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PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO SINH THÁI

NÔNG NGHIỆP



Dự án CDAE xây dựng một chương trình thạc sĩ mới về 
"Sinh thái Nông nghiệp". Đây là một nội dung hầu như 
chưa có trong chương trình đào tạo sau đại học ở các 
trường đại học đối tác. Dự án thực hiện nhằm mục đích giải 
quyết nhu cầu của các quốc gia về đào tạo các chuyên gia 
có kiến thức và kỹ năng phù hợp trong phát triển bền vững 
và nông nghiệp sinh thái từ sản xuất đến chuỗi thực phảm. 
Ngoài ra, chương trình sẽ lồng ghép các vấn đề sinh thái và 
các phương pháp nghiên cứu vào lĩnh vực nông nghiệp 
một cách hợp lý để giảm thiểu hóa chất đầu vào và chi phí 
trong các chương trình bảo tồn, lập kế hoạch hệ thống dựa 
theo nguồn lực địa phương và tiềm năng đất đai, sử dụng 
nước, chất dinh dưỡng và nguồn gen hiệu quả. Do đó, các 
chuyên gia sẽ được trang bị tốt về kiến thức cho việc thiết 
kế và quản lý nông nghiệp bền vững trong tương lai.

 Dự án nâng cao năng lực giáo dục đại học do quỹ Erasmus+ 
tài trợ
 CDAE: Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ sinh thái nông 
nghiệp
 Các nước thụ hưởng: Việt Nam, Philippines và  Sri Lanka
 Các quốc gia đối tác ở Châu Âu: Czech Republic, Portugal, 
và Luxembourg 
 Điều phối: Đại học Huế, Việt Nam
 Thời gian dự án: 15.11.2019 - 14.11.2022

GIỚI THIỆU

THÔNG TIN CHUNG 

MỤC ĐÍCH
Việc tạo ra những thay đổi lớn là cần thiết để phát triển bền vững 
hệ thống nông nghiệp và thực phẩm ở Việt Nam, Philippines và 
Sri Lanka. Chương trình Sinh thái nông nghiệp là một cách tiếp 
cận quan trọng để đáp ứng mục tiêu chung của dự án đó là xây 
dựng hệ thống nông nghiệp và thực phẩm bền vững dựa trên 
việc thiết kế, phát triển và thúc đẩy quá trình chuyển đổi theo 
hướng đa dạng sinh học và canh tác dựa trên đầu vào thấp, phù 
hợp với xã hội và hệ thống thực phẩm. Chương trình sẽ tạo ra sự 
cân bằng khi xem xét các khía cạnh xã hội cần được giải quyết 
cho một hệ thống lương thực bền vững và các tương tác giữa 
thực vật, động vật, con người và môi trường.

 Tăng khả năng phục hồi sinh thái
 Cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng
 Bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên
 Cải thiện sự ổn định kinh tế thông qua đa dạng hơn nguồn
thu nhập
 Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua giảm 
sự phụ thuộc về nhiên liệu hóa thạch và đầu vào nông 
nghiệp dựa trên hiện trạng nguồn nhiên liệu hóa thạch ở các 
quốc gia đối tác và khu vự

MỤC TIÊU

 Đào tạo chuyên gia (nông dân, chuyên gia trong lĩnh vực nông 

nghiệp) bằng việc chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm và kỹ 

năng cần thiết thông qua chương trình đào tạo đã phát triển và 

Nâng cao kỹ năng làm việc thông qua việc tiếp thu kiến thức 

chuyên ngành và tham gia vào các chương trình thực tập

 Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên của các đại học 
đối tác, cải thiện kiến thức và kỹ năng thông qua việc phát 
triển một Chương trình Đào tạo nghề được tùy chỉnh và đáp 
ứng yêu cầu về chất lượng đội ngũ của thế kỷ 21

 Phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ quản lý của đại 
học đối tác thông qua việc cung cấp chương trình đào tạo nghề

 Thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, thực tế giữa Cộng 
đồng Châu Âu, các nước đối tác và các đại học, nông dân, 
chuyên gia nông nghiệp, các nhà hoạch định chính sách liên 
quan và các ngành công nghiệp công nghiệp

CÁC NHÓM MỤC TIÊU
 Nông dân và các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp
 Đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của các đại học 
đối tác
 Đội ngũ quản lý của các đại học đối tác
 Các cơ quan nhà nước
 Khu vực tư nhân
 Xã hội

SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

 Dự án CDAE phát triển chương trình đào tạo thạc 
sĩ mang tính sáng tạo thông qua việc đào tạo, trao 
đổi chuyên gia quốc tế nhằm nâng cao năng lực và 
kỹ năng trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt 
Nam, Philippines và Sri Lanka.

 Dự án CDAE xây dựng năng lực cho các chuyên 
gia, các nhà hoạch định chính sách và người học 
trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan 
đến nông nghiệp sinh thái.

 Dự án CDAE cung cấp môi trường học tập tương 
tác và đẩy mạnh chuyển giao hạ tầng, tri thức thông 
qua thiết lập các phòng thí nghiệm và trung tâm tri 
thức về sinh thái nông nghiệp với đầy đủ nguồn lực, 
thông tin và các khóa học.
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