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BẢN MÔ TẢ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 

(Kèm theo Quyết định số 1728/QĐ-ĐT ngày 3/12/2016  của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên) 

1. Thông tin chung 

Ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng  

Tên tiếng anh: (Forest Resouce Management) 

Mã ngành: 7620211 

Trình độ đào tạo: Đại học;  

Thời gian đào tạo: 4 năm 

Hình thức đào tạo: Tập trung 

2. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo kỹ sư quản lý tài nguyên rừng chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý bảo vệ 

rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và các 

chức năng nghiệp vụ khác của rừng. Mục tiêu của ngành nhằm đào tạo những kỹ sư 

lâm nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, có khả năng quản lý, 

tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và chức năng nghiệp vụ khác của 

rừng 

3. Chuẩn đầu ra  

3.1  Phẩ  ch t ch nh tr   đạo đức và sức  ho   

- Có ý thức trách nhiệm công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là 

công dân tốt, tuân thủ và chấp hành tuyệt đối hiến pháp và pháp luật hiện hành; 

- Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, hiểu biết về 

các giá trị đạo đức và nghề nghiệp; 

- Có ý thức và năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn; 
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- Đảm bảo sức khoẻ phục vụ công tác; 

- Có thái độ cộng tác, khách quan, công bằng trong công việc; 

- Tôn trọng đồng nghiệp và đối tác; 

3.2. Kiến thức 

- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, hội nhập 

Quốc tế phù hợp với chuyên ngành đào tạo; 

- Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức cơ 

sở và kiến thức chuyên ngành; 

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành: sinh lý, sinh hóa thực vật, đo đạc lâm nghiệp, 

thực vật rừng, đất và dinh dưỡng cây trồng, giống cây lâm nghiệp, quản lý dự án, 

khuyến nông, khuyến lâm,…; 

- Nắm vững kiến thức chuyên ngành: lâm sinh, trồng rừng, quản lý rừng, theo 

dõi diễn biến tài ngưyên rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, điều tra rừng, quy hoạch 

lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý môi trường, quản lý lưu vực, nghiệp 

vụ kiểm lâm,… ; 

- Có năng lực ứng dụng và phát triển chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu và học tập 

chuyên sâu ở trình độ cao hơn; 

- Có năng lực quản lý NCKH và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý 

tài nguyên rừng; 

- Tin học trình độ B và sử dụng thành thạo một số phầm mềm chuyên ngành như 

SPSS, mapinfor,... 

- Trình độ tiếng  nh TOEIC 350 ho c tương đương 

3.3. Kỹ năng 

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; 

- Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc với cộng đồng; 

- Có kỹ năng truyền thông, sử dụng được các phương tiện hỗ trợ; 
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- Tổ chức và thực hiện được các hoạt động tuyên truyền giáo dục/xây dựng quy 

chế, quy ước quản lý bảo vệ rừng 

- Tổ chức lập kế hoạch/phương án bảo vệ rừng 

- Tổ chức và thực hiện được điều tra 

- Tổ chức kiểm tra giám sát/ xử lý lâm luật 

- Tổ chức phòng chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng 

- Tổ chức đánh giá diễn biến tài nguyên 

- Tổ chức giám sát khai thác 

- Có kỹ năng nghiên cứu các lĩnh vực thuộc bảo vệ tài nguyên rừng, lâm sinh, 

quy hoạch, điều tra và lâm nghiệp xã hội.  

- Có kỹ năng tổ chức lao động, điều hành tổ chức sản xuất trong phạm xí nghiệp 

lâm nghiệp và đội sản xuất 

- Lập kế hoạch, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật quản lý tài nguyên rừng.  

- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và viết 

báo cáo. 

4. V  tr  công tác  nơi là  việc 

- Vị trí công tác: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực 

quản lý tài nguyên rừng. 

- Nơi làm việc:  

+ Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, ban quản lý rừng đ c dụng, rừng 

phòng hộ, Cục kiểm lâm, Cục lâm nghiệp, Chi cục kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp, 

Trung tâm Khuyến nông – khuyến lâm quốc gia, Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng 

Nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tại cấp tỉnh, huyện, xã, phòng khuyến nông 

lâm, hạt kiểm lâm, lâm trường; 

+  Các doanh nghiệp lâm nghiệp, các trung tâm bảo vệ và phát triển rừng, trung 

tâm cứu hộ động vật hoang dã; 

+ Các viện nghiên cứu Nông lâm nghiệp: Viện nghiên cứu lâm nghiệp,  Viện Khoa 

học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc;.… 
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+ Cơ sở giáo dục đào tạo: Đại học, Cao đẳng, Trung học, dạy nghề về quản lý tài 

nguyên rừng. 

+ Các cơ sở khác liên quan đến chuyên ngành lâm nghiệp .  

5   Đối tƣợng tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển: 

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu của quy chế tuyển 

sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ giáo dục và đào tạo 

Tổ hợp xét tuyển bao gồm các tổ hợp sau: Toán, Lý, Hóa; Toán, Hóa, Sinh;  Toán, 

Văn, Hóa; Toán, Sinh, Địa lý. 

6. Khối lƣợng kiến thức sinh viên cần t ch lũy 

120 tín chỉ không kể học phần giáo dục thể chất và 165 tiết giáo dục quốc phòng 

7  Quy trình đào tạo  thang điể  và điều kiện tốt nghiệp 

Quy trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp được thực hiện theo Quy 

chế đào tạo Đại học và cao đẳng  hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ , kèm theo Quyết 

định số 43/2007/QĐ - BGD&ĐT và cụ thể hóa bằng Quyết định Quyết định số 756 

/QĐ -ĐT Ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm. 

8  Khung chƣơng trình đào tạo. 

TT Tên học phần Tên tiếng anh 
Số 

TC 

Số tiết 

LT 

Số tiết 

TH 
Mã HP 

A Kiến thức Đại cƣơng Basic courses 48      

I Các học phần bắt buộc Cores 38      

a) Lý luận chính trị Political science 10      

1 

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mac – Lenin ( 

Nguyên lý 1) 

Fundamental Principles of Marxism 

and Leninism (FP1)  
2 30 0 MLP121 

2 

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mac – Lenin ( 

Nguyên lý 2) 

Fundamental Principles of Marxism 

and Leninism (FPII) 
3 45 0 MLP132 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh HoChiMinh’s Ideology 2 30 0 HCM121 

4 
Đường lối cách mạng của 

ĐCSVN 

Revolutionary Orientation and Policies 

of Vietnamese Communist Party 
3 45 0 VCP131 

b) 

Ngoại ngữ, tin học, khoa học 

tự nhiên Language, Informatic, Natural science  28      

5 Hóa học Chemistry 2 25 5 CHE121 

6 Hóa phân tích Analysing Chemistry 2 25 5 ACH121 

7 Sinh học đại cương General Biology 2 25 5 GBI121 

8 Toán cao cấp Mathematic  2 30 0 MAT121 

9 Xác suất - Thống kê Probability and Statistics 3 45 0 PST131 

10 Tiếng  nh 1 English 1 3 45 0 ENG131 
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TT Tên học phần Tên tiếng anh 
Số 

