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Chương trình đào
tạo theo hướng
nông nghiệp công
nghệ cao:
Nông
học, Công nghệ sau
thu hoạch

Trường đại học và
các tổ chức nước
ngoài đồng hợp
tác đào tạo

70%
Cán bộ giảng viên được
đào tạo ở nước ngoài

90%
Sinh viên có việc làm
sau 1 năm ra trường

Ngành Nông học
Cung cấp kiến thức và kỹ năng toàn bộ quá trình trồng và chăm
sóc cây cho đến marketing sản phẩm nông nghiệp.

41 tín
chỉ giáo
dục đại
cương

Tiến hành nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị
trong địa bàn thành phố, tỉnh, các tỉnh bạn đồng thời với các tổ
chức nước ngoài như Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

100 tín chỉ
kiến thức
giáo dục
chuyên
nghiệp

Đào tạo bậc đại học và liên thông đại học từ
cao đẳng, trung cấp.

Ngành CNSTH

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hướng đến giải quyết các vấn đề về sản xuất, chế biến, bảo quản
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Kết hợp với các viện , trường đại học tại Hà Lan, Hàn Quốc, Bỉ, Nhật
Bản tổ chức hội thảo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Các sản phẩm đã được khoa nghiên cứu và ứng dụng đưa vào
sản xuất.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP & HỌC TẬP
Ở NƯỚC NGOÀI
Định hướng phát triển nghề nghiệp

Đồng hành cùng Agrostudies và Ramat Nagev cho sinh viên đã tốt
nghiệp thực tập và làm việc tại Israel hàng năm.

38 tín
chỉ giáo
dục đại
cương

103 tín chỉ
kiến thức
giáo dục
chuyên
nghiệp

CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU
PHAN THANH SANG - Cựu sinh viên NHK27Chủ trang trại hoa lan YSA Orchid, chủ tịch hiệp
hội hoa Đà Lạt, Phó chủ tịch hội liên hiệp thanh
niên VN tỉnh Lâm Đồng, đại biểu hội đồng nhân
dân thành phố Đà Lạt.

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Sinh viên được hưởng thụ chương trình hợp tác giữa các đơn vị liên
kết từ các nước Israel, Nhật Bản, Đài Loan để học tập, trau dồi kinh
nghiệm, được hỗ trợ kinh phí đào tạo và hưởng lương theo năng lực;
được cung cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành chương trình.

Các chương trình hoạt động tổ chức hàng năm nâng cao tinh thần
sáng tạo , sức trẻ của sinh viên.

ĐÀO TẠO

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - Cựu sinh viên
CNSTHK29 - Trợ lý giám đốc điều hành The
Fruit Republic chi nhánh Lâm Đồng.

TRƯƠNG VĂN TRỌNG - Cựu sinh viên
KTNLK26- Giám đốc công ty TNHH phân bón
Thái Khang, Đà Lạt.

