
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THẠC 

SĨ NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 

 

3.1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

3.1.1. Những căn cứ để xây dựng đề án   

1) Những căn cứ pháp lý:   

Căn cứ pháp lý của đề án là các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

mở ngành đào tạo sau đại học; phân cấp tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và kiểm 

tra các điều kiện mở ngành; quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ: 

 - Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012; 

 - Luật số 34/2018/QH14, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại 

học năm 2012, ngày 19/11/2018; 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013, Nghị định quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019, Nghị định quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học. 

- Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên.  

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình 

xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;  

- Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, ban hành Danh mục Giáo dục, đào tạo mã ngành cấp IV trình độ 

Thạc sĩ, Tiến sĩ;  

- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

- Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; 



- Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN, ngày 19/9/2017 của Giáo đốc Đại học Thái 

Nguyên ban hành Quy định về Điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/chuyên ngành đào 

tạo; đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại 

học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ; 

- Công văn số 3281/BGDĐT-GDĐH ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm định chương trình 

đào tạo theo quy định của Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015; 

- Công văn số 933/ĐHTN-SĐH ngày 24/9/2008 của Giám đốc Đại học Thái 

Nguyên về chuyển đổi chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ; 

- Kế thừa chương trình và các chuyên đề giảng dạy cao học đã và đang đào tạo tại 

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên và một số cơ sở đào tạo sau đại học 

trong nước; Tham khảo chương trình đào tạo cao học Quản lý tài nguyên rừng của 

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và các trường Đại học trên Thế giới (Trường Đại 

học Quốc gia Philippines - UPLB; Trường Đại học Copenhagen - Đan Mạch và Trường 

Đại học Washington - Mỹ) 

2) Căn cứ vào sứ mệnh và nhiệm vụ đào tạo của Đại học Thái Nguyên  

- Đại học Thái Nguyên là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học khu vực 

và đa ngành, có nhiệm vụ đào tạo các ngành khoa học và công nghệ có trình độ đại học, 

sau đại học và các cấp học thấp hơn; Nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với giảng 

dạy, đào tạo và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống. Việc thành lập 

Đại học Thái Nguyên chính là triển khai tư tưởng chỉ đạo của Đảng được thể hiện qua 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII, đó là xây dựng các trung tâm đào tạo lớn, chất 

lượng cao của các khu vực. 

- Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 

các chương trình hành động của Đảng bộ giai đoạn 2015 - 2020.             

3) Căn cứ vào nhu cầu xã hội của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.  

4) Căn cứ vào năng lực của cơ sở đào tạo. 

3.1.2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

3.1.2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng 

3.1.2.1.1. Mục tiêu chung 

a. Theo định hướng nghiên cứu  

Chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý tài nguyên rừng theo định hướng nghiên cứu 

cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về QLTNR và các phương pháp 

nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, 

luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám 

phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên 



cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực 

ngành, chuyên ngành đào tạo QLTNR; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo 

trình độ tiến sĩ QLTNR. 

b. Theo định hướng ứng dụng  

Chương trình đạo tạo thạc sĩ quản lý tài nguyên rừng theo định hướng ứng dụng 

có mục tiêu giúp người học nắm vững kiến thức chuyên ngành QLTNR, được tiếp cận 

với các vấn đề pháp lý mới và nắm vững các kỹ năng chuyên môn trong hoạt động nghề 

nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng sử dụng hiệu quả kiến thức 

chuyên ngành QLTNR vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện 

thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở 

ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến 

sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành QLTNR. 

3.1.2.1.2. Mục tiêu cụ thể  

Sau khi tốt nghiệp, học viên phải đạt được các yêu cầu sau:  

a. Theo định hướng nghiên cứu  

Về phẩm chất đạo đức 

Trung thành với Tổ quốc và nhân dân, yêu rừng, yêu thiên nhiên, yêu ngành nghề, 

trung thực trong cuộc sống và khoa học, không ngừng phấn đấu cho sự tiến bộ của bản 

thân và xã hội trong vấn đề quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. (M01) 

Về kiến thức và kỹ năng  

Học viên được đào tạo có hệ thống kiến thức khoa học nền tảng về quản lý tài nguyên 

rừng. Có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về lĩnh vực quản lý, bảo vệ 

và phát triển tài nguyên rừng hoặc hoạt động nghề nghiệp hiệu quả, có khả năng làm 

việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên 

ngành quản lý tài nguyên rừng được đào tạo. (M02) 

b. Theo định hướng ứng dụng 

Về phẩm chất đạo đức 

Trung thành với Tổ quốc và nhân dân, yêu rừng, yêu thiên nhiên, yêu ngành nghề, 

trung thực trong cuộc sống và khoa học, không ngừng phấn đấu cho sự tiến bộ của bản 

thân và xã hội trong vấn đề quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. (M01) 

Về kiến thức và kỹ năng  

Học viên được đào tạo có hệ thống kiến thức khoa học nền tảng về quản lý tài nguyên 

rừng. Có khả năng sử dụng hiệu quả kiến thức trong giải quyết các vấn đề thực tiễn trong 

lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng hoặc hoạt động nghề nghiệp hiệu 

quả, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những 

vấn đề thuộc chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng được đào tạo. (M02) 



3.1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

3.1.3.1. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng nghiên 

cứu 

A. Chuẩn đầu ra  

CĐR 1. Người học nắm vững các kiến thức cơ bản về triết học, đạt trình độ ngoại 

ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (hoặc tương 

đương) làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành về QLTNR;  

CĐR 2. Người học vận dụng được những kiến thức cơ sở ngành, liên ngành và 

kiến thức chuyên ngành trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phân tích các 

vấn đề thực tiễn, đưa ra giải pháp và tạo ra ý tưởng mới trong quản lý tài nguyên rừng.  

CĐR 3. Người học nắm vững các kỹ năng cơ bản (kỹ năng phát hiện vấn đề, giải 

quyết vấn đề về mặt lý luận) trong nghiên cứu khoa học; Vận dụng và sử dụng thành 

thạo các phương pháp điều tra, đánh giá, phân tích tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp và 

quản lý lưu vực trong việc tổ chức nghiên cứu khoa học và giảng dạy. 

