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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-TĐHTPHCM ngày      tháng     năm 2020. 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh  

                 

Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học 

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

Ngành đào tạo: Thủy văn học  Mã số: 7440224 

 

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực thủy văn trình độ Kỹ sư 

chất lượng cao phục vụ cho ngành TN&MT và xã hội: Có phẩm chất chính trị, lập trường 

tư tưởng, hiểu biết pháp luật; Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội; 

Có kiến thức thực tế vững chắc về khoa học trái đất; Có kiến thức lý thuyết toàn diện và 

chuyên sâu về chuyên ngành thủy văn; Có kiến thức và kỹ năng lập trình, thiết kế và mô 

hình hóa chu trình thủy văn; Có khả năng thực hành thành thạo ngành nghề. Có đạo đức 

nghề nghiệp và khả năng thích nghi với môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu của xã hội 

thời đại công nghiệp 4.0, hội nhập quốc tế và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: (Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, 

trình độ ngoại ngữ, tin học,….) 

+ PO 1: Hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật đại cương phù hợp với ngành 

thủy văn. 

+ PO 2: Hệ thống các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên (toán, lý, xác suất, …) phù hợp 

với chuyên ngành thủy văn. 

+ PO 3: Kiến thức vững chắc về khoa học trái đất như: khí tượng, khí hậu, địa lý tự nhiên, 

địa chất, hải dương học, viễn thám GIS, trắc địa bản đồ; 

+ PO 4: Kiến thức toàn diện và chuyên sâu về: điều tra, khảo sát thủy văn, dự báo thủy 

văn, tính toán thủy văn thiết kế, điều tiết dòng chảy, ngập lụt đô thị và thoát 

nước đô thị, quy hoạch và quản lý lưu vực sông, phòng tránh thiên tai lũ lụt, 

ngôn ngữ lập trình, mô hình hóa, vẽ kỹ thuật và thiết kế công trình 

+ PO 5: Kỹ năng sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, học tập, nghiên cứu và làm việc. 

Kỹ năng sử dụng thành thạo Công nghệ thông tin phục vụ xây dựng, xử lý và khai 

thác cơ sở dữ liệu và các phần mềm ứng dụng khác đáp ứng được nhu cầu công 

việc trong thời đại mới. 

+ PO 6: Kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp các kiến thức về ngành thủy văn; Kỹ năng 

thực hành thành thạo nghề nghiệp về điều tra, khảo sát, tính toán thủy văn; Kỹ 

năng lập trình, vẽ kỹ thuật, số hóa và mô hình hóa chu trình thủy văn; 

+ PO 7: Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong các hoàn cảnh thực tế khác 

nhau; có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần tự chịu trách nhiệm cá nhân, chịu trách 
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nhiệm trước nhóm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; có khả năng và tinh 

thần tự học và học tập nâng cao trình độ ở các mức cao hơn. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

+ ELO1: Vận dụng kiến thức cơ bản của các môn lý luận chính trị để giải thích bản chất của 

sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng kiến thức pháp luật để giải 

quyết những vấn đề trong công tác chuyên môn và đời sống. 

+ ELO 2: Ứng dụng các kiến thức về toán học,vật lý trong học tập, nghiên cứu và mô 

phỏng,lý giải các quá trình thủy văn trong thực tiễn. 

+ ELO 3: Tổng hợp được các kiến thức để xác định các mối quan hệ giữa các thành phần 

khác nhau trong mối liên hệ giữa các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học trái đất 

với khoa học thủy văn: các quá trình, quy luật, sự biến đổi, sự hình thành quá trình 

thủy văn trong tự nhiên. 

+ ELO 4: Thực hiện đầy đủ được các công việc ngoài hiện trường: lập kế hoạch, quản lý, 

điều hành, tổ chức thực hiện các đợt khảo sát, đo đạc, điều tra các đặc trưng thủy 

văn; Đọc và giám sát thi công công trình thủy theo bản vẽ kỹ thuật. 

+ ELO 5: Sử dụng thành thạo được: (i) các công cụ chuyên ngành (mô hình toán, mô hình 

vật lý, phần mềm chuyên ngành) phục vụ mô phỏng, tính toán và dự báo thủy văn; 

(ii)  các phương pháp tính toán (tính toán thủy văn, tính toán thủy lợi, điều tiết hồ 

chứa) phục vụ công tác tính toán điều tiết và vận hành hồ chứa; (iii) các quy trình - 

quy phạm, công nghệ thông tin, ... phục vụ lưu trữ, khôi phục và chuẩn hóa dữ liệu 

thủy văn; (iv) các ngôn ngữ lập trình chuyên ngành và kỹ thuật vẽ cũng như 

công cụ mô hình hóa và số hóa bản đồ. 

+ ELO 6: Phân tích được các công cụ có thể áp dụng và các kết quả sau khi đã áp dụng 

thành công các công cụ phục vụ mô phỏng, dự báo, tính toán các quá trình thủy 

văn trên hệ thống tự nhiên; Các giải pháp quản lý và phòng chống thiên tai, quản lý 

và quy hoạch nguồn nước, quy hoạch lưu vực sông đáp ứng yêu cầu thời đại công 

nghệ 4.0.  