TC 

Số tiết 

LT 

Số tiết 

TH 
Mã HP 

11 Tiếng  nh 2 English 2 3 45 0 ENG132 

12 Tiếng  nh 3 English 3 4 60 0 ENG143 

13 Tin học đại cương General Informatics 3 15 60 GIN131 

14 Xã hội học đại cương General Sociology 2 30 0 GSO121 

15 Nhà nước và pháp luật Laws and regulations  2 30 0 SLA121 

II 

Các học phần tự chọn đại 

cương (Chọn 10 TC) Electives 10      

 PP tiếp cận khoa học Scientific Approach Methodology 2 30 0 SAM121 

16-

21 

Tiếng việt thực hành Practical Vietnamese Language 2 15 15 PVL121 

Sinh thái môi trường Environmental Ecology 2 30 0 EEC121 

Sinh học phân tử Molecular Biology 2 30 0 MBI121 

Vật lý Physics 2 30 0 PHY121 

Toán ứng dụng Special Mathematics 2 30 0 AMA121 

 n toàn vệ sinh lao động Works Safety and Hygenic 2 30 0 WSH121 

Ô nhiễm Môi trường  Environmental Pollution 2 30 0 EPO121 

Địa lý kinh tế Việt Nam Vietnam Economic Geography 2 30 0 VEG121 

III 

Giáo dục thể chất* (chọn đủ 

3TC) Physical Education 3     
 

17-

19 

Tay không, điền kinh, thể dục Athletics/ Gymnastics 1 9  21  PHE111 

Bóng chuyền Volleyball 1 9  21  PHE112 

Cầu lông Badminton 1 9  21   

Đá cầu Shuttlecock 1 9  21   

Võ Kungfu science 1 9  21   

Bóng rổ Basketball 1 9  21   

Bóng đá Soccer 1 9 21  PHE113 

IV Giáo dục quốc phòng* Military Science Education  165      

B 

Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp Professional Knowledge        

I Kiến thức cơ sở ngành  Fundemental courses 20      

a) Các học phần bắt buộc Cores 16      

23 Đo đạc  Forest Measurement 2 15 15 FME221 

24 Khí tượng nông nghiệp Agryculture- Meteorology 2 30   AME221 
25 Khoa học gỗ Wood Science 2 26 4 WSC221 

26 Đa dạng sinh học Biodiversity 2 30   BDI221 

27 Thực vật học Botany 2 20 10 BOT221 

28 
Phương pháp thí nghiệm 

trong lâm nghiệp 
Expriment Methodology  Foestry 2 24 6 EME 221 

29 Sinh thái rừng Forest Ecology 2 30   FEC231 

30 Nguyên lý bảo tồn Principle of Conservation 2 30   PPR231 

b) 

Các học phần tự chọn (Chọn 

4 TC trong các học phần dưới 

đây) Electives 

4     
 

31-

32 

Khai thác lâm sản Forest Product Exploitation 2 30   FPE321 

Lâm nghiệp xã hội đại cương  Social Forestry 2 30   SFO321 
Khoa học tài nguyên thiên 

nhiên  Science of natural resources 2 30   NRS221 

Tiếng la tinh  Latin language 2 30   LLA221 

II Kiến thức ngành  Specieal courses 33      

a) Các học phần bắt buộc Cores  15      
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TT Tên học phần Tên tiếng anh 
Số 

TC 

Số tiết 

LT 

Số tiết 

TH 
Mã HP 

33 Bệnh cây lâm nghiệp Forest Pathology 2 24 6 FPA321 

34 Cây rừng Foest Plants 2 30   FPL221 

35 Côn trùng lâm nghiệp Forest Entomology 2 24 6 FEN321 

36 Động vật rừng Forest Zoology  2 30   FZO321 

37 Quản lý & BV các loại rừng  Forests Management and Protection 2 30   FMP321 

38 Kỹ thuật lâm sinh  Sylvyculture Techniques 3 45   STE331 

39 
Nghiệp vụ hành chính kiểm 

lâm 

 Forests Range Administrative 

Profesionalism 
2 30   

FRP321 

b) 

Các học phần tự chọn (Chọn 

18 TC trong các học phần 

dưới đây) 
Self selection subjectc 18 

  
 

40-

48 

Điều tra rừng  Forest Inventery 2 24 6 FIN321 
Phân tích, đánh giá chính sách 

trong quản lý tài nguyên thiên 

nhiên 

Analysis and Asessment Policy in 

Natural Resource Mângement 
2 30   AEP 321 

Lâm sản ngoài gỗ  Non timber Forest Products 2 30   NFP321 
Luật và chính sách lâm 

nghiệp  Forestry Development Policy and Law 
2 30 

  FPL321 

Quản lý lửa rừng  Forest fire Management 2 30   FFM321 

Quản lý lưu vực  Watershed Management 2 30   WMA321 

Quản lý môi trường  Environmental Management 2 30   EMG321 

Quy hoạch lâm nghiệp  Forest Planning 2 30   FOL321 

Trồng rừng  Afforestation 2 24 6 AF321 

Sản lượng rừng  Forest Production 2 30   FPR321 

Khuyến nông - khuyến lâm  Agro-Forest Extention 2 30   AFE321 

Đánh giá tác động môi trường  Environmental Impact Asessment 2 30   EIA321 

Quản trị doanh nghiệp  Enterprice Administration 2 30   EAD321 

Du lịch sinh thái  Eco - Tourism 2 30   ETO321 

III Kiến thức bổ trợ  Supplemental Knowledge 6      

49 Dịch vụ môi trường rừng  Forest Envirimental Sẻvice 2 30   FES321 

50 Kinh tế rừng  Forest Economics 2 30   FEC321 

51 
Ứng dụng CNTT trong 

QLTNR 

 Infomative Technology for Forest 

Resource Mângement 
2 15 15 

IFM321 

IV Thực tập nghề nghiệp Professional Practice 3      

52 
TTNN1: Côn trùng - Bệnh 

cây lâm nghiệp 

Field works 1: Entomology and 

Pathology,                                                                              
1   15 FRM411 

53 TTNN2: Cây rừng Field works 2:  Plants  1   15 FRM412 

54 
TTNN3: Nghiệp vụ hành 

chính kiểm lâm  

Field works 3: Forest Range 

administrtive Professionalism  
1   15 FRM413 

55 Thực tập tốt nghiệp                                                                                      Thesis  10   150  FRM 905 

V Rèn nghề  Specialization skills practice 5      

25 

RN1. Sản xuất cây giống lâm 

nghiệp, trồng và chăm sóc 

rừng 

Skilled Practice 1: Forest seeding 

produce, Aforestion and Forest care 
3   30 SFM431 

RN1: Ứng dụng công nghệ 

thông tin giải đoán ảnh vệ 

tinh và biên tập bản đồ, theo 

dõi diễn biến tài nguyên rừng 

Skilled Practice 2: Using Information 

technology to identify satellite’s 

picture and map Établishment 

2   45 SFM422 

  Tổng cộng   120  1446 444   

Ghi chú: Các học phần GDTC và Quố phòng và rèn nghề không tính vào chương trình đào tạo 

1TC = 15 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành, 60 tiết TTNN (tương đương 1 tuần); Rèn nghề ngoài thực địa 
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9. Kế hoạch giảng dạy 

Các học phần được phân bổ theo kỳ trong 4 năm học như sau: 

1  Nă  thứ nh t 

   * Học lỳ 1 

   
TT Tên học phần Số TC 

Số tiết 

LT 

Số tiết 

TH 

1 Giáo dục thể chất 1: Thể dục 1 0 30 

2 Hóa học 2 25 5 

3 Nguyên lý 1 (Triết học Mác- Lênin) 2 30 

 4 Sinh học đại cương 2 25 5 

5 Tiếng  nh 1 3 45 

 6 Tiếng Việt thực hành 2 15 15 

7 Toán cao cấp 1 2 30  

8 Xã hội học đại cương 2 30  

  Cộng 16 200 55 

     * Học  ỳ 2 

   
TT Tên học phần Số TC 

Số tiết 

LT 

Số tiết 

TH 

1 Giáo dục thể chất 2: Bóng chuyền 1 -  30 

2 Hóa phân tích 2 25 5  

3 Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị và CNXHKH) 3 45   

4 Sinh học phân tử 2 30   

5 Tiếng  nh  2 3 30 

 6 Vật lý 2 30   

7 Xác suất- Thống kê 3 45   

8 
Giáo dục quốc phòng- n ninh (165 tiết = 5 

tuần) 
  

