

- Kinh tế du lịch; Marketing, ; Quản lý đất
đai ; Phát triển nông thôn; Kinh tế Kế
hoạch – đầu tư; và các ngành Kinh tế khác

- Kinh tế nông nghiệp
- Kinh tế tài nguyên và môi trường
- Dự án phát triển

45 (3TC)
45 (3TC)
45 (3TC)

Quản trị kinh doanh; Kinh tế thương mại;
; Marketing; Kinh tế nông
nghiệp; Kinh tế tài nguyên và môi trường;
Kinh tế thủy sản; Kế toán; Kiểm toán;
Ngoại thương; Kinh tế Kế hoạch - đầu tư;
Các ngành Kinh tế khác.

- Quản trị tài chính
- Quản trị ngân hàng thương mại
- Tài chính tiền tệ

45 (3TC)
45 (3TC)
45 (3TC)

II. Bậc Tiến sĩ
Ngành tốt nghiệp phù hợp
Đại học
Cao học
Trồng trọt; Khoa học Đất; Hoa viên cây cảnh;
Trồng trọt; Di truyền chọn giống;
Trồng trọt
Bảo vệ thực vật; Di truyền chọn giống; Nông
Khoa học đất; Bảo vệ thực vật
học
Đất & dinh dưỡng cây trồng Quản lý đất đai; Trồng trọt; Nông học
Khoa học đất; Trồng trọt
Bảo vệ thực vật
Nông học; Trồng trọt; Bảo vệ thực vật
Trồng trọt; Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi động vật
Chăn nuôi thú y; Thú y
Chăn nuôi

TT Chuyên ngành tuyển
1
2
3
4
5

ọc

Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản
6 Nuôi thủy sản nước mặn lợ lý Nghề cá; Khai thác thuỷ sản; Quản lý môi
trường và nguồn lợi thuỷ sản; Nông học
Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản
7 Nuôi thủy sản nước ngọt
lý Nghề cá; Khai thác thuỷ sản; Quản lý môi
trường và nguồn lợi thuỷ sản; Nông học

Vi sinh vật học

Ngành cao học phải học bổ sung (các học phần bổ
sung sẽ được thông báo sau khi được xét tuyển)
Địa chính; Khoa học Môi trường
Địa chính; Khoa học môi trường
Thú y; Công nghệ sinh học; Nuôi trồng thủy sản
Công nghệ sinh học; Trồng trọt; Công nghệ thực
phẩm; Chăn nuôi; Thú y

Nuôi trồng Thủy sản; Quản lý và
BVNL thủy sản; Quản lý vùng ven
biển; Sinh học biển

Công nghệ sinh học; Môi trường; Sinh thái học; Chăn
nuôi

Nuôi trồng Thủy sản; Quản lý và
BVNL thủy sản

Công nghệ sinh học; Môi trường; Sinh thái học; Chăn
nuôi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