+ ELO 7: Xây dựng được quy trình, phương pháp, công cụ chuyên ngành trong công tác 

phòng chống thiên tai và quy hoạch nguồn nước, quy hoạch quản lý lưu vực sông 

+ ELO 8: Vận dụng linh hoạt các kiến thức về thủy văn, tài nguyên nước, phòng chống 

thiên tai, lũ lụt cũng như quy hoạch và quản lý lưu vực sông trong thực tiễn đời 

sống. 

2.2. Kỹ năng 

+ ELO 9: Đạt một trong các chuẩn kỹ năng tiếng Anh và Tin học để xét tốt nghiệp 

Tiếng Anh với mức điểm tối thiểu: 

- Chứng nhận TOEIC nội bộ (do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 
TPHCM cấp) 450;  

- Chứng chỉ quốc tế còn thời hạn: TOEIC 450, TOEFL PBT 450, TOEFL CBT 
133, TOEFL iBT 45, IELTS 4.5; 

- Chứng chỉ B1 (tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Sử dụng tiếng Anh ở mức đọc, viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình     
bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. 
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Tin học: 

- Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc nâng cao (do các đơn vị được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép theo Thông tư liên 
tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016); hoặc chứng chỉ 
Tin học văn phòng quốc tế MOS (Word, Excel, Powerpoint) với điểm đạt từ 700 trở 
lên.  

+ ELO 10: Làm chủ được các thiết bị và quy trình khảo sát, đo đạc, điều tra các yếu tố thủy 

văn (theo phương pháp truyền thống và cả bằng các thiết bị hiện đại). 

+ ELO 11: Vận dụng tốt kỹ năng và chuẩn mực trong giao tiếp bằng tiếng Việt, tiếng Anh 

để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong ngành thủy văn hoặc phòng chống thiên 

tai. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

+ ELO 12: Thực hiện tốt phương pháp làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong các hoàn 

cảnh thực tế khác nhau khi thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thủy văn, phòng 

chống thiên tai lũ lụt.  

+ ELO 13: Sẵn sàng tự chịu trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước tập thể trong việc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

+ ELO 14: Thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện, xây dựng 

và phát triển lĩnh vực thủy văn, am hiểu vai trò, tác động của ngành nghề đến xã 

hội và các yêu cầu của xã hội đối với ngành nghề trong bối cảnh hiện tại, tương lai, 

ở trong nước và quốc tế.  

+ ELO 15: Sẵn sàng học tập ở mức cao hơn và tự trau dồi, tổng hợp kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp thời đại mới,  Đặc biệt là khả năng áp dụng công nghệ thông tin 

phục công tác chuyên môn.   

 

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa 

 

a. Kiến thức giáo dục đại cương:. 

+ Kiến thức giáo dục đại cương bao gồm Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất: 

46 tín chỉ. 

+ Kiến thức giáo dục đại cương không bao gồm Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục 

Thể chất: 33 tín chỉ. 

 + Bắt buộc: 31 tín chỉ. 

 + Tự chọn: 2/4 tín chỉ. 

b. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 127 tín chỉ. 

- Kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành, kiến thức 

chuyên sâu kỹ sư: 111 tín chỉ. 

 + Bắt buộc: 101 tín chỉ. 

+ Tự chọn: 10/18 tín chỉ (10 tín chỉ tự chọn để học trong tổng số 18 tín chỉ tự chọn). 

- Kiến thức tốt nghiệp: 14 TC. 

 + Thực tập tốt nghiệp: 04 TC. 

 + Khóa luận / Đồ án tốt nghiệp: 10 TC. 



4 

Tổng khối lượng: 160 TC (không tính các học phần GDTC, QPAN). 

Tổng khối lượng: 173 TC (tính cả các học phần GDTC, QPAN). 

 

4. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo 

quy định của Nhà trường. 

 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

5.1. Quy trình đào tạo 

Được thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí 

Minh. 

Thời gian đào tạo: 4,5 năm (09 học kỳ) bố trí các học phần kiến thức giáo dục đại 

cương, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 

5.2. Điều kiện tốt nghiệp 

• Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo ngành học 

trong thời gian quy định cho khóa học và thỏa mãn các yêu cầu về kết quả học tập 

và các điều kiện khác theo Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

• Có các chứng chỉ theo yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chứng chỉ giáo 

dục quốc phòng – an ninh, chứng chỉ giáo dục thể chất,...); 

• Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học theo quy định của trường. 

6. Cách thức đánh giá 

Kết quả học tập được đánh giá theo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ do Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ban 

hành bao gồm hai loại thang điểm: 

a) Thang điểm 10 là thang điểm tiện ích tham chiếu, được sử dụng cho các điểm thành 

phần của một học phần. Các bảng ghi điểm thành phần (điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm thi 

cuối kỳ, điểm bài thí nghiệm,…) sử dụng thang điểm 10. 

b) Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, trong đó điểm chữ (A, B+, B, C+, C, D+, D, F) 

được sử dụng cho điểm tổng kết học phần quy đổi từ thang điểm 10 dựa theo Bảng 1, 

điểm số (4-0) được sử dụng cho tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy. 

