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Chuyên ngành dự
tuyển

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN
VÀ CÁC MÔN BỔ SUNG KIẾN THỨC CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH
DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2014
Ngành tốt nghiệp phù hợp
Đại học

Cao học

Nông học, Khoa học cây trồng, Trồng Nông học, Khoa học cây
trọt, Bảo vệ thực vật, Cảnh quan và kỹ trồng, Trồng trọt, Bảo vệ thực
vật, Cảnh quan và kỹ thuật
Khoa học cây trồng thuật hoa viên, Di truyền chọn giống
hoa viên, Di truyền chọn
giống
Nông học, Khoa học cây trồng, Trồng Nông học, Khoa học cây
trọt, Bảo vệ thực vật
trồng, Trồng trọt, Bảo vệ thực
vật
Bảo vệ thực vật

Chăn nuôi
Bệnh lý học và
chữa bệnh vật nuôi
Kỹ thuật cơ khí

Lâm sinh

Chăn nuôi, Chăn nuôi thú y, Thú y
Thú y, Chăn nuôi thú y, Chăn nuôi,
Bệnh học thú y, Bệnh học thủy sản
Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí nông lâm, Cơ
khí chế biến, Công nghệ chế tạo máy,
Cơ điện tử

Chăn nuôi, Thú y
Thú y

Ngành cao học phải học bổ sung (các
học phần bổ sung sẽ được thông báo
sau khi được xét tuyển)

Khoa học môi trường, Quản lý đất
đai, Công nghệ sinh học, Sự phạm kỹ
thuật nông nghiệp, Lâm sinh, Khoa
học đất, Công nghệ giống cây trồng,
Sinh học, Sư phạm sinh
Khoa học môi trường, Quản lý đất
đai, Công nghệ sinh học, Sự phạm kỹ
thuật nông nghiệp, Lâm sinh, Khoa
học đất, Công nghệ giống cây trồng,
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, Sinh
học, Sư phạm sinh
Thú y

Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí nông Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật ô tô
lâm, Cơ khí chế biến, Công
nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử

Lâm sinh, Lâm nghiệp, Quy hoạch Lâm học
rừng, Quản lý tài nguyên rừng, quản lý
bảo vệ rừng, Nông lâm kết hợp, Lâm
nghiệp xã hội, Bảo vệ tài nguyên môi
trường, Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp
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Nuôi trồng thủy
sản

Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy
sản, Quản lý nghề cá, Khai thác thủy
sản, Quản lý môi trường và nguồn lợi
thủy sản, Chế biến thủy sản, CN Sinh
học, Chăn nuôi, Thú y, Sư phạm KTNN

Nuôi trồng thủy sản, Quản lý CN Sinh học, Quản lý tài nguyên và
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường, Sinh thái học, Chăn nuôi,
Quản lý vùng ven biển, Sinh Thú y.
học biển
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