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Kinh tế thủy sản là ngành đào tạo đầu tiên của Khoa Kinh tế, trường Đại 
học thủy sản trước đây (Trường ĐH Nha Trang ngày nay) đã có lịch sử 

phát triển hơn 35 năm. 

 TÍNH CHUYÊN NGHIỆP - TÍNH SÁNG TẠO - SỰ THỎA MÃN - LỢI ÍCH

Ngành Kinh kinh tế thủy sản đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức cơ 
bản và hiện đại về kinh tế và kinh doanh thủy sản, được thiết kế 2 

định hướng:

  - Làm việc cho doanh nghiệp 

  -  Làm việc tại các cơ quan quản lý ngành, các tổ chức nghiên cứu.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

KINH TẾ THỦY SẢN

Mã ngành:  7310101   Thời gian đào tạo:  4 năm

CƠ HỘI VIỆC LÀM

LIÊN HỆ TƯ VẤN

- Sinh viên được giảng dạy bởi đội 
ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, được 
đào tạo trong nước và quốc tế, cập nhật 
những xu hướng phát triển mới của hoạt 
động kinh tế thủy sản trên thế giới. 

- Sinh viên có khả năng: Đánh giá cơ 
hội và thác thức đối với phát triển của 
ngành thủy sản trong bối cảnh hội nhập; 
Thể hiện được năng lực khởi nghiệp, làm 
việc độc lập, làm việc theo nhóm và với 
cộng đồng; Thể hiện trách nhiệm xã hội 
và chuẩn mực đạo đức trong hoạt động 
chuyên môn của ngành.

- Sinh viên được trải nghiệm hoạt động 
tham quan/kiến tập tại các công ty/ cơ 
quan quản lý nhà nước và giao lưu với đại 
diện từ các doanh nghiệp trong ngành. 

- Sinh viên có khả năng: Vận dụng các 
kiến thức nền tảng về kinh tế và quản lý 
vào lĩnh vực thủy sản; Đánh giá hiệu quả 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
thủy sản; Đánh giá chính sách trong lĩnh 
vực thủy sản; Nhận diện và phân tích các 
vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực thủy sản;

- Sinh viên có cơ hội được tham gia 
các cuộc thi lớn như Hoạch định nguồn 
lực doanh nghiệp (ERPsim) toàn quốc và 
quốc tế với sự hướng dẫn tận tình của đội 
ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm. 

- Sinh viên sau khi ra trường có tỉ lệ việc 
làm cao (trên 80%).

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Kinh tế 
thủy sản có thể đảm nhiệm các công việc:

- Nhân viên/quản lý thuộc bộ phận 
hành chính, kinh doanh, tiếp thị, nghiên 
cứu thị trường, thu mua vật tư thiết bị,… 
tại các tổ chức/doanh nghiệp, đặc biệt là 
các tổ chức/doanh nghiệp trong ngành 
thủy sản;

- Nhân viên/chuyên viên tại các cơ quan 
quản lý nhà nước về ngành thủy sản; 

- Nhân viên/chuyên viên tại các tổ chức, 
chương trình, dự án kinh tế - xã hội trong 
lĩnh vực thủy sản và kinh tế biển;

- Giảng viên/ nghiên cứu viên tại các cơ 
sở đào tạo và viện nghiên cứu liên quan 
đến kinh tế thủy sản;

- Tự tổ chức các hoạt động dịch vụ, 
sản xuất kinh doanh các sản phẩm, vật tư 
thiết bị trong ngành thủy sản.
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ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NGÀNH

- Có tri thức cơ bản về khoa học tự 
nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính 
trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, 
sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công 
nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ 
đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và 
công việc sau này.

- Có kiến thức nền tảng  và chuyên sâu 
về kinh tế, quản lý để vận dụng vào lĩnh 
vực thủy sản;

- Có kỹ năng phân tích hiệu quả sử dụng 
các nguồn lực trong ngành thủy sản, phân 
tích chính sách phát triển ngành thủy sản;

- Có khả năng tự khởi nghiệp, làm việc 
độc lập, làm việc theo nhóm và với cộng 
đồng. 