 

  Cộng 16  205 35  

2  Nă  thứ 2 

   * Học  ỳ 3 

   
TT Tên học phần Số TC 

Số tiết 

LT 

Số tiết 

TH 

1 Giáo dục thể chất 3: Bóng đá 1 6 24 

2 Nhà nước và pháp luật 2 30  

3 Phương pháp thí nghiệm trong lâm nghiệp 2 24 6 

4 Phương pháp tiếp cận khoa học 2 30  

5 Sinh thái môi trường 2 30  

6 Thực vật học 2 20 10 

7 Tiếng  nh 3 4 60 
 

8 Tin học đại cương 3 15 30 

  Cộng 18  215 70  
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* Học  ỳ 4 

   TT Tên học phần Số TC Số tiết LT Số tiết TH 

1 Bệnh cây lâm nghiệp 2 24 6 

2 Côn trùng lâm nghiệp 2 24 6 

3 Đo đạc 2 15 15 

4 Động vật rừng 2 30  

5 Khí tượng nông nghiệp 2 30  

6 Lâm nghiệp xã hội đại cương 2 30 
 

7 Sinh thái rừng 2 30 

 8 TTNN1: Côn trùng - Bệnh cây lâm nghiệp 1 - 15 

  Cộng 15 183 42 

3  Nă  thứ 3 

   * Học  ỳ 5 

   TT Tên học phần Số TC Số tiết LT Số tiết TH 

1 Lâm sản ngoài gỗ 2 30  

2 Kỹ thuật lâm sinh 3 45  

3 Đa dạng sinh học 2 30 
 

4 Cây rừng 2 30 
 

5 Điều tra rừng 2 24 6 

6 Trồng rừng 2 24 6 

7 Quản lý và bảo vệ các loại rừng 2 30 
 

8 TTNN2:  Cây rừng 1 - 15 

9 

Rèn nghề 1: Sản xuất cây giống lâm nghiệp, trồng 

và chăm sóc rừng 
3 - 30 

 

Cộng 18 213 57 

     * Học  ỳ 6 

   TT Tên học phần Số TC Số tiết LT Số tiết TH 

1 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam  3 45  

2 Luật và chính sách lâm nghiệp 2 30  

3 Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm 2 30  

4 Nguyên lý bảo tồn 2 30  

5 
Phân tích, đánh giá chính sách trong quản lý tài 

nguyên thiên nhiên 
2 30 

 6 Quản lý lửa rừng 2 30 

 7 Quy hoạch lâm nghiệp 2 30 

 

8 

Rèn nghề 2: Ứng dụng CNTT vào giải đoán ảnh vệ 

tinh và biên tập bản đồ, theo dõi diến biến tài 

nguyên rừng 

2 - 30 

9 TTNN3: Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm 1 - 15 

10 Ứng dụng CNTT trong quản lý tài nguyên rừng 2 15 15  

 

Cộng 21 240 60 
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Nă  thứ 4 

* Học  ỳ 7 

   
TT Tên học phần Số TC 

Số tiết 

LT 

Số tiết 

TH 

1 Dịch vụ môi trường rừng 2 30  

2 Khai thác lâm sản 2 30  

3 Khoa học gỗ 2 26 4 

4 Kinh tế rừng 2 30 
 

5 Quản lý lưu vực 2 30  

6 Quản lý môi trường 2 30  

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30  

 
Cộng 14 206 4 

     * Học  ỳ 8 

   
TT Tên học phần Số TC 

Số tiết 

LT 

Số tiết 

TH 

1 Thực tập tốt nghiệp 10   150 

  Cộng 10   150 

10  Mô tả tó  tắt nội dung và  hối lƣợng các học phần 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Mô tả môn học: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó 

có thể tiếp cận được nội dung môn học như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin (II), Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên; 

Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp 

cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. 

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin - 3 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 3 tín chỉ (45 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/90 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận 

được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng; Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng 

cho sinh viên. Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung 

nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. 

3 Tƣ tƣởng Hồ Ch  Minh – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 
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Tóm tắt nội dung môn học: Học phần này cung cấp một hệ thống quan điểm và tư 

tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, 

hệ thống hóa. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản 

của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ 

nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Sau 

khi học xong học phần này, người học sẽ nâng cao ý thức thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để ngày càng hoàn thiện 

bản thân và góp phần xây dựng đất nước. 

4. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – 3 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 3 tín chỉ (45 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/90 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Người học biết và hiểu được các quan điểm, đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách cơ bản và có hệ thống. Sinh viên vận dụng, 

kết hợp với kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề 

kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước 

5. Hóa học – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (25 tiết lý thuyết/5 tiết thực hành/120 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần Hóa học gồm 6 chương gồm 50 tiết lý thuyết và 

10 tiết thực hành. Phần lý thuyết trang bị cho sinh viên nội dung kiến thức cơ bản về cân 

bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học; áp dụng giải thích sự chuyển 

dịch của các phản ứng thuận nghịch; tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng. Đồng thời 

cung cấp khái niệm, kiến thức cơ bản đại cương về dung dịch. Phần thực hành trang bị cho 

sinh viên một số nội quy cơ bản trong phòng thí nghiệm; nghiên cứu các thí nghiệm về ảnh 

hưởng của các yếu tố đến cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, giải thích, vận dụng vào thực 

tiễn; thực hành xác định giá trị pH của một số loại dung dịch thường g p; nghiên cứu về các 

thí nghiệm chuẩn độ, xác định hàm lượng của mẫu phân tích. 

6  Hóa Phân t ch – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (25 tiết lý thuyết/5 tiết thực hành/120 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: : tập trung vào các phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu phân 

tích; các dụng cụ và thao tác cơ bản trong phân tích hoá học; phương pháp pha chế hoá chất, 

dung dịch; phân tích định tính, phân tích định lượng, phân tích thể tích và phân tích bằng 

công cụ (so màu, sắc ký, điện hoá).    

7. Sinh học đại cƣơng – 3 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (25 tiết lý thuyết/5 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c_d%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_nh%C3%A2n_d%C3%A2n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_M%C3%A1c-L%C3%AAnin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam


12 

 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần Sinh học gồm 7 chương. Phần lý thuyết trang bị 

cho sinh viên nội dung kiến thức cơ bản về thành phần hóa học của cơ thể sống, các cấp độ 

tổ chức của cơ thể sống, các phương thức trao đổi chất chủ yếu trong tế bào sống, sự sinh 

sản sinh trưởng và phát triển của các cơ thể sống, khả năng cảm ứng và thích nghi với môi 

trường sống của sinh vật, sự tiến hóa của sinh vật, ứng dụng của Sinh học trong ngành nông 

lâm nghiệp…vv. 

Phần thực hành trang bị cho sinh viên một số nội quy cơ bản trong phòng thí nghiệm; 

nghiên cứu và thực hành làm tiêu bản sống thực vật; quan sát một số tiêu bản cố định về tế 

bào động vật; quan sát trực quan cơ quan sinh sản của một số loài hoa; quan sát và phân loại 

một số quả nhằm thực tế hóa nội dung lý thuyết giúp người học khắc sâu kiến thức. 

8 Toán cao c p – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần Toán cao cấp gồm 3 chương với 17 tiết lý thuyết 

và 13 tiết thảo luận. Phần lý thuyết: Trang bị các khái niệm về ma trận, các phép toán trên 

ma trận, ứng dụng của ma trận trong các bài toán thực tế; hệ phương trình tuyến tính 

(PTTT), cách giải hệ PTTT; phương trình vi phân (PTVP), các dạng phương trình vi phân và 

một số ứng dụng của phương trình vi phân; một số dạng toán tối ưu trong nông lâm nghiệp 

và các phương pháp giải bài toán tối ưu. Phần thảo luận: Yêu cầu sinh viên ứng dụng các 

phương pháp đã học vào giải các bài toán, đ c biệt sử dụng thành thạo phần mềm (Excel) 

trên máy để giải các bài toán về ma trận, hệ PTTT và các bài toán tối ưu.  