7. Nội dung chương trình đào tạo 

7.1. Danh sách các học phần và trong chương trình đào tạo 

Ký hiệu: - LT: Lý thuyết; 

              - TH, BT, TT, ĐA, BTL: Thực hành, Bài tập, Thực tập, Đồ án, Bài tập lớn 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học 

kỳ 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học 

phần học 

trước 

Ghi chú 
LT BT TH 

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 33               

1.1. Bắt buộc 31               

1 121114010 Triết học Mác - Lênin 1 3 45       90     

2 121114011 
Kinh tế chính trị Mác 

- Lênin  
2 2 30       60     

3 121114012 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
3 2 30       60     

4 121114003 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
4 2 30       60     

5 121114014 
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
4 2 30       60     

6 111114008 Toán cao cấp 1 1 2 30       60     

7 111114009 Toán cao cấp 2 2 2 30       60 111114008   

8 111114010 Toán cao cấp 3 3 2 30       60 111114010   

9 111114011 Xác suất thống kê 3 2 30       60 111114008   

10 111214009 Cơ - Nhiệt 1 2 30       60     

11 111214004 Hóa học đại cương 1 2 30       60     

12 121114015 Pháp luật đại cương 1 2 30       60     

13 111314006 Anh văn 1 1 3 45       90     

14 111314002 Anh văn 2 2 3 45       90 111314006   

15 301114003 Giáo dục thể chất 1 5 30   120         

16 201114001 
Giáo dục Quốc phòng 

– An ninh 
1 8            

1.2. Tự chọn 2               

17 111114005 Phương trình toán lý 4 2 30       60   
Tự chọn: 

2/4TC 

18 111114006 Phương pháp tính 4 2 30       60 111114008 
Tự chọn: 

2/4TC 

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 113               

2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành 39               

19 131114401 Khí tượng đại cương 2 2 30             

20 131214060 Thủy văn đại cương 3 2 30             

21 190114201 Địa chất đại cương 1 2 30             

22 211114401 Cơ sở hải dương học 2 2 30             

23 131314401 Cơ sở khoa học 

BĐKH 
3 2 30             

24 221114100 Tài nguyên nước đại 

cương 
3 2 30             

25 131214400 Tiếng anh chuyên 

ngành TNMT 
3 3 30             

26 160314151 Bản đồ và GIS 4 3 30   30         

27 190214301 Kỹ năng nghề 4 2 30             

28 221114101 An toàn lao động 4 2 30             

29 131114402 Thiên tai và thảm họa 4 2 30             

30 131214022 Quản lý tổng hợp lưu 

vực sông 
5 2 30             

31 211114405 Quản lý tài nguyên 

biển đảo 
4 2 30             



6 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học 

kỳ 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học 

phần học 

trước 

Ghi chú 
LT BT TH 

32 131314402 Nguyên lý phát triển 

bền vững 
4 2 30             

33 131114403 Quản lý tài nguyên 

khí hậu 
5 2 30             

34 131214404 Luật và chính sách tài 

nguyên môi trường 
3 2 30             

35 221114102 Quản lý và bảo vệ 

nguồn nước 
5 2 30             

36 190114016 Địa chất thủy văn đại 

cương 
4 2 30             

37 131314403 Tham quan nhận thức 5 1     30         

2.2. Kiến thức cơ sở ngành 20               

2.2.1. Bắt buộc 14               

38 160114113 Trắc địa cơ sở 2 2 30       60     

39 160114114 Thực tập Trắc địa cơ 

sở 
2 2     60      160114113   

40 131224004 Thủy lực 3 4 60       120  131214060   

41 131214006 Phân tích thống kê 

trong thủy văn 
5 3 45       90  131214060   

42 131214007 Động lực học dòng 

sông 
5 3 45       90     

2.2.1. Tự chọn 6               

43 131114065 Khí tượng đại cương   2 30       60   
Tự chọn: 

6/18TC 

44 131114034 Dao động & Biến đổi 

khí hậu 
  2 30       60   

Tự chọn: 

6/18TC 

45 131214107 Cơ học chất lỏng   2 30       60   
Tự chọn: 

6/18TC 

46 131114006 Địa lý tự nhiên   2 30       60   
Tự chọn: 

6/18TC 

47 131214099 Địa lý thủy văn   2 30       60   
Tự chọn: 

6/18TC 

48 131214028 Thủy văn hồ và đầm 

lầy 
  2 30       60   

Tự chọn: 

6/18TC 

49 170114412 Kỹ thuật lập trình 6 3 30   30   60   
Tự chọn: 

6/18TC 

50 170114431 Phần mềm mã nguồn 

mở 
7 3 30   30   60   

Tự chọn: 

6/18TC 

2.3. Kiến thức chuyên ngành 32               

2.3.1. Bắt buộc 32               

51 131214082 Đo đạc thủy văn 5 3 30   30   60 131214060    

52 131214153 Chỉnh biên thủy văn 6 3 45       90 131214082    

53 131214013 Đồ án chỉnh biên thủy 

văn 
6 1               

54 131214014 Dự báo thủy văn 6 3 45       90  131214060   

55 131214015 Đồ án dự báo thủy 

văn 
6 1               

56 131214016 Tính toán thủy văn 6 3 45       90  131214082   

57 131214017 Đồ án tính toán thủy 

văn 
6 1               

58 131214018 Mô hình toán thủy 7 3 45       90  131214082   
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học 

kỳ 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ tự 

học 

Mã học 

phần học 

trước 

Ghi chú 
LT BT TH 

văn 

59 131214010 Tin học thủy văn ứng 

dụng 
6 3 30   30   60 131214082   

60 131214023 Thực tập đo đạc thủy 

văn 
5 2     60     131214082    

61 131214102 Điều tiết dòng chảy 7 3 45       90 131214016    

62 131214105 Thủy văn đô thị 7 3 45       90 131214016    

63 131214055 Phân tích rủi ro thiên 

tai 
7 3 45       90     

2.4. Kiến thức chuyên sâu bậc kỹ sư 22               

64 171114019 
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 
8 3 30   30   60    

