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1. Tên môn thi: Kinh tế nông nghiệp
- Số tiết ôn tập: 20 tiết.
2. Đơn vị phụ trách môn thi:
- Bộ môn: Kinh tế nông nghiệp.
- Khoa:

Kinh tế.

3. Mục tiêu của môn thi:
3.1. Kiến thức: Kiến thức tích lũy được sau khi hoàn thành khóa ôn tập:
3.1.1. Hiểu được đặc điểm, vai trò của nông nghiệp đối với tăng trưởng và phát
triển kinh tế;
3.1.2. Ứng dụng các lý thuyết và khái niệm trong kinh tế học để giải thích hành vi
của người sản xuất và các vấn đề thực tiễn trong thị trường nông nghiệp;
3.1.3. Vận dụng các nguyên lý kinh tế học cơ bản trong việc phân tích, lựa chọn
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp;
3.1.4. Giải thích được nguyên lý và sự cần thiết có những can thiệp thích hợp của
Nhà nước vào thị trường nông sản;
3.2. Kỹ năng: Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ có các kỹ năng sau:
3.2.1. Biết cách thu thập số liệu, phân tích các vấn đề phát sinh trong thực tiễn
kinh tế nông nghiệp, nông thôn;
3.2.2. Rèn luyện kỹ năng viết, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ
năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi:
Kinh tế nông nghiệp là môn học nghiên cứu những vấn đề trong sản xuất và thị
trường nông nghiệp bằng quan điểm và những công cụ phân tích của kinh tế học. Cụ
thể, môn học bao gồm các nội dung: (1) Vai trò của nông nghiệp đối với nền kinh tế;
(2) Kinh tế các nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp; (3) Chuyển giao tiến bộ khoa
học công nghệ trong nông nghiệp; (4) Lý thuyết hành vi người sản xuất; (5) Thị trường
nông sản và sự can thiệp của Nhà nước.
5. Cấu trúc nội dung môn thi
Nội dung
Chương 1. Vai trò của nông nghiệp đối với phát triển kinh tế
1.1. Khái niệm và đặc điểm
1.2. Vai trò của nông nghiệp đối với phát triển kinh tế
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Chương 2. Các nguồn lực sản xuất nông nghiệp
2.1. Đất nông nghiệp
2.2. Lao động trong nông nghiệp
2.3. Vốn trong nông nghiệp
Chương 3. Tiến bộ khoa học – công nghệ trong nông nghiệp
3.1. Nội dung tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp
3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ
3.3. Các nguồn đổi mới công nghệ
3.4. Tiếp thu và phổ biến áp dụng công nghệ
Chương 4. Lý thuyết hành vi người sản xuất
4.1. Các mối quan hệ kinh tế trong sản xuất
4.2. Lựa chọn mô hình và kỹ thuật sản xuất
Chương 5. Thị trường nông sản và sự can thiệp của Nhà nước
5.1. Sự cân bằng cung cầu trong thị trường nông sản
5.2. Cấu trúc và chức năng thị trường nông nghiệp
5.3. Các hình thái cạnh tranh thị trường
5.4. Can thiệp của Nhà nước
6. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập và phân tích các chủ đề liên quan trong môn
học
7. Nhiệm vụ của người học
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Trước khi đến lớp, sinh viên cần đọc trước tài liệu theo hướng dẫn;
- Tham dự tối thiểu 80% số giờ học lý thuyết;
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, tham gia đầy đủ các buổi thuyết trình,
thảo luận nhóm.
8. Đánh giá kết quả thi của người học
8.1. Hình thức thi
Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 90 phút.
8.2. Cách chấm điểm
Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy đến 0,25; không quy tròn
điểm.
8.3. Điều kiện xét tuyển
Môn thi đạt ≥ 1,25 điểm.
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9. Tài liệu học tập
Thông tin về tài liệu
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