9. Xác su t - Thống  ê – 3 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 3 tín chỉ (45 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/90 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần Xác suất thống kê gồm 2 phần: Xác suất và thống 

kê với 27 tiết lý thuyết và 18 tiết thảo luận. Phần lý thuyết: Trang bị các kiến thức về phép 

thử, biến cố, xác suất của các biến cố; biến ngẫu nhiên (BNN), quy luật phân phối xác suất 

và các tham số đ c trưng của BNN; tổng thể, mẫu, các tham số đ c trưng của mẫu và cách 

tính; ước lượng tham số; kiểm định tham số; tương quan và hồi quy. Phần thảo luận: Yêu 

cầu sinh viên tính được xác suất của các biến cố thông qua các công thức; xác định được quy 

luật phân phối xác suất và tính được các tham số đ c trưng của BNN; giải thành thạo các bài 

toán về ước lượng, kiểm định tham số, tìm được hệ số tương quan và viết được phương trình 

hồi quy của hai biến ngẫu nhiên. 

10.Tiếng Anh 1 – 3 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 3 tín chỉ (45 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/90 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về 

Ngữ pháp (cấu trúc câu, thì động từ…), Ngữ âm (trọng âm & ngữ điệu), và Từ vựng (từ & 



13 

 

cấu tạo từ); Củng cố những hiện tượng cơ bản về Ngữ pháp, Ngữ âm và Từ vựng đã nêu làm 

cơ sở thực hành trong giao tiếp; Hình thành bước đầu các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ như 

Nghe, Nói, Đọc, Viết trên cơ sở nắm chắc lý thuyết và thực hành thành thạo; Những khái 

niệm cơ bản về quan hệ liên môn giữa Ngôn ngữ, Văn hoá và hành động lời nói. 

11.Tiếng Anh 2 – 3 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 3 tín chỉ (45 tiết lý thuyết/0tiết thực hành/90 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần này trang bị những kiến thức về danh từ đếm được 

và danh từ không đếm được; từ chỉ số lượng, mạo từ; thì tương lai với be going to, will; thì 

hiện tại tiếp diễn ám chỉ đến tương lai gần; giới từ chỉ nơi chốn; thì hiện tại hoàn thành; 

mệnh đề quan hệ và câu điều kiện loại 1. Các từ chỉ chất liệu; từ nối; từ đồng nghĩa; từ chỉ 

nghề nghiệp; hậu tố; tiền tố. các kiến thức về môi trường; cuộc sống; sự kiện; nơi làm việc; 

thám hiểm; kế hoạch và dự định; phỏng vấn công việc; tầm quan trọng của công nghệ; phát 

minh mới. 

12.Tiếng Anh 3 – 3 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 3 tín chỉ (45 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/90 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần này trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về 

Ngữ pháp (cấu trúc câu, thì động từ…), Ngữ âm (trọng âm & ngữ điệu), và Từ vựng (từ & 

cấu tạo từ); Củng cố những hiện tượng cơ bản về Ngữ pháp, Ngữ âm và Từ vựng đã nêu làm 

cơ sở thực hành trong giao tiếp; Hình thành bước đầu các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ như 

Nghe, Nói, Đọc, Viết trên cơ sở nắm chắc lý thuyết và thực hành thành thạo; Những khái 

niệm cơ bản về quan hệ liên môn giữa Ngôn ngữ, Văn hoá và hành động lời nói. 

Ngữ pháp: Câu bị động ( hiện tại và quá khứ); thì quá khứ hoàn thành; cấu trúc Used 

to..; câu gián tiếp; đại từ bất định; câu điều kiện loại 2;  

Từ vựng: cụm động từ; từ liên quan đến kỳ nghỉ; giới từ độc lập; phân loại động vật; 

thời tiết. 

Đọc hiểu: lịch sử; ngôn ngữ; du lịch và kỳ nghỉ; thiên nhiên. 

Nghe: học ngôn ngữ; du lịch; thiên nhiên. 

Nói: kế hoạch cho kỳ nghỉ; dự đoán tương lai. 

Viết: thư; tiểu sử. 

Phát âm: âm /s /, /z/, /trọng âm. 

Học xong học phần này, sinh viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, soạn thảo văn 

bản bằng tiếng Anh, đọc tài liệu bằng tiếng Anh ở trình độ tiền trung cấp. 

13.Tin học đại cƣơng – 3 t n chỉ 
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Phân bố thời gian học tập: 3 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/15 tiết thực hành/90 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị kiến thức về máy tính và mạng máy tính, 

kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học cơ bản. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có 

thể: Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên hệ điều hành Windows và một số 

chương trình ứng dụng; biết cách quản lý và khai thác các thông tin trên máy vi tính một 

cách có hiệu quả, sử dụng máy tính một cách an toàn và có hiểu biết về pháp luật trong sử 

dụng công nghệ thông tin; Sử dụng thành thạo Microsoft Word để soạn thảo và trình bày 

một văn bản hoàn chỉnh theo mẫu, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản 

nhanh hơn; Sử dụng được Microsoft Excel để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm 

giải quyết các bài toán thực tế; Sử dụng các hàm tính toán trong Excel từ cơ bản đến phức 

tạp để tính toán, thống kê, trích lọc thông tin cần thiết; Sử dụng được Microsoft PowerPoint 

để tạo một bài thuyết trình hấp dẫn và có hiệu quả; Biết cách khai thác, kết nối các thông tin 

có sẵn trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu; biết sử dụng thư điện tử 

để gửi và nhận tài liệu. 

14. Xã hội học đại cƣơng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Môn học Xã hội học Đại cương là môn học bắt buộc nhằm 

trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về xã hội học, bao gồm: 

đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học; các khái niệm cơ bản xã hội học. 

Trên cơ sở của các khái niệm cơ bản, sinh viên có thể hiểu được mối quan hệ giữa các cá 

nhân, nhóm và xã hội; vị trí vai trò của các cá nhân, các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ 

chức xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội trong một xã hội. Trên cơ sở những tri thức 

đó, giáo dục cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp xã hội học trong công cuộc xây dựng đất 

nước ta hiện nay. 

15  Nhà nƣớc và pháp luật – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần Nhà nước và pháp luật cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật như: nguồn gốc, bản chất, hình thức, các 

kiểu nhà nước và pháp luật trong lịch sử; các khái niệm pháp lý cơ bản như: quy phạm pháp 

luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp 

chế xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật; những nội dung cơ bản của một số ngành luật quan 

trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật về phòng chống tham nhũng. 

16. Phƣơng pháp tiếp cận khoa học – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/12 tiết bài tập/60 tiết tự học) 
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Tóm tắt nội dung môn học: Học phần “Phương pháp tiếp cận khoa học” nhằm giúp cho 

sinh viên biết cách tiếp cận với khoa học, một số phương pháp nghiên cứu khoa học, cách tổ 

chức thực hiện và viết báo cáo đề tài khoa học... để khi học xong xong sinh viên có thể tham 

gia nghiên cứu khoa học một cách sáng tạo. sinh viên nắm được các nguyên tắc thực hiện 

nghiên cứu khoa học,  các kiến thức cơ bản về lựa chọn vấn đề nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện nghiên cứu để tham gia nghiên cứu khoa học. Xác 

định được 1 vấn đề nghiên cứu và đề xuất được tên đề tài NCKH; xây dựng được 1 bản đề 

cương NCKH và có thái độ nghiêm túc trong NCKH. 