CĐR 4. Người học sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành, các 

công cụ hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học QLTNR, giảng dạy và truyền bá khoa học 

QLTNR, trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục môi trường cho cộng đồng. 

CĐR 5. Người học có kỹ năng tranh luận, diễn thuyết, tương tác, phối hợp trong 

làm việc nhóm; có kỹ năng làm việc độc lập trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và 

các hoạt động thực tiễn khác liên quan đến QLTNR (ví dụ: phân tích chính sách, hoạch 

định và tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chuyển giao kỹ thuật cho cộng 

đồng…). 

 CĐR 6. Người học có đạo đức, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm, ham 

học hỏi, có ý chí vươn lên vượt khó. 

B. Năng lực sau khi tốt nghiệp 

 Người tốt nghiệp thạc sĩ QLTNR theo định hướng nghiên cứu có khả năng thực 

hiện công việc ở các vị trí:  

- Nghiên cứu khoa học QLTNR và các khoa học liên ngành với khoa học QLTNR; 

- Giảng dạy trong lĩnh vực QLTNR và truyền bá kiến thức, giáo dục môi trường 

trong cộng đồng;  

- Quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên 

nhiên. 

- Tư vấn và hoạch định chính sách cấp quốc gia và cấp địa phương hoặc các vị trí 

khác thuộc lĩnh vực QLTNR; 

- Có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành QLTNR 

3.1.3.2. Chuẩn đầu ra của ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng ứng dụng  

A. Chuẩn đầu ra 



CĐR 1. Người học nắm vững các kiến thức cơ bản về triết học, đạt trình độ ngoại 

ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (hoặc tương 

đương) làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành về QLTNR;  

CĐR 2. Người học vận dụng được những kiến thức cơ sở ngành, liên ngành và 

kiến thức chuyên ngành trong phân tích các vấn đề thực tiễn, đưa ra giải pháp bảo vệ, 

bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng.  

CĐR 3. Người học nắm vững, vận dụng và sử dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản, 

sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ, các phương pháp điều tra, đánh giá, phân tích tài 

nguyên rừng, đất lâm nghiệp và quản lý lưu vực, các phần mềm tin học chuyên ngành 

và văn phòng phục vụ cho việc tổ chức và quản lý tài nguyên rừng. 

CĐR 4. Người học có năng lực cao trong xây dựng, tổ chức, triển khai, đánh giá 

và giám sát các dự án lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai, 

giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội. Sẵn sàng 

làm việc trong môi trường đòi hỏi trình độ và tính năng động cao, đa ngành và liên ngành 

trong bối cảnh hội nhập. 

CĐR 5. Có kỹ năng phối hợp trong làm việc nhóm; có kỹ năng làm việc độc lập; 

tổ chức và thực hiện được các chương trình điều tra, đánh giá tài nguyên rừng; Thiết kế 

kỹ thuật, xây dựng và tổ chức thực hiện được các phương án quản lý tài nguyên rừng; 

Xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài nguyên rừng; Tổ chức và vận động quần chúng 

tham gia thực hiện các phương án quản lý tài nguyên rừng. 

CĐR 6. Người học có đạo đức, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm, ham 

học hỏi, có ý chí vươn lên vượt khó. 

B. Năng lực sau khi tốt nghiệp 

 Người tốt nghiệp thạc sĩ QLTNR theo định hướng ứng dụng có khả năng thực 

hiện công việc ở các vị trí:  

- Viên chức của các cơ quan quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ như: Vườn 

quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Ban quản lý rừng phòng hộ…  

- Công chức/viên chức tại các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên rừng và lâm 

nghiệp các cấp. 

- Nhân viên tại các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân như: Tổng công ty lâm nghiệp 

Việt Nam (VinaFor), Tổng công ty giấy, các doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực lâm 

nghiệp,…  

- Cảnh sát môi trường các cấp.  

- Nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ như: WWF, ENV, PRCF, 

IUCN, SNV, FFI,… 



- Có khả năng tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành QLTNR, 

sau khi học bổ sung một số học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo 

định hướng nghiên cứu. 

3.1.4. Tóm tắt về chương trình đào tạo  

- Chương trình đào tạo căn cứ theo tên Danh mục chương trình đào tạo trình độ thạc 

sĩ được ban hành theo Thông tư số Số: 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Chương trình đào tạo được xây dựng theo Quy định của Điều 19, 20, 21, 22 - Quy 

chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 09/2017/TT-

BGDĐT ngày 4 tháng 4 năm 2017 về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành  

hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định  mở ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được 

sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Công văn số 3281/BGDĐT-GDĐH ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm định chương trình 

đào tạo theo quy định của Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015; 

Căn cứ vào Quy định về Điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/chuyên ngành đào 

tạo; đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại 

học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết 

định số 1976/QĐ-ĐHTN, ngày 19/9/2017. 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên rừng được xây dựng trên cơ 

sở tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ cùng chuyên ngành của một số trường đại học 

trong nước: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và một số trường đại học ở nước ngoài: 

Trường ĐH Quốc Gia Philippines - UPLB; Trường ĐH Copenhagen - Đan Mạch và 

Trường ĐH Washington - Hoa Kỳ. Khoa Lâm nghiệp đã xây dựng chương trình đào tạo 

thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên rừng trên cơ sở góp ý bổ sung của Hội đồng thẩm định 

chương trình đào tạo như sau: 

+ Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ gồm ba phần: kiến thức chung, kiến thức 

cơ sở và chuyên ngành, luận văn thạc sĩ. 

+ Phần kiến thức chung: bao gồm học phần triết học và ngoại ngữ. Học phần triết 

học 03 tín. Học phần ngoại ngữ 05 tín chỉ. 

+ Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành: bao gồm các học phần bắt buộc và học 

phần tự chọn. Các học phần tự chọn chiếm tối thiểu 20% khối lượng chương trình đào 

tạo và số học phần tự chọn phải nhiều hơn số học phần mà học viên được chọn. Mỗi học 

phần có khối lượng kiến thức từ 2 - 3 tín chỉ. 

+ Luận văn thạc sĩ có khối lượng tối thiểu là 10 tín chỉ và tối đa là 15 tín chỉ, tùy 

thuộc vào chương trình đào tạo 2 năm, chương trình đào tạo theo định hướng nghiên 

cứu hoặc theo định hướng ứng dụng. 



Bảng 3.2. Cấu trúc chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng 

Nội dung 
Định hướng 

nghiên cứu  

Định hướng  

ứng dụng 

Phần 1. Kiến thức 

chung  

Triết học 3  

Tiếng Anh 5 

Phần 2. Kiến thức cơ sở 

Kiến thức cơ sở bắt 

buộc chung  
9 9 

Kiến thức cơ sở tự chọn  6 6 

Phần 3. Kiến thức 

chuyên ngành 

Kiến thức chuyên ngành 

bắt buộc   
16 13 

Kiến thức chuyên ngành 

tự chọn  
6 4 

Phần 4. Kỹ năng nghề nghiệp  0 5 

Phần 5. Luận văn tốt nghiệp  15 15 

Tổng số tín chỉ 60 60 

Bảng 3.3. Tỷ lệ các khối kiến thức ngành Quản lý tài nguyên rừng 

 Định hướng nghiên cứu  Định hướng ứng dụng 

Kiến thức chung 13,33% 13,33% 

Kiến thức cơ sở và 

chuyên ngành 
61,67% 53,34% 

- Các học phần bắt buộc 41,67% 36,67% 

- Các học phần tự chọn 20,0% 16,67% 

Kỹ năng nghề nghiệp 0% 8,33% 

Luận văn 25,00% 25,00% 

Tổng số 100% 100% 

3.1.4.1. Danh mục các học phần trong khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý 

tài nguyên rừng 

 Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng bao gồm hai định hướng (Nghiên cứu và Ứng 

dụng) 

a) Khung CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng nghiên cứu 

CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng theo định hướng nghiên cứu được thiết kế 

bao gồm 60 tín chỉ. 

Bảng 3.4. Khung CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng nghiên cứu 

 



Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Trong đó 

Phần  

chữ 

Phần 

số 

Lý 

thuyết 

TH, 

TN, TL 

1. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (2 học phần) 8   

PHI 631 Triết học 3 3 0 

ENG 651 Tiếng Anh 5 3 2 

2. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 

VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 
   

2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành 15   

Học phần cơ sở bắt buộc (3 học phần) 9   

BCO 831 Bảo tồn đa dạng sinh học  3 2 1 

GRF 831 GIS và Viễn thám trong QLTNR 3 1 2 

ECS 831 Dịch vụ hệ sinh thái  3 2 1 

Học phần cơ sở tự chọn (3/14 học phần)  6   

ATF 821 Ứng dụng công nghệ trong QLTNR  2 2 0 

ARM 
821 Phương pháp nghiên cứu trong nông lâm 

nghiệp 
2 2 0 

TFS 821 Lâm sinh rừng nhiệt đới  2  2 0 

CCM 821 Quản lý xung đột  2 2 0 

CDM 821 Bảo tồn và phát triển cây dược liệu  2 2 0 

SOF 821 Lâm nghiệp xã hội 2 2 0 

CCA 821 Biến đổi khí hậu trong nông lâm nghiệp  2 2 0 

EPA 821 Du lịch sinh thái trong khu bảo tồn  2 2 0 

MES 821 Quản lý các hệ sinh thái  2 2 0 

APM 821 
Phân tích chính sách trong quản lý tài 

nguyên rừng 
2 2 0 

ESD 821 
Quản lý môi trường và Phát triển bền 

vững  
2 2 0 

TCM 821 Công nghệ xây dựng bản đồ địa chính  2 2 0 

AVC 821 Chuỗi giá trị trong nông nghiệp 2 2 0 

ESA 821 Phân tích hệ thống môi trường  2 2 0 

2.2. Khối kiến thức chuyên ngành 22   

Học phần chuyên ngành bắt buộc (6 học phần) 16   

PRM 831 Quản lý tài nguyên thực vật rừng  3 2 1 

WIM 831 Quản lý động vật hoang dã 3 2 1 



Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Trong đó 

Phần  

chữ 

Phần 

số 

Lý 

thuyết 

TH, 

TN, TL 

FDM 831 Quản lý sâu bệnh hại cây rừng  3 2 1 

AFM 
831 Ứng dụng công nghệ trong quản lý lửa 

rừng  
3 2 1 

SFC 831 Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng 3 2 1 

SSE 811 Seminar chuyên ngành  1 0 1 

Học phần chuyên ngành tự chọn (3/12học phần) 6   

FEC 821 Kinh tế rừng 2 2 0 

FLM 821 Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp  2 2 0 

PFM 821 Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ 2 2 0 

MPF 821 Thị trường và chế biến lâm sản 2 2 0 

FDP 821 Quy hoạch phát triển tài nguyên rừng  2 2 0 

EWQ 821 Đánh giá chất lượng gỗ 2 2 0 

APM 821 Quản lý dự án nông lâm nghiệp 2 2 0 

WSM 821 Quản lý lưu vực  2 2 0 

RDP 821 Quy hoạch phát triển nông thôn 2 2 0 

CSR 821 Bồi thường hỗ trợ tái định cư 2 2 0 

FOE 821 Rừng và môi trường 2 2 0 

POS 821 Công nghệ môi trường 2 2 0 

3. LUẬN VĂN THẠC SĨ 15   

- Định hướng đề tài và xây dựng đề cương 

- Nghiên cứu và viết luận văn 

- Bảo vệ luận văn 

15   

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 60   



Bảng 3.5. Ma trận  kết nối CĐR và mức độ đóng góp vào CĐR của từng học phần 

chương trình định hướng nghiên cứu 

 