65 131214067 Đồ án Thủy văn đô thị 7 1       30      

66 131214019 
Đồ án mô hình toán 

thủy văn 
7 1              

67 131214901 
Lập trình chuyên 

ngành KTTV 
8 3 30   30   60    

68 131214903 

Kỹ thuật số hóa bản 

đồ chuyên ngành 

KTTV 

8 3 30   30   60    

69 131214905 Vẽ kỹ thuật 8 2 30       60    

70 131214906 
Kỹ thuật thiết kế công 

trình thủy 
8 3 30   30   60    

71 131214907 
Kỹ thuật thoát nước 

đô thị 
8 3 30   30   60    

72 131214909 
Địa chất thủy văn 

công trình 
8 3 30   30   60    

2.4. Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 12               

73 131214910 Thực tập tốt nghiệp 

KS 
9 4     240         

74 131214911 Đồ án tốt nghiệp KS 9 10       300       

Ghi chú: (*) Không kể GDTC và GDQP-AN. 

 

7.2. Mô tả nội dung học phần trong chương trình đào tạo 

STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

 1. Kiến thức giáo dục đại cương 

1 121114010 Triết học Mác - Lênin 

Nội dung ban hành 

tại Quyết định số 

52/2008/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 19/8/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

45/00/90 

 

2 121114011 
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

Nội dung ban hành 

tại Quyết định số 
30/00/60 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

52/2008/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 19/8/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

3 121114012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Nội dung ban hành 

tại Quyết định số 

52/2008/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 19/8/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

30/00/60 

 

4 121114003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Nội dung ban hành 

tại Quyết định số 

52/2008/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 19/8/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

30/00/60 

 

5 121114014 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Nội dung ban hành 

tại Quyết định số 

52/2008/QĐ-BGD&ĐT, 

ngày 19/8/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

30/00/60 

 

6 111114008 Toán cao cấp 1 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức về 

tập hợp, ánh xạ, quan 

hệ, quan hệ thứ tự và 

các giá trị inf, sup, min, 

max; về nhóm, vành, 

trường để xây dựng chặt 

chẽ trường số thực sắp 

thứ tự và trường số 

phức. Bên cạnh đó, học 

phần còn chứa đựng 

những kiến thức về định 

thức và ma trận để sinh 

viên hiểu rõ lý thuyết hệ 

phương trình tuyến tính; 

khái niệm về không gian 

vector, hệ độc lập tuyến 

tính, cơ sở và số chiều 

không gian, ánh xạ 

tuyến tính và ma trận 

của nó, ánh xạ trực giao 

và ma trận trực giao; 

khái niệm về dạng toàn 

phương, luật quán tính; 

khái niệm về vector tự 

30/00/60 

 



9 

STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

do, đường cong bậc hai 

và mặt bậc hai. 

7 111114009 Toán cao cấp 2 

Giới thiệu môn học 

giải tích bao gồm vi 

phân và tích phân của 

hàm một biến số, cùng 

các ứng dụng. 

30/00/60 

 

8 111114010 Toán cao cấp 3 

Đây là học phần 

dành cho hàm số nhiều 

biến. Nội dung bao gồm 

đại số véctơ trong 

không gian ba chiều, 

định thức, ma trận, hàm 

véc tơ một biến, không 

gian chuyển động, hàm 

nhiều biến bậc thang, 

đạo hàm riêng, gradient, 

kỹ thuật tối ưu hóa, tích 

phân lặp, tích phân 

đường trong mặt phẳng, 

vi phân, trường bảo 

toàn, định lý Green, tích 

phân bội, tích phân mặt 

và đường trong không 

gian, định lý hội tụ và 

định lý Stoke. Ngoài ra 

còn có hình học, trường 

véctơ và đại số tuyến 

tính. 

30/00/60 

 

9 111114011 Xác suất thống kê 

Học phần được kết 

cấu thành hai phần 

tương đối độc lập về cấu 

trúc nhưng có liên quan 

chặt chẽ về nội dung: (i) 

Phần lý thuyết xác suất 

giới thiệu quy luật của 

các hiện tượng ngẫu 

nhiên; (ii) Phần thống 

kê toán bao gồm các nội 

dung: Cơ sở lý thuyết về 

điều tra chọn mẫu, một 

phương pháp được dùng 

khá phổ biến trong điều 

tra, khảo sát các dữ liệu 

kinh tế và điều tra xã 

hội học; Các phương 

pháp ước lượng và kiểm 

30/00/60 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

định giả thuyết thống kê 

trong nghiên cứu các 

vấn đề thực tế nói chung 

và các vấn đề kinh tế 

nói riêng. 

10 111214009 Cơ - Nhiệt 

- Động học chất 

điểm: Các đặc trưng của 

chuyển động: quảng 

đường, vận tốc và gia 

tốc. Các dạng chuyển 

động: thẳng đều - biến 

đổi đều, tròn đều - biến 

đổi đều, cong parabole.  

- Động lực học chất 

điểm: Các định luật Cơ 

học của Newton. Động 

lượng của chất điểm. 