17. Tiếng việt thực hành – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (15 tiết lý thuyết/15tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị về kỹ năng soạn thảo văn bản, viết đơn, rèn luyện kỹ 

năng xây dựng văn bản, cách thức phân tích một tài liệu khoa học, kỹ năng đ t câu, dùng từ, 

chính tả. 

18  Sinh thái  ôi trƣờng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Môn học được chia làm 5 phần chính: Khái niệm chung 

trong sinh thái học; Sinh thái học cá thể; Quần thể, quần xã sinh vật; Hệ sinh thái; Sinh thái 

học với quản lý tài nguyên môi trường. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

sinh thái học; mối quan hệ tác động giữa sinh vật với môi trường. Trên cơ sở đó ứng dụng 

vào việc quản lý, bảo vệ môi trường sống và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên một 

cách hợp lý và hiệu quả hơn. 

19. Sinh học phân tử– 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Sinh học phân tử là học phần về tổ chức sự sống ở mức độ 

phân tử, cung cấp kiến thức nền tảng về các đại phân tử sinh học (DN , RN , protein) và 

cách tổ chức, hoạt động của sự sống ở cấp độ phân tử. Là nền tảng để sinh viên hiểu được 

các phương pháp kiểm nghiệm, đánh giá thực phẩm sử dụng các công cụ Sinh học phân tử.  

20. Vật lý – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần Vật lí gồm 5 chương với 17 tiết lý thuyết và 13 

tiết bài tập, thảo luận. Phần lí thuyết: trang bị cho sinh viên những hiểu biết chung về cơ học, 

các dạng chuyển động cơ bản gắn với thực tiễn, các định luật cơ bản của Niu tơn; các khái 

niệm và các hiện tượng thường g p trong cơ học chất lỏng, phân tích những ứng dụng quan 

trọng của cơ học chất lỏng trong nông nghiệp, lâm nghiệp; trang bị những kiến thức cơ bản 
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về điện từ trường, sóng điện từ và ứng dụng vào các chuyên ngành của nông lâm; cung cấp 

một số kiến thức về quang sóng, quang lượng tử, các quá trình quang sinh; các kiến thức cơ 

bản về vật lí hạt nhân và sử dụng một số kĩ thuật hạt nhân trong Công nghệ thực phẩm. Phần 

bài tập, thảo luận: Yêu cầu sinh viên vận dụng kiến thức đã học trong từng chương để giải 

quyết những bài toán thực tế: giải thích các hiện tượng, ứng dụng kiến thức đã học vào đúng 

chuyên ngành đang theo học. 

21  Toán ứng dụng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học:  Trang bị một số phương pháp phân tích đa biến. Nội dụng: 

Mô hình hồi qui tuyến tính, Mô hình phân tích phương sai, Mô hình hồi qui logistic, Phân 

tích thành phần chính và phân tích nhân tố.   Sử dụng một số phần mềm để phân tích đa 

biến. Dự đoán, ước lượng, mô hình tự hồi qui, phân tích phổ. Sử dụng các gói phần mềm 

trong máy tính để phân tích số liệu. 

22. An toàn vệ sinh lao động – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về an toàn trong sản 

xuất (sử dụng máy, sử dụng điện, tiếng ồn, bụi….). Trang bị những kiến thức về an toàn 

cháy nổ, an toàn sử dụng hoá chất và các giải pháp tuyên truyền và kiểm soát an toàn lao 

động 

23  Ô nhiễ  Môi trƣờng – 2 t n chỉ  

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần Ô nhiễm môi trường nhằm đáp ứng được yêu cầu 

nâng cao chất lượng cho sinh viên các trường học thuộc khối ngành nghề quản lý và kỹ 

thuật, cũng như những người đang làm việc trong các nhà máy, công ty, doanh nghiệp, viện 

nghiên cứu, trường học và cơ quan Nhà nước. Học phần ô nhiễm môi trường cung cấp cho 

sinh viên cách nhìn tổng quan các kiến thức về môi trường, thành phần môi trường, vài trò 

của môi trường, mối quan hệ giữa phát triển với phát triển bền vững. Học phần giới thiệu về 

những khái niệm cơ bản của các loại ô nhiễm môi trường chính, nguyên nhân gây ô nhiễm, 

tác nhân, tác hại gây ô nhiễm môi trường cũng như các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. Học phần được gồm 5 nội dung chính như sau: Cơ sở lý luận ô nhiễm 

môi trường, Ô nhiễm môi trường không khí, Ô nhiễm môi trường nước, Ô nhiễm môi trường 

đất và các dạng ô nhiễm môi trường khác. 

24. Đ a lý kinh tế Việt Nam – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 
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Tóm tắt nội dung môn học: Học phần Địa lý kinh tế là một môn khoa học kinh tế - xã 

hội, nghiên cứu về thực trạng và định hướng phát triển các nguồn lực tự nhiên của Việt 

Nam. Khả năng hội nhập của Việt Nam trong khu vực và trên Thế giới; Các tổ chức liên kết 

kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; Tổ chức lãnh thổ các 

ngành, các vùng kinh tế của Việt Nam 

25. Tay  hông  điền kinh (Thể dục) – 1 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 1 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/15 tiết thực hành/30 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng tập các 

động tác thể dục tay không và thực hiện các nội dung điền kinh như chạy… Sau khi học 

xong học phần này, sinh viên sẽ nâng cao được ý thức thường xuyên rèn luyện sức khỏe để 

có tinh thần học tập và làm việc tốt hơn. 

26 Bóng chuyền – 1 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 1 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/15 tiết thực hành/30 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng môn 

bóng chuyền. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nâng cao được ý thức thường 

xuyên rèn luyện sức khỏe để có tinh thần học tập và làm việc tốt hơn. 

27.Cầu lông – 1 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 1 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/15 tiết thực hành/30 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng môn cầu 

lông. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nâng cao được ý thức thường xuyên rèn 

luyện sức khỏe để có tinh thần học tập và làm việc tốt hơn. 

28 Đá cầu – 1 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 1 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/15 tiết thực hành/30 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng môn đá 

cầu. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nâng cao được ý thức thường xuyên rèn 

luyện sức khỏe để có tinh thần học tập và làm việc tốt hơn. 

29 Võ – 1 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 1 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/15 tiết thực hành/30 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng môn võ 

thuật. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nâng cao được ý thức thường xuyên rèn 

luyện sức khỏe để có tinh thần học tập và làm việc tốt hơn. 

30 Bóng rổ - 1 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 1 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/15 tiết thực hành/30 tiết tự học) 
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Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng môn 

bóng rổ. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nâng cao được ý thức thường xuyên 

rèn luyện sức khỏe để có tinh thần học tập và làm việc tốt hơn. 

31 Bóng đá – 1 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 1 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/15 tiết thực hành/30 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng môn 

bóng đá. Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nâng cao được ý thức thường xuyên 

rèn luyện sức khỏe để có tinh thần học tập và làm việc tốt hơn. 

32  Đo Đạc Lâ  Nghiệp – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (15 tiết lý thuyết/15 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị những kiến thức cơ bản về đo đạc và bản đồ, cách 

sử dụng các dụng cụ đo đạc và sử dụng bản đồ trong công tác quản lý tài nguyên rừng và đất 

rừng. Đ c biệt đáp ứng cho công tác quy hoạch và thiết kế kinh doanh trồng rừng . Sinh viên 

nắm được Cơ sở toán học trong đo đạc; Sử dụng bản đồ địa hình trong lâm nghiệp; Đo các 

yếu tố cơ bản; Xây dựng bản đồ lâm nghiệp và quản lý khai thác bản đồ lâm  nghiệp. 