Mã học phần Tên học phần Chuẩn đầu ra 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
 1 2 3 4 5 6 

1. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (2 học phần)       

PHI 631 Triết học a - - - c b 

ENG 651 Tiếng Anh a - - - c - 

2. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 

VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

      

2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành       

Học phần cơ sở bắt buộc (3 học phần)       

BCO 831 Bảo tồn đa dạng sinh học  - a c c - b 

GRF 831 GIS và Viễn thám trong QLTNR - b b a - b 

ECS 831 Dịch vụ hệ sinh thái  - a b - c b 

Học phần cơ sở tự chọn (3/14 học phần)        

ATF 
821 Ứng dụng công nghệ trong 

QLTNR  
- b - a c c 

ARM 
821 Phương pháp nghiên cứu trong 

nông lâm nghiệp 
- b a b - c 

TFS 821 Lâm sinh rừng nhiệt đới  - a c b - c 

CCM 821 Quản lý xung đột  - b a - b c 

CDM 
821 Bảo tồn và phát triển cây dược 

liệu  

- b a - b c 

SOF 821 Lâm nghiệp xã hội - a b - b c 

CCA 
821 Biến đổi khí hậu trong nông lâm 

nghiệp  
- a b c - c 

EPA 
821 Du lịch sinh thái trong khu bảo 

tồn  
- a c - b c 

MES 821 Quản lý các hệ sinh thái  - b a - b c 



Mã học phần Tên học phần Chuẩn đầu ra 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
 1 2 3 4 5 6 

APM 821 
Phân tích chính sách trong quản 

lý tài nguyên rừng 
- a c - b c 

ESD 821 
Quản lý môi trường và Phát 

triển bền vững  
- a c - c c 

TCM 
821 Công nghệ xây dựng bản đồ địa 

chính  
- b c a - c 

AVC 
821 Chuỗi giá trị trong nông nghiệp 

- a c - c c 

ESA 821 Phân tích hệ thống môi trường - a c - c c 

2.2. Khối kiến thức chuyên ngành       

Học phần chuyên ngành bắt buộc (6 học phần)       

PRM 831 Quản lý tài nguyên thực vật rừng  - a b - b b 

WIM 831 Quản lý động vật hoang dã - a b - b b 

FDM 831 Quản lý sâu bệnh hại cây rừng  - b a - b c 

FFM 
831 Ứng dụng công nghệ trong quản 

lý lửa rừng  
- b b a - c 

SFC 831 
Quản lý rừng bền vững và chứng 

chỉ rừng 

- a b - b c 

SSE 811 Seminar chuyên ngành  - b a c b - 

Học phần chuyên ngành tự chọn (3/12 học phần)       

FEC 821 Kinh tế rừng - a c b - c 

FLM 821 Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp  - a b - b c 

PFM 
821 Quản lý rừng đặc dụng và phòng 

hộ 
- a c - b b 

MPF 821 Thị trường và chế biến lâm sản - b a b - c 

FDP 821 
Quy hoạch phát triển tài nguyên 

rừng  
- a b - b c 

EWQ 821 Đánh giá chất lượng gỗ - a b c - c 



Mã học phần Tên học phần Chuẩn đầu ra 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
 1 2 3 4 5 6 

APM 821 Quản lý dự án nông lâm nghiệp - a - b b c 

WSM 821 Quản lý lưu vực  - b a - b c 

RDP 821 Quy hoạch phát triển nông thôn - a - c b b 

CSR 821 Bồi thường hỗ trợ tái định cư - a - c b c 

FOE 821 Rừng và môi trường - a b - c c 

POS 821 Công nghệ môi trường - a c - c b 

3. LUẬN VĂN THẠC SĨ       

- Định hướng đề tài và xây dựng đề cương 

- Nghiên cứu và viết luận văn 

- Bảo vệ luận văn 

- a a b c b 

 

 b) Khung CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng ứng dụng 

CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng theo định hướng ứng dụng được thiết kế bao 

gồm 60 tín chỉ: 

Bảng 3.6. Khung CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng ứng dụng 

Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Trong đó 

Phần  

chữ 

Phần 

số 

Lý 

thuyết 

TH, 

TN, TL 

1. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (2 học phần) 8   

PHI 831 Triết học 3 3 0 

ENG 851 Tiếng Anh 5 3 2 

2. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 

VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 
   

2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành 15   

Học phần cơ sở bắt buộc (3 học phần) 9   

BCO 831 Bảo tồn đa dạng sinh học  3 2 1 

GRF 831 GIS và Viễn thám trong QLTNR 3 1 2 



Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Trong đó 

Phần  

chữ 

Phần 

số 

Lý 

thuyết 

TH, 

TN, TL 

ECS 831 Dịch vụ hệ sinh thái  3 2 1 

Học phần cơ sở tự chọn ( 3/14 học phần)  6   

ATF 821 Ứng dụng công nghệ trong QLTNR 2 2 0 

ARM 
821 Phương pháp nghiên cứu trong nông lâm 

nghiệp 
2 2 0 

TFS 821 Lâm sinh rừng nhiệt đới  2  2 0 

CCM 821 Quản lý xung đột  2 2 0 

CDM 821 Bảo tồn và phát triển cây dược liệu 2 2 0 

SOF 821 Lâm nghiệp xã hội  2 2 0 

CCA 821 Biến đổi khí hậu trong nông lâm nghiệp  2 2 0 

EPA 821 Du lịch sinh thái trong khu bảo tồn  2 2 0 

MES 821 Quản lý các hệ sinh thái 2 2 0 

APM 821 
Phân tích chính sách trong quản lý tài 

nguyên rừng  
2 2 0 

ESD 821 
Quản lý môi trường và Phát triển bền 

vững  
2 2 0 

TCM 821 Công nghệ xây dựng bản đồ địa chính 2 2 0 

AVC 821 Chuỗi giá trị trong nông nghiệp 2 2 0 

ESA 821 Phân tích hệ thống môi trường 2 2 0 

2.2. Khối kiến thức chuyên ngành 17   

Học phần chuyên ngành bắt buộc (5 học phần) 13   

PRM 831 Quản lý tài nguyên thực vật rừng  3 2 1 

FDM 831 Quản lý sâu bệnh hại cây rừng  3 2 1 

AFM 831 Ứng dụng công nghệ trong quản lý lửa rừng  3 2 1 

SFC 831 Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng 3 2 1 

SSE 811 Seminar chuyên ngành  1 0 1 



Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Trong đó 

Phần  

chữ 

Phần 

số 

Lý 

thuyết 

TH, 

TN, TL 

Học phần chuyên ngành tự chọn (2/12 học phần) 4   

FEC 821 Kinh tế rừng 2 2 0 

FLM 821 Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp  2 2 0 

PFM 821 Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ 2 2 0 

MPF 821 Thị trường và chế biến lâm sản  2 2 0 

FDP 821 Quy hoạch phát triển tài nguyên rừng  2 2 0 

EWQ 821 Đánh giá chất lượng gỗ 2 2 0 

APM 821 Quản lý dự án nông lâm nghiệp 2 2 0 

WSM 821 Quản lý lưu vực  2 2 0 

WIM 831 Quản lý động vật hoang dã 3 2 1 

RDP 821 Quy hoạch phát triển nông thôn 2 2 0 

CSR 821 Bồi thường hỗ trợ tái định cư  2 2 0 

FOE 821 Rừng và môi trường 2 2 0 

POS 821 Công nghệ môi trường 2 2 0 

3. Khối kiến thức kỹ năng nghề nghiệp 5   

MSD 821 Thiết kế hệ thống giám sát tài nguyên rừng  2 0 2 

SFP 831 Lập phương án quản lý rừng bền vững 3 0 3 

3. LUẬN VĂN THẠC SĨ 15   

- Định hướng đề tài và xây dựng đề cương 

- Nghiên cứu và viết luận văn 

- Bảo vệ luận văn 

15   

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 60   

 

Bảng 3.7. Ma trận  kết nối CĐR và mức độ đóng góp vào CĐR của từng học phần 

chương trình định hướng ứng dụng 

 

Mã học phần 

Tên học phần 

Chuẩn đầu ra 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
1 2 3 4 5 6 

1. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (2 học phần)       



Mã học phần 

Tên học phần 

Chuẩn đầu ra 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
1 2 3 4 5 6 

PHI 631 Triết học a - - - c - 

ENG 651 Tiếng Anh a - - - c - 

2. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH VÀ KIẾN 

THỨC CHUYÊN NGÀNH 

      

2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành       

Học phần cơ sở bắt buộc (3 học phần)       

BCO 831 Bảo tồn đa dạng sinh học  - a c b - b 

GRF 831 GIS và Viễn thám trong QLTNR - b a b - b 

ECS 831 Dịch vụ hệ sinh thái  - a b - c b 

Học phần cơ sở tự chọn (3/14 học phần)        

ATF 821 Ứng dụng công nghệ trong QLTNR - b a  - c c 

ARM 
821 Phương pháp nghiên cứu trong nông 

lâm nghiệp 
- b a b - c 

TFS 821 Lâm sinh rừng nhiệt đới  - a c b - c 

CCM 821 Quản lý xung đột  - b a - b c 

CDM 821 Bảo tồn và phát triển cây dược liệu - a b - b c 

SOF 821 Lâm nghiệp xã hội  - a c b b - 

CCA 
821 Biến đổi khí hậu trong nông lâm 

nghiệp  
- a - b b c 

EPA 821 Du lịch sinh thái trong khu bảo tồn  - a c - b b 

MES 821 Quản lý các hệ sinh thái - a c b - c 

APM 821 
Phân tích chính sách trong quản lý tài 

nguyên rừng  
- a - c b c 

ESD 821 
Quản lý môi trường và Phát triển bền 

vững  
- a - - b c 

TCM 
821 

Công nghệ xây dựng bản đồ địa chính - b a c - c 

AVC 821 Chuỗi giá trị trong nông nghiệp - a c b c - 

ESA 821 Phân tích hệ thống môi trường - a b - c c 

2.2. Khối kiến thức chuyên ngành       



Mã học phần 

Tên học phần 

Chuẩn đầu ra 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
1 2 3 4 5 6 

Học phần chuyên ngành bắt buộc (5 học phần)       

PRM 831 Quản lý tài nguyên thực vật rừng  - a b - b b 

FDM 831 Quản lý sâu bệnh hại cây rừng  - b a - b c 

AFM 
831 Ứng dụng công nghệ trong quản lý 

lửa rừng  
- b a b - c 

SFC 831 
Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ 

rừng 

- a c a b - 

SSE 811 Seminar chuyên ngành  - a b b c - 

Học phần chuyên ngành tự chọn (2/12 học phần)       

FEC 821 Kinh tế rừng - a c b c - 

FLM 821 Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp  - a c - b c 

PFM 821 Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ - a c - b b 

MPF 821 Thị trường và chế biến lâm sản  - a b c - c 

FDP 821 Quy hoạch phát triển tài nguyên rừng  - a b - b c 

EWQ 821 Đánh giá chất lượng gỗ - a b c - c 

APM 821 Quản lý dự án nông lâm nghiệp - b - a b c 

WSM 821 Quản lý lưu vực  - a b - b c 

WIM 831 Quản lý động vật hoang dã - a b - b b 

RDP 821 Quy hoạch phát triển nông thôn - a - c b b 

CSR 821 Bồi thường hỗ trợ tái định cư  - a - c b c 

FOE 821 Rừng và môi trường - a b - c c 

POS 821 Công nghệ môi trường - a c - c b 

3. Khối kiến thức kỹ năng nghề nghiệp       

MSD 821 
Thiết kế hệ thống giám sát tài nguyên 

rừng  
- b b a c c 

SFP 831 Lập phương án quản lý rừng bền vững - b b c a c 

4. LUẬN VĂN THẠC SĨ   
    



Mã học phần 

Tên học phần 

Chuẩn đầu ra 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
1 2 3 4 5 6 

- Định hướng đề tài và xây dựng đề cương 

- Nghiên cứu và viết luận văn 

- Bảo vệ luận văn 

- a a c b b 

 

3.2. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO 

TẠO  

3.2.1. Kế hoạch tuyển sinh 

3.2.1.1. Phương án tuyển sinh 

Mỗi khóa học, dự kiến tuyển từ 25-40 học viên. Số lượng học viên sẽ thay đổi tùy 

theo điều kiện cụ thể trong từng thời kỳ nhất định. Dự kiến chỉ tiêu đào tạo giai đoạn 2020-

2024 như sau: 

Năm 2020 2021 2022 2023 2024 

Số lượng học viên 25 35 40 40 40 
 

3.2.1.2. Đối tượng tuyển sinh 

Là công dân nước CHXHCN Việt Nam và người nước ngoài.   

