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Thủy sản (nuôi trồng, khai thác, chế
biến, dịch vụ, kinh doanh thủy sản…) là
ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là ngành
được đặc biệt chú ý phát triển của cả nước,
nhất là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
Sản lượng nuôi trồng Thủy sản Việt Nam
hiện đạt trên 3,3 triệu tấn, đứng hàng thứ 4
trên thế giới, Đồng bằng sông Cửu Long
chiếm 70% tổng sản lượng và diện tích nuôi
của cả nước.
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Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên
rất lớn. Trên 95% sinh viên Thủy Sản –
Trường Đại học Cần Thơ có việc làm
sau khi tốt nghiệp 6 tháng. Khoa luôn
tích cực làm cầu nối tư vấn việc làm cho
sinh viên. Rất nhiều công ty trong và
ngoài nước tổ chức tuyển dụng sinh viên
tại Khoa Thủy Sản – Trường Đại học
Cần Thơ ngày từ năm thứ 3 để làm việc.
Các Viện, Trường, cơ quan địa phương
luôn có nhu cầu nhân lực cao về thủy
sản. Đặc biệt, sinh viên ra trường hoàn
toàn tự tin tạo lập công ty, doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh độc lập của mình.
Vị trí việc làm:
- Cán bộ kỹ thuật quản lý Phòng thí nghiệm,
Trại sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản,
nhà máy sản xuất thức ăn, nhà máy chế
biến thủy sản tại các Công ty, Trang trại
- Cán bộ quản lý phát triển kinh doanh
(CEO) các sản phẩm dịch vụ thủy sản và
tư vấn kỹ thuật tại các Công ty
- Cán bộ khuyến ngư, cán bộ quản lý - qui
hoạch phát triển thủy sản tại các cơ quan
thủy sản các Tỉnh - Thành và Trung ương
- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các
Trường Đại học, Cao Đẳng, Trung học,
Viện nghiên cứu thủy sản.
- Cán bộ tư vấn kỹ thuật của các tổ chức
chứng nhận, phát triển thủy sản quốc tế.
- Chủ trại sản xuất, công ty kinh doanh độc
lập

(a)

(b)

(c)
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Cơ hội tiếp tục học tập tiến thân
luôn rộng mở. Sau tốt nghiệp Đại học,
sinh viên có nguyện vọng sẽ được tạo
điều kiện tốt nhất để tiếp tục học tập tiến
thân trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ tai
Trường Đại học Cần Thơ hay các
Trường đối tác nổi tiếng trong khu vực
và thế giới, như Hoa Kỳ, Bỉ, Hà Lan, Đan
Mạch, Úc, Nhật Bản, Đài Loan và các
nước Đông Nam Á.
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Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Cần
Thơ là nơi đào tạo chất lượng cao, uy tín
trong nước và trên thế giới. Với 43 năm
hình thành và phát triển, Khoa luôn phân
đấu vì sự nghiệp “Đào tạo, nghiên cứu khoa
học, và chuyển giao công nghệ cho sự phát
triển bền vững ngành thủy sản”. Khoa Thủy
sản có đội ngũ với 102 Thầy Cô là Giáo sư,
ă sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ tận tâm, giàu
Phó Giáo
chuyên môn và kinh nghiệm, tốt nghiệp chủ
yếu từ các Trường tiên tiến trên thế giới. Cơ
sở vật chất, phòng học, phòng thí nghiệm,
trạm trại thực nghiệm phong phú, có hệ
thống và hiện đại. Khoa hiện đào tạo 5
ngành bậc đại học, 5 ngành cao học, 1
ngành tiến sĩ với chương trình trong nước
và quốc tế. Khoa hiện có trên 150 đề tài, dự
án nghiên cứu khoa học. Khoa có hợp tác
mạnh mẽ với các cơ quan, Viện – Trường,
tổ chức trong nước và quốc tế. Khoa đã đào
tạo, và có mối liên kết chặt chẽ với hơn 5000
cựu sinh viên, hiện là lực lượng chủ lực cho
sản xuất, kinh doanh, quản lý và phát triển
thủy sản khắp vùng ĐBSCL và cả nước. Đặc
biệt, trong khuôn khổ dự án JICA (20152022), Khoa Thủy Sản hiện đang được đầu
tư phát triển toàn diện. Tất cả các yếu tố trên
đã và đang hỗ trợ đắc lực cho đào tạo,
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ của Khoa – Trường. Đến với Khoa
Thủy Sản – Trường Đại học Cần Thơ, sinh
viên sẽ có môi trường học tập năng động,
hiện đại, chất lượng và quốc tế.
Các ngành tuyển sinh đại học năm 2020:
- Nuôi trồng thủy sản
- Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến)
- Bệnh học thủy sản
- Công nghệ chế biến thủy sản
- Quản lý thủy sản
Thộng tin chi tiết tại Website: http://caf.ctu.edu.vn/
https://tuyensinh.ctu.edu.vn/
Đia chị liên hệ tư vấn:
Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ
Đường 3/2, Q Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thọai giáo vụ Khoa Thủy Sản: 0292 3835701
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Chương trình tiên tiên Ngành Nuôi
trồng thủy sản là chương trình đặc biệt.
Đây là chương trình thủy sản duy nhất trong
23 chương trình đào tạo tiên tiến trong cả
nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp
thuận cho đào tạo tại Đại học Cần Thơ, với
đối tác là Trường Đại học Auburn – Hoa Kỳ.
Trường đã tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm
học 2008-2009. Đến nay, Trường đã đào tạo
10 khóa, trung bình 20-35 sinh viên mỗi
khóa. Chương trình này đã đạt Chuẩn chất
lượng của Mạng lưới các Trường Đại học
Đông Nam Á – AUN QA từ năm 2014.







Chương trình đào tạo theo chương trình
khung của Trường Đại học Auburn – Hoa Kỳ.
Giảng viên quốc tế và trong nước
Giảng dạy, học tập và giao tiếp bằng tiếng
Anh
Được tạo điều kiện đi học tập, giao lưu, dự
hội nghị quốc tế hàng năm.
Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội rộng mở để
làm việc tại các công ty quốc tế và học tiếp
Sau đại học tại các Trường quốc tế.
Đăng ký thi tuyển sinh trực tiếp hoặc sẽ
được tuyển chọn theo nguyện vọng sau khi
đậu vào các ngành khác của Trường Đại học
Cần Thơ và thi kiểm tra Tiếng Anh đạt
chuẩn.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA THỦY SẢN

Giới thiệu tuyển sinh vào
các ngành đào tạo

 Thủy sản là ngành kinh tế chủ lực
 Nhu cầu nhân lực cao, cơ hội việc làm rất rộng mở
 Cơ hội tuyệt vời để học tiếp Sau đại học
 Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Cần Thơ là nơi đào
tạo chất lượng cao và uy tín trong nước và thế giới
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