33  Kh  tƣợng nông nghiệp – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Khí tượng nông nghiệp nhằm cung cấp những kiến thức cơ 

bản về khí quyển, các yếu tố khí tượng cơ bản, thời tiết và khí hậu cũng như ảnh hưởng qua 

lại giữa rừng và điều kiện khí tượng thủy văn.  Đây là nền tảng cơ sở quan trọng giúp cho 

sinh viên hiểu được những ảnh hưởng hay vai trò của các nhân tố khí hậu đói với đời sống 

thực vật rừng và xây dựng những kế hoạch trong công tác chuyên môn như phòng chống 

cháy rừng, trồng rừng… 

Kết thúc học phần, người học có khả năng phân tích được các yếu tố khí tượng cơ bản, 

ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng tới thực vật, ảnh hưởng qua lại giữa rừng và các điều 

kiện khí tượng thủy văn,. 

34. Khoa học gỗ - 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/4 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về cấu tạo của gỗ, từ 

đó có thể nhật biết được một số loại gỗ thông dụng ở Việt Nam. Cung cấp những những kiến 

thức về tính chất của gỗ: vật lý, cơ học, hóa học gỗ và các khuyết tật của gỗ, từ đó sử dụng 

gỗ hợp lý trong thực tế. Nội dung học phần gồm: i) Cấu tạo gỗ; ii) Thành phần hoá học của 

gỗ; iii) Tính chất vật lý của gỗ; iv) Tính chất cơ học của gỗ; v) Các khuyết tật của gỗ. 
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35  Đa dạng sinh học – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến giá 

trị của đa dạng sinh học và bảo tồn, suy thoái đa dạng sinh học, thách thức trong bảo tồn, sự 

liên quan giữa bảo tồn và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Hình thành kỹ 

năng phân tích và lập kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh 

học.  

36. Thực vật học – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (20 tiết lý thuyết/10 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Nhằm trang bị những kiến thức về xác định được các 

phương pháp phân biệt và nhận biết các loài thực vật rừng. Nhận biết và phân biệt được một 

số loài cây thông thường trong sản xuất lâm nghiệp. 

37  Phƣơng pháp th  nghiệ  trong lâ  nghiệp – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức nhằm vận dụng 

thống kê toán học trong việc: Thu thập, xử lý số liệu, phân tích và đánh giá kết quả trong 

nghiên cứu Lâm nghiệp.  Nắm vững phương pháp, quy trình và kỹ năng xử lý số liệu trong 

Lâm nghiệp trên một số phần mềm thống kê và có thái độ: tuân thủ đúng các quy trình xử lý 

số liệu. 

38  Sinh Thái rừng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về  hệ 

sinh thái rừng, cấu trúc rừng, mối quan hệ qua lại giữa rừng và nhân tố sinh thái. 

Những kiến thức về phân loại thảm thực vật rừng theo Thái Văn Trừng 1970,1978. 

Các kỹ năng về mô tả và phân tích những đ c trưng lâm học của rừng (cây gỗ, cây 

bụi, cây tái sinh, đất, địa hình…); Giải thích mối quan hệ qua lại giữa rừng với nhân 

tố sinh thái môi trường; Xây dựng và giải thích một số căn cứ khoa học của các 

phương thức lâm sinh (trồng rừng hỗn giao, khai thác chọn, khai thác trắng, tái sinh 

rừng...). Phân loại được các loại thảm thực vật rừng theo Thái Văn Trừng. 

39  Nguyên lý bảo tồn – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

cơ sở sinh học bảo tồn; phương pháp tiếp cận trong bảo tồn loài, quần thể và hệ sinh thái; 
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nguyên lý phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái và quần thể bị đe dọa; nguyên lý bảo tồn và 

phát triển bền vững. 

40. Khai thác lâ  sản – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học:  Biết được những khái niệm cơ bản về khai thác lâm sản;  

Biết được các phương pháp trong khai thác, vận chuyển lâm sản;  Biết được các phương 

pháp trong bảo quản lâm sản và vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế việc khai 

thác, vận chuyển lâm sản và bảo quản lâm sản. 

41  Lâ  nghiệp xã hội đại cƣơng -2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết bài tập, thảo luận/60 tiết tự 

học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Giải thích và phân tích được các khái niệm, quan điểm, tình 

tình phát triển LNXH trên thế giới và và bối cảnh ra đời của LNXH ở Việt Nam. Liệt kê và 

phân tích được tình hình thực hiện chính sách liên quan đến phát triển LNXH ở Việt Nam.  

Trình bày và giải thích được các khái niệm và kiến thức cơ bản về hệ sinh thái nhân văn, 

phát triển bền vững, kiến thức bản địa và giới, phân tích được sự tham gia và phương pháp 

tiếp cận trong LNXH.  

41. Khoa học tài nguyên thiên nhiên – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Môn học sẽ trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về môi 

trường, tài nguyên thiên nhiên, các nguyên lý cơ bản về hệ sinh thái. Các vấn đề về môi 

trường và tài nguyên thiên nhiên bao gồm hiện trạng sử dụng, các vấn đề về suy thoái tài 

nguyên môi trường và biện pháp quản lý. Kiến thức quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên và bảo vệ môi trường, và đồng thời biết được phương pháp nghiên cứu các hệ 

sinh thái và xác định các thành phần trong đó. 

42. Tiếng la tin – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Làm quen với cách viết chữ la tin, cách đọc nguyên âm, phụ 

âm trong tiếng latin. Cách viết tên loài bằng chữ Latin. 

43. Bệnh cây lâ  nghiệp – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp cho SV chuyên ngành lâm nghiệp một số kiến 

thức cơ bản về bệnh cây nói chung và bệnh cây rừng nói riêng.  Sau khi học xong học phần 
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này sinh viên có khả năng nhận biết được một số loại triệu chứng bệnh cây, ứng dụng vào 

thực tế sản xuất để phòng trừ một số loại bệnh hại cây trồng góp phần nâng cao chất lượng, 

sản lượng của rừng.  

44  Cây rừng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Xác định được các phương pháp phân biệt và nhận biết các loài 

thực vật rừng. Nhận biết và phân biệt được một số loài cây thông thường trong sản xuất lâm 

nghiệp, cụ thể các kiến thức về cở sở về thực vật; Thực vật ngành thông; Thực vật hạt kín. 

45  Côn trùng lâ  nghiệp – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp cho SV chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng 

một số kiến thức cơ bản về Côn trùng nói chung và côn rừng nói riêng.   Sau khi học xong 

học phần này sinh viên nhận biết và phân loại được các loài côn trùng có ích và có hại, ứng 

dụng vào thực tế sản xuất để phòng trừ một số loài sâu hại và lợi dụng các loài côn trùng và 

động thực vật có ích góp phần nâng cao, chất lượng, sản lượng của rừng.  

46  Động vật rừng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Kết thúc học phần, người học được trang bị những kiến thức 

cơ bản về động vật rừng, các điểm sinh học sinh thái của động vật rừng, đ c điểm các lớp 

động vật và đ c điểm các bộ, họ, loài động vật rừng chủ yếu. Phương pháp điều tra, giám sát 

động vật rừng và hiện trạng tài nguyên động vật từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát 

triển động vật rừng. có thể nhận dạng được một số loài động vật rừng chủ yếu, có thể lập 

được danh lục động vật rừng. Người học có khả năng nhận dạng được các loài động vật rừng 

chủ yếu ở các lớp động vật có xương sống ở cạn, lập được Danh lục động vật rừng. Lập kế 

hoạch điều tra, giám sát và kế hoạch quản lý, bảo tồn động vật rừng ở một khu vực nào đó. 

47. Quản lý và bảo vệ các loại rừng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết BT, Thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết trong 

lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng để góp phần quản lý sử dụng tài nguyên rừng theo hướng bền 

vững. Những kiến thức cơ bản về quản lý 3 loại rừng, quản lý rừng cộng đồng,  phương 

pháp luận trong tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng ở 

các cấp đối tượng, cấp quản lý tài nguyên rừng khác nhau và rèn luyện cho sinh viên tính 

trung thực, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu khoa học và lòng yêu nghề nghiệp. 