* Yêu cầu về đối tượng tuyển sinh 

- Điều kiện đăng ký xét tuyển học viên cao học thực hiện theo Điều 8, Điều 9, Điều 

10 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Quy định đào 

tạo trình độ thạc sĩ số 1131/QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học 

Thái Nguyên, người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên 

rừng phải có các điều kiện sau đây: 

- Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành đúng và phù hợp nằm trong nhóm ngành Lâm 

nghiệp, Nông nghiệp, Sinh học và Khoa học môi trường. 

- Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần với nhóm ngành Lâm nghiệp, Nông nghiệp, 

Sinh học, Khoa học môi trường và Quản lý tài nguyên và môi trường.,… đã học bổ sung 

kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản lý tài 

nguyên rừng. Cụ thể môn học bổ sung sẽ căn cứ việc so sánh các môn học theo bảng 

điểm tốt nghiệp. 



- Thí sinh tốt nghiệp ngành khác (nội dung chương trình đào tạo khác biệt >40% 

so với nội dung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý tài nguyên rừng) được dự 

thi vào ngành cần phải học bổ sung. Trong đó:  

+ Nếu ngành tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành công nghệ,  kỹ thuật, khoa học tự 

nhiên, kiến trúc, xây dựng,  công nghệ thông tin, luật, … thì phải học bổ sung 6 môn (3 

môn cơ sở và 3 môn chuyên ngành). 

+ Nếu ngành tốt nghiệp đại học thuộc các khối ngành ngoại ngữ, y khoa, chính trị, 

văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao, mỹ thuật,… thì phải học bổ sung 8 môn (5 môn cơ 

sở và 3 môn chuyên ngành). 

- Có đủ sức khoẻ để học tập. 

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo. 

 Các đối tượng khác do Trường ĐH Nông lâm xét duyệt hồ sơ quyết định. 

* Thời gian và hình thức tuyển sinh 

- Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được tổ chức 2 đợt/năm.  

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển hoặc xét tuyển, hoặc kết hợp xét tuyển với thi tuyển 

(theo Quy chế của Bộ GD&ĐT) 

* Đối tượng, chính sách ưu tiên và các trường hợp miễn thi:  

Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

* Các môn thi tuyển sinh 

- Môn ngoại ngữ: Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

và Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên. 

- Môn cơ sở: Toán cao cấp thống kê nông nghiệp 

- Môn chủ chốt: Quản lý tài nguyên rừng 

* Điều kiện trúng tuyển và dự kiến quy mô tuyển sinh 

Điều kiện trúng tuyển thực hiện theo Điều 16, Điều 17 trong Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Số lượng trúng tuyển căn cứ theo chỉ tiêu đã được xác định của cơ sở đào tạo và tổng 

điểm thi các môn thi của từng thí sinh. 



Trường hợp có nhiều thí sinh có tổng điểm các môn thi như nhau thì sẽ xét đến mức 

điểm cao hơn của môn cơ sở sau đó đến môn cơ bản và cuối cùng là môn tiếng Anh để xác 

định người trúng tuyển. 

 

3.2.1.3. Danh mục các ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký đào tạo  

* Ngành đúng, ngành phù hợp  

Mã ngành Tên ngành 

8620211 Quản lý tài nguyên rừng 

8620201 Lâm học 

8620202 Lâm nghiệp đô thị 

8620205 Lâm sinh 



* Ngành gần với ngành đăng ký đào tạo 

Bảng 3.8. Danh mục ngành gần đào tạo Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng 

Mã ngành Tên ngành 

862 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

86201 Nông nghiệp 

8620101 Nông nghiệp 

8620102 Khuyến nông 

8620103 Khoa học đất 

8620105 Chăn nuôi 

8620109 Nông học 

8620110 Khoa học cây trồng 

8620112 Bảo vệ thực vật 

8620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 

8620114 Kinh doanh nông nghiệp 

8620115 Kinh tế nông nghiệp 

8620116 Phát triển nông thôn 

842 Khoa học sự sống 

84201 Sinh học 

8420101 Sinh học 

844 Khoa học tự nhiên 

84403 Khoa học môi trường 

8440301 Khoa học môi trường 

885 Môi trường và bảo vệ môi trường 

88501 Quản lý tài nguyên và môi trường 



8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 

8850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

8850103 Quản lý đất đai 

 

Ngoài ra những cán bộ công tác lâu năm trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên rừng 

hiện đang công tác tại chi cục Kiểm lâm, Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên (cán bộ 

kiểm lâm, cán bộ làm công tác du lịch, kế toán,…) áp dụng học bổ sung kiến thức như các 

ngành gần ở trên. 