Mômen động lượng. 

Nguyên lý tương đối 

Galilê. 

 - Động lực học hệ 

chất điểm và vật rắn: 

Khối tâm của hệ chất 

điểm, vật rắn. Các định 

lý về động lượng. 

Chuyển động của vật 

rắn: Chuyển động tịnh 

tiến, Chuyển động quay 

quanh một trục cố định. 

Động năng của vật rắn. 

- Cơ năng. Công – 

Công suất – Năng 

lượng. Động năng. Thế 

năng. Định luật  bảo 

toàn cơ năng trong 

trường lực thế. Trường 

hấp dẫn. 

30/00/60 

 

11 111214004 Hóa học đại cương 

Nội dung vắn tắt học 

phần: - Phần I: Đại 

cương về cấu tạo chất; - 

Phần II: Đại cương về 

quy luật của các quá 

trình hoá học 

30/00/60 

 

12 121114015 Pháp luật đại cương 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức lý 

luận cơ bản nhất về hai 

“hiện tượng” Nhà nước 

30/00/60 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

và pháp luật, hệ thống 

pháp luật nói chung, 

pháp luật XHCN nói 

riêng. Những kiến thức 

cơ bản này sẽ là cơ sở 

giúp sinh viên có nhận 

thức, quan điểm đúng 

đắn về thực tại, tương 

lai của Nhà nước và xã 

hội mà chúng ta đang 

sống. Đồng thời là cơ sở 

tiền đề giúp sinh viên 

trong việc nghiên cứu 

môn khoa học chuyên 

ngành. 

13 111314006 Anh văn 1 

Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về 

tiếng Anh đạt trình độ 

B.Mục đích của môn 

học là nâng cao kỹ năng 

nghe nói, đọc, viết các 

vấn đề liên quan, trên cơ 

sở đó sinh viên có thể 

hiểu được ý chính và 

trình bày lại với người 

khác những nội dung 

mà mình vừa đọc theo 

hình thức trao đổi, hoặc 

viết bằng tiếng Anh. 

45/00/90 

 

14 111314002 Anh văn 2 

Cung cấp cho sinh 

viên kiến thức cơ bản về 

tiếng Anh đạt trình độ 

B.Mục đích của môn 

học là nâng cao kỹ năng 

nghe nói, đọc, viết các 

vấn đề liên quan, trên cơ 

sở đó sinh viên có thể 

hiểu được ý chính và 

trình bày lại với người 

khác những nội dung 

mà mình vừa đọc theo 

hình thức trao đổi, hoặc 

viết bằng tiếng Anh. 

45/00/90 

 

15 301114003 Giáo dục thể chất 

Nội dung ban hành 

tại Thông tư số 

25/2015/TT-BGDĐT 

ngày 14/10/2015 của Bộ 

30/120/00 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

16 201114001 
Giáo dục quốc phòng - an 

ninh 

Nội dung ban hành 

tại Thông tư số 

25/2015/TT-BGDĐT 

ngày 14/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

17 111114005 Phương trình toán lý 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức lý 

luận cơ bản nhất về hai 

“hiện tượng” Nhà nước 

và pháp luật, hệ thống 

pháp luật nói chung, 

pháp luật XHCN nói 

riêng. Những kiến thức 

cơ bản này sẽ là cơ sở 

giúp sinh viên có nhận 

thức, quan điểm đúng 

đắn về thực tại, tương 

lai của Nhà nước và xã 

hội mà chúng ta đang 

sống. Đồng thời là cơ sở 

tiền đề giúp sinh viên 

trong việc nghiên cứu 

môn khoa học chuyên 

ngành. 

30/00/60 

 

18 111114006 Phương pháp tính 

Trang bị cho học 

viên những kiến thức cơ 

bản về các phương pháp 

giải bài toán xấp xỉ hàm 

(nội suy, xấp xỉ trung 

bình phương), tính gần 

đúng đạo hàm và tích 

phân, giải các loại 

phương trình (phương 

trình đại số và siêu việt, 

hệ phương trình đại số 

tuyến tính, bài toán 

Cauchy và bài toán biên 

cho phương trình vi 

phân thường và phương 

trình đạo hàm riêng, 

phương trình tích phân). 

30/00/60 

 

 2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

 2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

19 131114401 Khí tượng đại cương 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức về 

sự bất đồng nhất theo 

phương thẳng đứng và 

phương ngang của khí 

quyển; các yếu tố khí 

tượng cơ bản; tĩnh học 

khí quyển; những khái 

niệm và định luật bức 

xạ; chế độ nhiệt của mặt 

đất, nước và khí quyển. 

30/00/00 

 

20 131214060 Thủy văn đại cương 

Cung cấp các khái 

niệm cơ bản nhất về 

thuỷ văn học; Tuần 

hoàn, cân bằng nước 

trên trái đất; Sự hình 

thành và tính toán dòng 

chảy trong sông; Sự 

diễn biến lòng sông; 

Chế độ thuỷ văn vùng 

sông ảnh hưởng thuỷ 

triều; Hồ và đầm lầy. 