48.  Kỹ thuật lâ  sinh – 3 t n chỉ 
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Phân bố thời gian học tập: 3 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/15 tiết thảo luận và bài tập/90 tiết 

tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về rừng, 

thành phần của rừng và các quy luật phát sinh, sinh trưởng phát triển, diệt vong của các hệ 

sinh thái rừng. Từ đó người học có cơ sở để phân biệt được các phương thức lâm sinh và áp 

dụng được các biện pháp lâm sinh cho các loại rừng theo mục tiêu kinh doanh khác nhau. 

Người học có thể phân biệt được các hệ sinh thái rừng trên cơ sở hiểu được quy luật cấu trúc 

rừng từ đó có thể đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh hợp lý. 

49. Nghiệp vụ hành ch nh  iể  lâ  – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận và bài tập/60 tiết tự 

học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến cơ 

cấu tổ chức kiểm lâm, chức năng và nhiệm vụ của kiểm lâm; các hoạt động kiểm tra, kiểm 

soát, xác nhận nguồn gốc và lập hồ sơ lâm sản, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh lâm 

nghiệp, điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền của cơ quan kiểm lâm, phòng vệ của kiểm lâm 

trong khi thi hành công vụ, quản lý sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ khi thi hành công vụ. 

50  Điều tra rừng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thực hành /60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết trong 

lĩnh vực Điều tra rừng để góp phần quản lý sử dụng tài nguyên rừng theo hướng bền vững. 

Những kiến thức cơ bản về các phương pháp điều tra cây riêng lẻ, xác định thể tích thân cây; 

Điều tra lâm phần, các nhân tố điều tra và cách xác định, phương pháp điều tra xác định trữ 

lượng lâm phần; Phương pháp điều tra tài nguyên rừng. Phương pháp luận trong tổ chức 

thực hiện điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng ở các cấp đối tượng, cấp quản lý tài 

nguyên rừng khác nhau. Rèn luyện cho sinh viên tính trung thực, nghiêm túc trong học tập, 

nghiên cứu khoa học và lòng yêu nghề nghiệp. 

51  Phân t ch  đánh giá ch nh sách trong quản lý tài nguyên thiên nhiên – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Kết thúc học phần, Sau khi học xong học phần Phân tích và 

đánh giá chính sách trong quản lý tài nguyên thiên nhiên sinh viên phải trình bày được 

những bước phân tích một chính sách cũng như quy trình đánh giá chính sách. 

52  Lâ  sản ngoài gỗ - 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận và bài tập/60 tiết tự 

học) 
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Tóm tắt nội dung môn học: Kết thúc học phần, người học được trang bị những kiến thức 

tổng quan về Lâm sản ngoài gỗ (khái niệm lâm sản ngoài gỗ, phân tích được giá trị của 

LSNG và các cơ sở để phân loại LSNG). Phân tích được thực trạng tài nguyên LSNG ở Việt 

Nam.Thực trạng và kỹ thuật gây trồng một số loài LSNG chủ yếu. Tổ chức, quản lý lâm sản 

ngoài gỗ. Chính sách và pháp lý trong bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ. Thị trường 

Lâm sản ngoài gỗ. Thực trạng quản lý Lâm sản ngoài gỗ và các giải pháp bảo tồn và phát 

triển lâm sản ngoài gỗ. 

53. Luật và ch nh sách lâ  nghiệp – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Luật 

Lâm nghiệp hiện hành và nội dung quản lý nhà nước về lâm nghiệp và quản lý đất rừng dựa 

trên văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật. Sinh viên có thể giải thích được sự cần thiết 

ban hành luật Lâm nghiệp, phân biệt được những điểm mới trong luật Lâm nghiệp năm 

2017, nội dung và phương pháp quản lý nhà nước về lâm nghiệp, mối quan hệ giữa luật Lâm 

nghiệp và Luật đất đai,... Đồng thời sinh viên có thể vận dụng được một số chính sách hiện 

hành trong lĩnh vực lâm nghiệp như: chính sách bảo vệ và phát triển rừng, chính sách tăng 

cường công tác bảo vệ rừng, chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ 

tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp,… vào thực tiễn 

54. Quản lý lửa rừng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Học phần quản lý lửa rừng trang bị những kiến thức, kỹ 

năng, thái độ cần thiết trong lĩnh vực quản lý lửa  rừng để góp phần quản lý sử dụng tài 

nguyên rừng theo hướng bền vững. Những kiến thức cơ bản về các phương pháp dự báo 

cháy rừng, phòng cháy rừng, chữa  cháy rừng. Phương pháp luận trong tổ chức thực hiện 

quản lý cháy rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng ở các cấp đối tượng, cấp quản lý tài 

nguyên rừng khác nhau và rèn luyện cho sinh viên tính trung thực, nghiêm túc trong học tập, 

nghiên cứu khoa học và lòng yêu nghề nghiệp. 

55.  Quản lý lƣu vực – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Sinh viên biết được các kiến thức về lưu vực, dòng chảy, các 

nguồn tài nguyên trong lưu vực, cơ sở lựa chọn các biện pháp QLLV và các biện pháp cụ thể 

trong quản lý lưu vực. Có các kỹ năng cơ bản phân tích các nguồn tài nguyên trong lưu vực 

và biết dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn áp dụng các biện pháp trong quản lý lưu 

vực,  ứng dụng công nghệ thông tin trong QLLV 

56. Quản lý  ôi trƣờng – 2 t n chỉ 
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Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong 

quản lý môi trường nói chung và quản lý môi trường rừng nói riêng. 

57. Quy hoạch lâ  nghiệp – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết trong lãnh vực  QHLN  

để góp phần quản lý sử dụng tài nguyên rừng theo hướng bền vững. 

Khả năng chủ động phối hợp với các bên liên quan trong xây dựng, tổ chức thực thi, 

giám sát và đánh giá phương án QHLN  phù hợp với chính sách lâm nghiệp và yêu cầu 

của xã hội.Phương pháp luận trong tổ chức thực hiện QHLN ở các đối tượng, cấp quản 

lý tài nguyên rừng khác nhau. 

58. Trồng rừng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết thực hành /60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Sản 

xuất hạt giống cây rừng, tạo cây con trong lâm nghiệp, trồng rừng và gây trồng một số loài 

cây lâm nghiệp. Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết được một số loại hạt giống 

thường được sử dụng trồng rừng phổ biến ở nước ta; Có khả năng tiến hành đánh giá được 

phẩm chất hạt giống và xử lý kích thích hạt giống nẩy mầm để phục vụ công tác trồng rừng 

59.  Sản lƣợng rừng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết bài tập /60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh 

trưởng, tăng trưởng của lâm phần và sản lượng rừng. Những dự báo về sinh trưởng, tăng 

trưởng và sản lượng rừng. Cụ thể môn học gồm 4 nội dung kiến thức: Sinh trưởng cây cá lẻ 

và lâm phần; Phân chia đơn vị dự đoán sản lượng; Dự đoán tăng trưởng và sản lượng và 

thiết kế thí nghiệm, thu thập và xử lí số liệu cho nghiên cứu tăng trưởng và sản lượng. 