3.2.1.4.  Danh mục các môn học bổ sung kiến thức 

- Đối với thí sinh có bằng đại học thuộc nhóm ngành Nông nghiệp (Mã ngành: 86201); 

Sinh học (Mã ngành: 84201); Khoa học môi trường (Mã ngành: 84403); Quản lý tài nguyên 

và môi trường (Mã ngành: 88501) phải học bổ sung kiến thức 03 môn sau: 

STT Môn học Số tín chỉ 

1 Đa dạng sinh học     3 

2 Nghiệp vụ kiểm lâm        3 

3 Quản lý rừng bền vững            3 

- Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành khác (nội dung chương trình đào tạo 

khác biệt >40% so với nội dung chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý tài nguyên 

rừng) được  dự thi vào ngành thì phải học bổ sung như sau:   

 Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc các khối ngành công nghệ, kỹ thuật, khoa 

học tự nhiên, kiến trúc, xây dựng, công nghệ thông tin, luật,…thì phải học bổ sung 6 môn 

học (3 môn cơ sở và 3 môn chuyên ngành) sau: 

STT Môn học Số tín chỉ 

Môn cơ sở  

1 Thực vật rừng 3 

2 Đo đạc lâm nghiệp  3 

3 Động vật rừng     3 



Môn chuyên ngành  

4 Nghiệp vụ kiểm lâm        3 

5 Quản lý rừng bền vững            3 

6 Kỹ thuật lâm sinh                                                           3 

 

 Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc các khối ngành ngoại ngữ, y khoa, chính 

trị, văn hóa-nghệ thuật, mỹ thuật,… thì phải học bổ sung 8 môn (5 môn cơ sở và 3 môn 

chuyên ngành) sau: 

STT Môn học Số tín chỉ 

Môn cơ sở  

1 Thực vật rừng 3 

2 Đo đạc lâm nghiệp  3 

3 Đa dạng sinh học     3 

4 Động vật rừng    3 

5 Luật và chính sách QLTNR   3 

Môn chuyên ngành  

6 Nghiệp vụ kiểm lâm        3 

7 Quản lý rừng bền vững            3 

8 Kỹ thuật lâm sinh                                                           3 
 

* Trường ĐH Nông lâm xét duyệt hồ sơ quyết định các học phần bổ sung.  

Chú thích: Do tình hình thực tế hiện nay, tùy theo chương trình của trường mà các 

cử nhân đã được đào tạo, nếu trong bảng điểm đã có các môn này thì không cần phải 

học bổ sung. 

3.2.1.5. Yêu cầu đối với người tốt nghiệp 

- Những người có đủ điều kiện theo Khoản 1, Điều 32 - Quy chế đào tạo trình độ thạc 

sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của 



Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ ngành 

Quản lý tài nguyên rừng.  

Học viên đã học đủ số các đơn vị học phần, số tín chỉ theo thời gian qui định trong 

chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, có đủ chứng chỉ Ngoại 

ngữ và tin học theo quy định của cơ sở đào tạo sẽ được cấp bằng thạc sĩ ngành Quản lý 

tài nguyên rừng. Không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.  

3.2.2. Kế hoạch đào tạo 

- Thời gian đào tạo: 2 năm, được tổ chức thành 4 kỳ. 

- Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ. Trong đó: Khối lượng kiến thức 

chung: 08 tín chỉ (Học phần Triết học và Tiếng anh). 

3.2.2.1. Chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu 

3.2.2.1.1. Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng nghiên cứu 

Bảng 3.9  Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng 

nghiên cứu qua các học kỳ 

Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Năm 1 Năm 2 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 

1. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (2 học phần) 8     

PHI 831 Triết học 3 x    

ENG 851 Tiếng Anh 5 x    

2. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 

VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 
   

  

2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành 15     

Học phần cơ sở bắt buộc (3 học phần) 9     

BCO 831 Bảo tồn đa dạng sinh học  3 x    

GRF 831 GIS và Viễn thám trong QLTNR 3 x    

ECS 831 Dịch vụ hệ sinh thái  3 x    

Học phần cơ sở tự chọn ( 3/14 học phần)  6     



Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Năm 1 Năm 2 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 

ATF 
821 Ứng dụng công nghệ trong 

QLTNR  
2  x 

  

ARM 
821 Phương pháp nghiên cứu trong 

nông lâm nghiệp 
2  x 

  

TFS 821 Lâm sinh rừng nhiệt đới 2   x   

CCM 821 Quản lý xung đột  2  x   

CDM 821 Bảo tồn và phát triển cây dược liệu  2  x   

SOF 821 Lâm nghiệp xã hội  2  x   

CCA 
821 Biến đổi khí hậu trong nông lâm 

nghiệp  
2  x 

  

VES 821 Định giá DVMT rừng  2  x   

EPA 821 Du lịch sinh thái trong khu bảo tồn  2  x   

MES 821 Quản lý các hệ sinh thái  2  x   

APM 821 
Phân tích chính sách trong quản lý 

tài nguyên rừng 
2  x 

  

ESD 821 
Quản lý môi trường và Phát triển 

bền vững  
2  

x   

TCM 
821 Công nghệ xây dựng bản đồ địa 

chính 
2  

x   

AVC 821 Chuỗi giá trị trong nông nghiệp 2  x   

ESA 821 Phân tích hệ thống môi trường 2  x   

2.2. Khối kiến thức chuyên ngành 22     

Học phần chuyên ngành bắt buộc (6 học phần) 16     

PRM 831 Quản lý tài nguyên thực vật rừng  3  x   

WIM 831 Quản lý động vật hoang dã 3  x   

FDM 831 Quản lý sâu bệnh hại cây rừng  3   x  



Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Năm 1 Năm 2 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 

AFM 
831 Ứng dụng công nghệ trong 

quản lý lửa rừng  
3   

x  

SFC 831 
Quản lý rừng bền vững và chứng 

chỉ rừng 
3  x 

  

SSE 811 Seminar chuyên ngành  1   x  

Học phần chuyên ngành tự chọn (3/12 học phần) 6     

FEC 821 Kinh tế rừng 2   x  

FLM 821 Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp  2   x  

PFM 
821 Quản lý rừng đặc dụng và 

phòng hộ 
2   x 

 

MPF 821 Thị trường và chế biến lâm sản  2   x  

FDP 821 
Quy hoạch phát triển tài nguyên 

rừng 
2   x 

 