30/00/00 

 

21 190114201 Địa chất đại cương 

Học phần bao gồm 

các kiến thức về thành 

phần và cấu trúc của 

Trái Đất nói chung và 

của vỏ Trái Đất nói 

riêng; các tác dụng địa 

chất nội sinh đã hình 

thành trạng thái bề mặt 

Trái đất và các tác dụng 

địa chất ngoại sinh làm 

thay đổi bề mặt Trái Đất 

theo thời gian. Các kiến 

thức tổng quan về 

khoáng vật, các nhóm 

đá cấu tạo nên Vỏ Trái 

đất cũng đươc giới thiệu 

30/00/00 

 

22 211114401 Cơ sở hải dương học 

Môn học cung cấp 

cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về các 

quá trình vật lý và các 

quá trình động lực của 

đại dương, bao gồm tính 

chất hóa học, vật lý của 

nước biển; các hiện 

tượng sóng, thủy triều, 

30/00/00 

 



14 

STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

chuyển động xáo trộn 

theo phương ngang và 

phương đứng hay do các 

lực nội sinh và tương 

tác của các yếu tố bên 

ngoài… 

23 131314401 Cơ sở khoa học BĐKH 

Môn học cung cấp 

những kiến thức khái 

quát về hệ thống khí hậu 

và sự tiến triển của khí 

hậu Trái đất, những biến 

đổi quan trắc được của 

khí hậu toàn cầu và khí 

hậu Việt Nam; giới 

thiệu về mô hình hóa 

khí hậu và các mô hình 

khí hậu toàn cầu và khu 

vực, các kịch bản phát 

thải khí nhà kính, những 

biến đổi dự tính trong hệ 

thống khí hậu toàn cầu 

và mực nước biển trong 

thế kỷ 21; giới thiệu về 

dự tính khí hậu khu vực, 

khí hậu vùng Đông Nam 

Á và Việt Nam; và tính 

bất định (không chắc 

chắn) trong nghiên cứu 

biến đổi khí hậu khu 

vực, các tác động của 

BĐKH đến các lĩnh vực 

và các giải pháp thích 

ứng và giảm nhẹ các tác 

động của BĐKH. 

30/00/00 

 

24 221114100 Tài nguyên nước đại cương 

Cung cấp kiến thức 

về các nguồn nước trong 

tự nhiên, vai trò của tài 

nguyên nước đối với 

con người, sinh vật, môi 

trường và phục vụ sản 

xuất. Hiện trạng và tình 

hình sử dụng nước trên 

thế giới và Việt Nam. 

Các vấn đề liên quan 

đến tài nguyên nước và 

các giải pháp bảo vệ. 

30/00/00 

 

25 131214400 Tiếng anh chuyên ngành Môn học Anh văn 30/00/00  
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

TNMT chuyên ngành BĐKH 

cung cấp cho sinh viên 

những từ vựng tiếng anh 

cơ bản và kiến thức 

chuyên ngành Tài 

nguyên và môi trường 

thông qua các bài học 

đại cương về khí tượng, 

khí hậu, thủy văn, tài 

nguyên nước, địa chất 

khoáng sản, biến đổi khí 

hậu, năng lượng bền 

vững và các vấn đề liên 

quan. Sinh viên có thể 

đọc hiểu và dịch được 

những tài liệu tiếng Anh 

phổ biến liên quan đến 

ngành học của mình. 

26 160314151 Bản đồ và GIS 

Môn học bao gồm 

kiến thức về bản đồ học, 

các phương pháp thể 

hiện nội dung bản đồ; 

kiến thức về hệ thống 

thông tin địa lý (GIS), 

cơ sở dữ liệu (CSDL) 

GIS; các thao tác để 

hiển thị và thành lập bản 

đồ chuyên đề từ trên 

phần mềm GIS. 

30/30/00 

 

27 190214301 Kỹ năng nghề nghiệp 

Học phần gồm hai 

phần. Phần 1: Kỹ năng 

giao tiếp nhằm trang bị 

cho sinh viên những 

kiến thức căn bản về 

giao tiếp trong đời sống 

và công việc về những 

tình huống thường gặp. 

Phần 2: Những nội dung 

cơ bản về soạn thảo văn 

bản thông dụng, thường 

gặp trong đời sống hằng 

ngày 

30/00/00 

 

28 221114101 An toàn lao động 

Học phần trang bị 

cho người học kiến thức 

cơ bản về kỹ thuật vệ 

sinh – an toàn lao động, 

các yếu tố nguy hiểm, 

30/00/00 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

có hại phát sinh trong 

sản xuất công nghiệp, 

kỹ thuật an toàn  phòng 

chống cháy nổ, kỹ thuật 

sơ cứu và thoát hiểm, 

các kiến thức về vấn đề 

ô nhiễm môi trường 

trong sản xuất; nhằm 

giúp cho người học biết 

ngăn ngừa, hạn chế tai 

nạn lao động và bệnh 

nghề nghiệp để bảo vệ 

sức khỏe cho người lao 

động, nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường. 

29 131114402 Thiên tai và thảm họa 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức, 

khái niêm cơ bản và các 

nguyên tắc chung về các 

hiện tượng thiên tai, 

nguyên nhân hình thành, 

các nhân tố tác động… 

Ngoài ra những thảm 

họa mà các hiện tượng 

thiên tai này có khả 

năng gây ra cho đời 

sống xã hội. Trên cơ sở 

phân tích các nguyên 

nhân, tác nhân…giúp 

cho việc quy hoạch và 

phòng chống thiên tai 

hiệu quả và giảm thiểu 

tác hại mà thiên tai gây 

ra. 

