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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Tên chƣơng trình: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG (Forest Resouce Managenment) 

Trình độ đào tạo: Đại học  

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sƣ  

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng việt 

1. Thời gian đào tạo: 4,5 năm 

2. Đối tƣợng tuyển sinh: Theo quy định hiện hành 

3. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Quy trình đào tạo: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành 

theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT 

Điều kiện tốt nghiệp: 

Điều kiện chung: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành 

theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 của Bộ GD&ĐT. 

Điều kiện của chuyên ngành: Không 

4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 

4.1. Mục tiêu đào tạo (Objectives) 

Đào tạo kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên rừng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng động sáng tạo, 

có khả năng khởi nghiệp. Có trình độ chuyên môn sâu về điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên rừng; 

Kiến thức kỹ thuật về quản lý sinh vật và lửa rừng; Tổ chức thực thi chính sách pháp luật nhằm góp 

phần bảo vệ bền vững tài nguyên rừng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 

4.2. Chuẩn đầu ra (Program outcomes) 

A. Kiến thức 

CĐR1: Áp dụng  được kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng. 

CĐR2: Áp dụng được kiến thức chính trị, quân sự, an ninh, quốc phòng, thể thao, văn hóa để rèn luyện 

bản thân. 

CĐR3: Phân loại về thực vật rừng, động vật rừng, côn trùng, đa dạng sinh học phục vụ bảo tồn, khai 

thác và phát triển nguồn gen. 

CĐR4: Phát triển các kiến thức chuyên sâu về quản lý bảo vệ rừng. 

CĐR5: Vận dụng kiến thức về pháp luật lâm nghiệp, nghiệp vụ kiểm lâm. 

CĐR6: Xây dựng các dự án về quản lý rừng bền vững phù hợp với các vùng sinh thái khác nhau. 

CĐR7: Xây dựng cơ sở dữ liệu số về giám sát diễn biến tài nguyên rừng và QLTNR bền vững. 

CĐR8: Tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ rừng.  

B. Kỹ năng: 

CĐR9: Vận dụng kỹ năng phân loại một số loài động thực vật quí hiếm phục vụ bảo tồn và phát triển nguồn gen.  

CĐR10: Sử dụng được hệ thống máy móc, thiết bị, phần mềm, công nghệ chuyên ngành trong quản lý 

tài nguyên rừng. 

CĐR11: Triển khai được quy trình điều tra, giám sát tài nguyên rừng và dự báo cháy rừng, sâu bệnh hại 

rừng, nghiệp vụ kiểm lâm. 

CĐR12: Ứng dụng được kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và đàm phán trong QLTNR.  

CĐR13: Vận dụng kỹ năng phân tích cơ sở dữ liệu số phục vụ cho định hướng bảo tồn và phát triển tài 

nguyên rừng. 

CĐR14: Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn, nghiên cứu và chuyển giao khoa 

học vào thực tiễn. 

C, Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

CĐR15: Xác định vai trò của bản thân, khả năng học tập suốt đời để thích ứng với sự thay đổi môi 

trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  

CĐR16: Tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp; định hướng tương lai rõ ràng. 

5. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 154 tín chỉ (Không bao gồm khối kiến thức GDTC, GDQP) 


