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THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN
Tên học phần: Thị trường hạt giống. Mã số: NNG608
Trình độ: Thạc sĩ
Cấu trúc học phần: Số TC: 3 (LT: 2 TC; BT: 1 TC; TH:…)
Học phần tiên quyết:………………..Mã số:……………………
Bộ môn phụ trách giảng dạy:…………..; Phòng Công tác sinh viên
Thông tin giảng viên:
Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Thanh Tường
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liện hệ: ĐT: 0928.986.989. Email: nttuong@ctu.edu.vn
Họ và tên giảng viên 2: Võ Công Thành
Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0913.771.980. Email: vcthanh@ctu.edu.vn
2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Cung cấp cho người học kiến thức về thị trường hạt giống, các kỹ năng xử lý
các vấn đề liên quan đến phẩm chất, bảo quản hạt trong khuôn khổ quy định của
pháp luật đồng thời có thái độ đúng đắn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh
hay quản lý hạt giống.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần
Cung cấp cho người học kiến thức về thị trường hạt giống và các yếu tố ảnh
hưởng đến thị trường hạt giống, phẩm chất hạt, bảo quản hạt giống và các vấn đề
có liên quan đến thị trường hạt trên cơ sở quy định của pháp luật trong nước và
quốc tế.
3.2. Nội dung chi tiết học phần
Tiết
Chương
(LT/TH/BT)
Chương 1: Các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng, quản lý sản
5/0/0
xuất kinh doanh hạt giống cây trồng
Chương 2: Các quy định quốc tế liên quan đến hạt giống cây
3/0/0
trồng
Kiểm tra giữa kỳ
1/0/0
Chương 3: Thị trường và các quy luật chi phối thị trường hạt
5/0/0
giống
Chương 4: Phẩm chất hạt và các vấn đề liên quan đến thị trường
5/0/0
hạt
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Chương
Chương 5: Bảo quản hạt và các vấn đề liên quan đến thị trường
hạt
Báo cáo bài tập nhóm
Kiểm tra cuối kỳ

Tiết
(LT/TH/BT)
5/0/0
0/15/0
1/0/0

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
4.1. Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng kết hợp với trình chiếu PowerPoint
liên kết với sơ đồ tư duy, kết hợp với người học làm bài thuyết trình nhóm.
4.2. Đánh giá môn học: Kiểm tra giữa kỳ: 30% và thi cuối kỳ: 30%, thuyết trình
nhóm 40%.
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN
1. Các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, của Chính phủ nước CHXHCN Việt
Nam, các văn bản quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có liên quan
giống cây trồng.
2. Giáo trình Quản lý kinh tế (2005), Viện Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh. Nxb. Lý luận Chính trị.

3. Vũ Văn Liết và Nguyễn Văn Hoan, 2007. Giáo trình Sản xuất hạt giống và công nghệ
hạt giống. Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội.
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