30/00/00 

 

30 131214022 
Quản lý tổng hợp lưu vực 

sông 

Trang bị kiến thức cơ 

sở về lưu vực sông, 

quản lý tổng hợp tài 

nguyên, môi trường lưu 

vực sông bao gồm tài 

nguyên nước, đất, và 

các tài nguyên khác liên 

quan đến nước, nhằm 

phát triển bền vững lưu 

vực. Đồng thời cũng giới 

thiệu về các mô hình, tổ 

chức quản lý lưu vực 

sông và các giải pháp 

30/00/00 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

quản lý tổng hợp lưu 

vực sông. 

31 211114405 Quản lý tài nguyên biển đảo 

Trang bị những kiến 

thức về môi trường biển 

và các nguồn tài nguyên 

biển; cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức về 

các công cụ quản lý tài 

nguyên biển, quản lý 

tổng hợp tài nguyên 

biển. 

30/00/00 

 

32 131314402 
Nguyên lý phát triển bền 

vững 

Môn học trang bị cho 

sinh viên kiến thức nền 

tảng về Phát triển bền 

vững: tiến trình, khái 

niệm, nội dung, mô hình 

và các nguyên tắc phát 

triển bền vững, Các tiêu 

chí đánh giá tính bền 

vững; Rèn luyện các kỹ 

năng về phân tích hệ 

thống mối tương tác 

giữa các yếu tổ tự nhiên 

và đời sống xã hội trong 

hệ sinh thái/hệ sinh thái 

nhân văn và quan hệ của 

chúng trong phát triển 

bền vững. Sinh viên có 

khả năng đánh giá tình 

hình Phát triển bền vững 

trên thế giới nói chung 

và ở Việt Nam nói 

riêng. 

30/00/00 

 

33 131114403 Quản lý tài nguyên khí hậu 

Cung câp cho sinh 

viên những kiến thức 

tổng quan về quản lý tài 

nguyên khí hậu; các 

mục tiêu, nhiệm vụ 

chính trong quản lý tài 

nguyên khí hậu; Quản lý 

tài nguyên khí hậu trong 

việc ứng phó với biến 

đổi khí hậu; và Các giải 

pháp cụ thể trong quản 

lý tài nguyên khí hậu 

30/00/00 

 

34 131214404 
Luật và chính sách tài 

nguyên môi trường 

Cung cấp cho sinh 

viên những quy định và 
30/00/00 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

các cơ chế chính sách 

khác nhau liên quan đến 

các vấn đề tài nguyên 

nhiên nhiên và môi 

trường. Những vấn đề 

này là tài nguyên đất, 

nước, không khí, 

khoáng sản, ... và các 

vấn đề về ô nhiễm 

không khí và nước, 

quản lý chất thải, quản 

lý hệ sinh thái, duy trì 

đa dạng sinh học, quản 

lý tài nguyên thiên 

nhiên. 

35 221114102 
Quản lý và bảo vệ nguồn 

nước 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ 

bản, phương pháp luận 

và kỹ năng thực hành 

về: Xác định được 

nguyên nhân gây ô 

nhiễm môi trường nước, 

khan  hiếm nước,…; đề 

xuất được các giải pháp 

xử lý các vấn đề về ô 

nhiễm môi trường nước 

cho một đối tượng cụ 

thể. Có kỹ năng phân 

tích nước nguồn nước, 

cũng như xác định 

nguồn gây ô nhiễm và 

quản lí nguồn nước; 

phát hiện các vấn đề 

môi trường nước. Có ý 

thức giữ gìn môi trường 

trong việc quản lý, khai 

thác, sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên, trong quá 

trình sản xuất và sử 

dụng hóa chất... 

30/00/00 

 

36 190114016 Địa chất thủy văn đại cương 

Cung cấp các kiến 

thức cơ bản về địa chất 

thủy văn: Chu trình 

nước tự nhiên, các mối 

quan hệ tương tác của 

nước với các mối quan 

hệ xung quanh (sinh 

30/00/00 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_kh%C3%B4ng_kh%C3%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_ch%E1%BA%A5t_th%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_h%E1%BB%87_sinh_th%C3%A1i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_h%E1%BB%87_sinh_th%C3%A1i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90a_d%E1%BA%A1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_nguy%C3%AAn_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_nguy%C3%AAn_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

quyển, thạch quyển, khí 

quyển và các hoạt động 

của con người), nghiên 

cứu vai trò địa chất đối 

với nước dưới đất: 

nguồn gốc, lịch sử thành 

tạo nước dưới đất, các 

quy luật phân bố, vận 

động, các tính chất vật 

lý, thành phần hóa học, 

thành phần khí và các 

quy luật biến đổi của 

nước trong điều kiện tự 

nhiên và nhân tạo. Học 

phần còn nghiên cứu 

các điều kiện thành tạo 

các nguồn nước (nước 

nhạt, nước khoáng, 

nước công nghiệp). 

