










13. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng 

13.1 Phẩm chất chính trị đạo đức và sức học 

- 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; 

- 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; 

13.2. 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,... 
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- Trình độ tiếng nh TOEIC 350 ho c tương đương 

13.3. 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; 

- 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 
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