




17. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: Ngành Quản lý tài nguyên rừng 

17.1. Kiến thức: 

1- Vận dụng kiến thức chuyên sâu về quản lý các loại rừng, lửa rừng, sâu bệnh hại 

rừng. 

2- Vận dụng kiến thức đo đạc, công nghệ thông tin để điều tra, đánh giá, giám sát 

theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và quản lý tài nguyên rừng. 

3- Vận dụng các kiến thức về thực vật rừng, động vật rừng, đa dạng sinh học trong 

lĩnh vực bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen. 

4- Hiểu và vận dụng kiến thức về pháp luật trong hoạt động tuần tra, kiểm soát và 

xử lý vi phạm trong lâm nghiệp và xác nhận nguồn gốc lâm sản. 

5- Hiểu và vận dụng kiến thức kinh doanh, kiến thức về pháp luật, chính sách 

ngành, quản trị rừng, khai thác và kinh doanh các dịch vụ hệ sinh thái rừng để tạo 

lập doanh nghiệp. 

6- Vận dụng kiến thức thực tiễn ngành thông qua rèn nghề, thực tập nghề nghiệp và 

khóa luận tốt nghiệp. 

17.2. Kỹ năng: 

7- Lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tư vấn chuyên môn trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh lâm sản, nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp. 

8- Tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp, đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ kỹ thuật, công nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp, chỉ đạo thực hiện các 

biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển tài nguyên rừng. 

9-Thiết kế biện pháp kỹ thuật lâm sinh, trồng rừng, chăm sóc nuôi dưỡng rừng, 

quản lý bảo vệ rừng. 

10-Vận dụng và triển khai các văn bản, quy định, luật lâm nghiệp vào việc quản lý, 

phát triển, bảo tồn và khai khác nguồn tài nguyên lâm nghiệp 

11-Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học (theo chuẩn CNTT) và tin học 

chuyên ngành phục vụ trong tính toán, thống kê lâm nghiệp và các mô hình lâm 

nghiệp. 



12- àm việc độc Lập, lắng nghe, quan sát, làm việc theo nhóm, phân tích, tư duy 

sáng tạo, linh hoạt, thuyết trình và có năng lực ngoại ngữ A2 ho c tương đương. 

17.3. Thái độ: 

13- Thực hiện, làm theo đúng chủ trường, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà 

nước, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. 

14- uôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu thị, có tinh thần hợp tác, 

có thái độ cởi mở, có ý chí vươn nên vượt mọi khó khăn. 

15- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiệu quả, năng động, đam mê và sáng 

tạo trong công việc 