EWQ 821 Đánh giá chất lượng gỗ  2   x  

APM 821 Quản lý dự án nông lâm nghiệp 2   x  

WSM 821 Quản lý lưu vực 2   x  

RDP 821 Quy hoạch phát triển nông thôn 2   x  

CSR 821 Bồi thường hỗ trợ tái định cư  2   x  

FOE 821 Rừng và môi trường 2   x  

POS 821 Công nghệ môi trường 2   x  

3. LUẬN VĂN THẠC SĨ 15    x 

- Định hướng đề tài và xây dựng đề cương 

- Nghiên cứu và viết luận văn 

- Bảo vệ luận văn 

15   

  

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 60     

3.2.2.1.2. Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng ứng dụng 

Bảng 3.10.  Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng định ứng dụng 

qua các học kỳ 



Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Năm 1 Năm 2 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 

1. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (2 học phần) 8     

PHI 631 Triết học 3 x    

ENG 651 Tiếng Anh 5 x    

2. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 

VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 
   

  

2. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 

VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 
   

  

2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành 15     

Học phần cơ sở bắt buộc (3 học phần) 9     

BCO 831 Bảo tồn đa dạng sinh học  3 x    

GRF 831 GIS và Viễn thám trong QLTNR 3 x    

ECS 831 Dịch vụ hệ sinh thái  3 x    

Học phần cơ sở tự chọn ( 3/14 học phần)  6     

ATF 821 Ứng dụng công nghệ trong QLTNR  2  x   

ARM 
821 Phương pháp nghiên cứu trong 

nông lâm nghiệp 
2  x 

  

TFS 821 Lâm sinh rừng nhiệt đới 2   x   

CCM 821 Quản lý xung đột  2  x   

CDM 821 Bảo tồn và phát triển cây dược liệu  2  x   

SOF 821 Lâm nghiệp xã hội  2  x   

CCA 
821 Biến đổi khí hậu trong nông lâm 

nghiệp  
2  x 

  

EPA 821 Du lịch sinh thái trong khu bảo tồn  2  x   

MES 821 Quản lý các hệ sinh thái  2  x   



Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Năm 1 Năm 2 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 

APM 821 
Phân tích chính sách trong quản lý 

tài nguyên rừng 
2  x 

  

ESD 821 
Quản lý môi trường và Phát triển 

bền vững  
2  

x   

TCM 
821 Công nghệ xây dựng bản đồ địa 

chính 
2  

x   

AVC 821 Chuỗi giá trị trong nông nghiệp 2  x   

ESA 821 Phân tích hệ thống môi trường 2  x   

2.2. Khối kiến thức chuyên ngành 17     

Học phần chuyên ngành bắt buộc (5 học phần) 13     

PRM 831 Quản lý tài nguyên thực vật rừng  3  x   

FDM 831 Quản lý sâu bệnh hại cây rừng  3   x  

AFM 
831 Ứng dụng công nghệ trong quản 

lý lửa rừng  
3   

x  

SFC 831 
Quản lý rừng bền vững và chứng 

chỉ rừng 
3  x 

  

SSE 811 Seminar chuyên ngành  1   x  

Học phần chuyên ngành tự chọn (2/12 học phần) 4     

FEC 821 Kinh tế rừng 2   x  

FLM 821 Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp  2   x  

PFM 
821 Quản lý rừng đặc dụng và phòng 

hộ 
2   x 

 

MPF 821 Thị trường và chế biến lâm sản  2   x  

FDP 821 
Quy hoạch phát triển tài nguyên 

rừng 
2   x 

 



Mã học phần 

Tên học phần 
Số tín 

chỉ 

Năm 1 Năm 2 

Phần  

chữ 

Phần 

số 
HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 

EWQ 821 Đánh giá chất lượng gỗ  2   x  

APM 821 Quản lý dự án nông lâm nghiệp 2   x  

WSM 821 Quản lý lưu vực 2   x  

WIM 831 Quản lý động vật hoang dã 3  x   

RDP 821 Quy hoạch phát triển nông thôn 2   x  

CSR 821 Bồi thường hỗ trợ tái định cư  2   x  

FOE 821 Rừng và môi trường 2   x  

POS 821 Công nghệ môi trường 2   x  

3. Khối kiến thức kỹ năng nghề nghiệp 5     

DMF 621 
Thiết kế hệ thống giám sát tài 

nguyên rừng  
2   x 

 

SFP 631 Lập phương án quản lý rừng bền vững 3    x 

4. LUẬN VĂN THẠC SĨ 15    x 

- Định hướng đề tài và xây dựng đề cương 

- Nghiên cứu và viết luận văn 

- Bảo vệ luận văn 

15   

  

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 60     

3.2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng 

3.2.3.1. Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư chi phí đào tạo theo yêu cầu của kế 

hoạch đào tạo và tương xứng với mức thu học phí. 

- Sau khi có học viên tốt nghiệp, định kỳ hàng năm Nhà trường tổ chức thực hiện kế 

hoạch đánh giá học viên tốt nghiệp thực hiện chuẩn đầu ra của Nhà trường. 

- Định kỳ 2 năm một lần Nhà trường tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chương trình 

đào tạo thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Nhà 

trường. 



3.2.3.2. Kế hoạch hợp tác đào tạo với đơn vị tuyển dụng học viên tốt nghiệp 

- Định kỳ 2 năm một lần hợp tác với các đơn vị tuyển dụng học viên thực hiện bổ 

sung kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo đảm bảo theo hướng cập nhật, đổi mới, đáp 

ứng yêu cầu của nền kinh tế và nhu cầu xã hội. 

- Định kỳ 2 năm một lần hợp tác với các đơn vị tuyển dụng học viên thực hiện các 

hoạt động rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo theo hướng cập 

nhật, đổi mới, đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế và nhu cầu xã hội. 

 

3.2.3.3. Mức học phí/ người/ năm học, khóa học 

Kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm và học phí của người 

học và các đối tượng phải đóng góp chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, 

kinh phí đào tạo có thể bổ sung từ kinh phí các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án của 

Đại học Thái Nguyên và đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ hướng dẫn. 

- Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Thái Nguyên; 

- Học phí: theo quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nghị định Số 

86/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2015) và Quy định mới về phí, học phí của Chính 

phủ. 

 

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 9 năm 2020 

 