60. Khuyến nông  huyến lâ  – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (30 tiết lý thuyết/0 tiết bài tập /60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Môn học khuyến nông-khuyến lâm nhằm góp phần đào tạo 

các cán bộ khuyến nông-khuyến lâm có đủ trình độ và phẩm chất cần thiết phục vụ cho sự 

nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. Cung cấp những kĩ năng 

cơ bản về cách tiếp cận và những phương pháp khuyến nông khuyến lâm, công tác tổ chức 

đào tạo, phát triển công nghệ và tổ chức quản lý các hoạt động trên. Những kỹ năng về giao 

tiếp, thúc đẩy và khuyến khích sự tham gia của người dân vào các hoạt động khuyến nông 

khuyến lâm là những nội dung và yêu cầu rất quan trọng của bài giảng 
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61  Đánh giá tác động  ôi trƣờng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/ 6 tiết thảo luận/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực 

ngành Quản lý tài nguyên rừng về tác động môi trường và kỹ năng thực hiện công tác quản 

lý và đánh giá các tác động môi trường theo xu hướng phát triển hiện đại, nhằm phòng 

chống suy thoái do ô nhiễm môi trường, từ đó làm tốt công tác quản lý môi trường trong 

mục tiêu hài hoà giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường cho sự phát triển bền vững. 

62  Quản tr  Doanh nghiệp – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết bài tập /60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về các khái 

niệm và các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam và thủ tục, trình tự thành lập một doanh 

nghiệp....; Kiến thức về công tác quản trị doanh nghiệp; Kiến thức về tổ chức quản lý và 

đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp và lập quản lý dự án Nông 

lâm nghiệp. Giúp sinh viên giải thích các khái niệm về doanh nghiệp, kinh doanh; Liệt kê và 

mô tả được các bước và trình tự tạo lập doanh nghiệp; Kể tên được và phân biệt các loại 

hình doanh nghiệp; Vận dụng được kiến thức quản trị trong thảo luận; Hiểu và giải thích 

được vai trò, đ c điểm, các chỉ tiêu về các yếu tố sản xuất; Biết cách lập, tổ chức và quản lý 

dự án. 

63. Du l ch sinh thái – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết bài tập /60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về du lịch sinh 

thái (DLST) và quản lý các dự án DLST tại các khu du lịch, khu bảo tồn, Vườn quốc gia. 

– Về kỹ năng: Trang bị các phương pháp, kỹ năng để có thể tham gia xây dựng các quy 

hoạch, kế hoạch quản lý, phát triển DLST, làm việc tại các khu du lịch, khu bảo tồn, Vườn 

quốc gia. 

64. D ch vụ  ôi trƣờng rừng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết bài tập /60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Sau khi học sinh viên nắm được vai trò của rừng trong việc 

cung cấp dịch vụ môi trường rừng, ý nghĩa của việc định giá rừng và các phương pháp xác 

định/định giá rừng theo chức năng của rừng và trạng thái rừng làm cơ sở  cho việc chi trả 

các dịch vụ rừng đạt hiệu quả tốt nhất trong quản lý bảo vệ phát triển rừng bền vững cả về 

m t kinh tế-xã hội và môi trường. Vận dụng và sử dụng thành thạo các phương pháp định 

giá rừng hiện nay của Việt Nam theo chức năng và theo loại trạng thái rừng.   

65. Kinh tế rừng – 2 t n chỉ 
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Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (24 tiết lý thuyết/6 tiết bài tập /60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về: Tổng 

quan kinh tế rừng nói chung hiện trạng rừng Việt Nam nói riêng; Quản lý nhà nước về lâm 

nghiệp, hệ thống quản lý lâm nghiệp, cơ cấu tổ chức ngành lâm nghiệp. Nêu và phân tích 

được thế nào là thị trường háng hóa lâm sản, bán thế nào để thu lợi nhuận cao và cuối cùng 

làm thế nào để quản lý rừng bền vững. 

66. Ứng dụng công nghệ thông tin trong QLTNR – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (14 tiết lý thuyết/ 16 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp những khái niệm cơ bản về GIS: GIS là gì?, các 

thành phần của GIS, cơ sở dữ liệu, đ c điểm của GIS,  những phần mềm GIS; lịch sử hình 

thành và phát triển của GIS trên thế giới; những ứng dụng của GIS trong quản lý tài nguyên 

rừng. Giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về phần mềm Mapinfo, biên tập và 

xây dựng một số bản đồ chuyên đề và những ứng dụng hiển thị khác của Mapinfo. Từ đó có 

những hành động cụ thể nhằm tăng cường, nâng cao khả năng ứng dụng các tư liệu viễn 

thám vào giải quyết các công việc cụ thể trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng.  Hiểu được 

một số phần mềm công nghệ thông tin thông dụng khác được ứng dụng để biên tập, xây 

dựng bản đồ chuyên đề trong quản lý tài nguyên rừng (Envi, Microstation, Arcview, 

ArcGIS). 

67. TTNN1: Côn trùng – Bệnh cây lâ  nghiệp  – 1 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 1 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/ 15 tiết thực hành/30 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp cho Sinh viên chuyên ngành lâm nghiệp một số 

kiến thức cơ bản về phương pháp điều tra sâu bệnh hại rừng. Sau khi thực tập xong học phần 

này sinh viên thao tác thành thạo các phương pháp điều  tra sâu, bệnh hại ở vườn ươn và 

rừng trồng, phân biệt được các loài côn trùng có ích và có hại.  

68. TTNN2: Cây rừng – 1 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 1 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/ 15 tiết thực hành/30tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: giúp cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên rừng nâng 

cao những kiến thức và kỹ năng tổng hợp trong hoạt động nghề nghiệp như: Điều tra đa 

dạng thực vật, Điều tra theo tuyến, xác định loài thực vật, lập ô tiêu chuẩn trên các trạng thái 

rừng. 

69. TTNN3: Nghiệp vụ hành ch nh  iể  lâ  – 1 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 1 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/ 15 tiết thực hành/30 tiết tự học) 
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Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp cho Sinh viên các phương pháp xử lý các vụ vi 

phạm pháp luật, hiểu được các văn bản xử lý dựa trên thực tế. Giúp sinh viên có được kỹ 

năng xử lý các tình huống trong sử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng 

70  Rèn nghề 1: Sản xu t cây giống lâ  nghiệp, trồng rừng & chă  sóc rừng – 2 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 2 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/ 30 tiết thực hành/60 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Trang bị những kiến thức,kỹ năng thực hành trong kỹ 

thuật sản xuất cây giống trồng và chăm sóc rừng, cụ thể gồm 6 bài theo các  nội dung sau: 

Chuẩn bị đất gieo ươm; Xử lý hạt giống  và gieo ươm; Chăm sóc vườn ươm; Làm đất trồng 

rừng; Kỹ thuật trồng cây; Chăm sóc rừng trồng 

73  Rèn nghề 2: Ứng dụng công nghệ thông tin giải đoán ảnh vệ tinh và biên tập bản 

đồ  theo dõi diễn biến tài nguyên rừng – 3 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 3 tín chỉ (0 tiết lý thuyết/ 45 tiết thực hành/90 tiết tự học) 

Tóm tắt nội dung môn học: Giới thiệu tổng quan, lịch sử kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh. 

Cung cấp kiến thức nền tảng, cơ sở khoa học và quá trình hoạt động của quá trình phân loại 

thông tin, có kiến thức về các phần mềm GIS chuyên dụng dùng để giải đoán ảnh, xây dựng, 

biên tập bản đồ, cập nhật thông tin và diễn biến tài nguyên rừng và các ứng dụng của công 

nghệ viễn thám trong thực tế quản lý tài nguyên rừng 

74. Thực tập tốt nghiệp – 10 t n chỉ 

Phân bố thời gian học tập: 10 tín chỉ  

Tóm tắt nội dung môn học: Sinh viên thực hiện nghiên cứu khóa luận/ chuyên đề tốt 

nghiệp thuộc các nội dung  chuyên ngành về đo đạc, điều tra, sâu bệnh hại cây rừng, Quản lý 

bảo vệ rừng, sử dụng đất, nông lâm kết hợp…  

 

   Trƣởng khoa 

         

Trần Quốc Hƣng 

 

 

 