37 131314403 Tham quan nhận thức 

Thực tập nhận thức 

tạo điều kiện cho sinh 

viên tiếp cận với môi 

trường làm việc thực tế 

tại cơ quan, doanh 

nghiệp để sinh viên tự 

trang bị thêm những kỹ 

năng, kiến thức từ thực 

tiễn làm việc. Công việc 

sinh viên thực tập nhận 

thức có thề là: tìm hiểu, 

quan sát học hỏi từ thực 

tế của việc tác động của 

biến đổi khí hậu, các 

công ty sản xuất năng 

lượng tái tạo, các cơ 

quan thực hiện dự án về 

biến đổi khí hậu, … 

00/30/00 

 

 2.2 Kiến thức ngành 

38 160114113 Trắc địa cơ sở 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ 

bản về đo độ cao, đo 

góc, đo dài, đo chi tiết 

và biết tính toán về bình 

sai đơn giản. Biết đo 

đạc và xây dựng mặt cắt 

ngang, mặt cắt dọc 

30/00/60 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

sông, đo vẽ bản đồ địa 

hình cho những khu vực 

có diện tích không lớn 

và sử dụng nó trong các 

công tác chuyên môn 

thuỷ văn khác. 

39 160114114 Thực tập Trắc địa cơ sở 

Trang bị những kỹ 

năng về đo đạc các yếu 

tố trên mặt đất, mặt cắt 

sông và kỹ năng sử 

dụng máy trắc địa. 

00/60/00 

 

40 131224004 Thủy lực 

Cung cấp những kiến 

thức cơ bản về thuỷ lực: 

qui luật chung về cân 

bằng, chuyển động của 

chất lỏng, những kiến 

thức về phương pháp 

ứng dụng các qui luật 

cân bằng và chuyển 

động của chất lỏng (đặc 

biệt là nước) vào việc 

giải quyết các bài toán 

kỹ thuật có liên quan; 

các hiện tượng tổn thất 

trong dòng chảy qua 

đường ống, dòng chảy 

qua lỗ và vòi. 

60/00/120 

 

41 131214006 
Phân tích thống kê trong 

thủy văn 

Trang bị kiến thức về 

xác suất, thống kê và 

ứng dụng vào phân tích 

diễn biến các quy luật 

thủy văn ngẫu nhiên, xử 

lý số liệu, kiến thức về 

đường tần suất, các đặc 

trưng thống kê của các 

đại lượng thuỷ văn, các 

chỉ tiêu đánh giá tính 

đồng nhất, ngẫu nhiên, 

phù hợp của các chuỗi 

số liệu thuỷ văn. Đồng 

thời cung cấp các 

phương pháp xác định 

các quan hệ tương quan 

giữa các đặc trưng thuỷ 

văn với nhau và với các 

nhân tố ảnh hưởng, cách 

sử dụng chúng để kéo 

45/00/90 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

dài, bổ xung tài liệu 

trong chỉnh lý số liệu, 

tính toán và dự báo thủy 

văn. 

42 131214007 Động lực học dòng sông 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ 

bản về các quy luật 

chuyển động của nước 

trong sông, các quy luật 

cùng các phương pháp 

tính vận chuyển bùn cát 

và diễn biến dòng sông 

ở trạng thái tự nhiên 

cũng như sau khi có sự 

khống chế của các công 

trình xây dựng trên 

sông. 

45/00/90 

 

43 131114065 Khí tượng đại cương 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức về 

sự bất đồng nhất theo 

phương thẳng đứng và 

phương ngang của khí 

quyển; các yếu tố khí 

tượng cơ bản; tĩnh học 

khí quyển; những khái 

niệm và định luật bức 

xạ; chế độ nhiệt của mặt 

đất, nước và khí quyển. 

30/00/60 

 

44 131114034 
Dao động & Biến đổi khí 

hậu 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ 

bản về các hiện tượng, 

nguyên nhân và các tác 

động của biến đổi khí 

hậu toàn cầu; các biện 

pháp thích ứng, giảm 

nhẹ và ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

30/00/60 

 

45 131214107 Cơ học chất lỏng 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ 

bản về cơ học chất lưu, 

phương trình thủy tĩnh, 

thủy động của cơ lưu 

chất, lý thuyết lớp biên 

và biết cách tính toán 

trở lực của các dòng 

chảy trong các trường 

hợp. 

30/00/60 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

46 131114006 Địa lý tự nhiên 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ 

bản nhất về địa lý tự 

nhiên đại cương và địa 

lý tự nhiên Việt Nam 

30/00/60 

 

47 131214099 Địa lý thủy văn  30/00/60  

48 131214028 Thủy văn hồ và đầm lầy 

Cung cấp cho sinh 

viên các kiến thức chế 

độ thủy văn của hồ, hồ 

chứa nhân tạo và đầm 

lầy; quy lụật hình thành 

và chuyển động của 

nước trong hồ và đầm 

lầy; các điều kiện vận 

động và các hiện tượng 

thường xảy ra trong hồ; 

các tính chất của nước 

trong hồ như: tính chất 

vật lý, bức xạ của nước 

hồ, cán cân nhiệt của 

hồ, chế độ mực nước, 

cân bằng nước của hồ 

và đầm lầy. 

30/00/60 

 

49 170114412 Kỹ thuật lập trình 

Học phần phân tích 

hệ thống bao gồm các 

nội dung cơ bản sau: Cơ 

sở ngôn ngữ lập trình; 

nguyên lý lập trình, Cấu 

trúc một chương trình 

phần mềm. 

30/30/60 

 

50 170114431 Phần mềm mã nguồn mở 

Học phần phân tích 

hệ thống bao gồm các 

nội dung cơ bản sau: Cơ 

sở ngôn ngữ lập trình; 

Mảng dữ liệu; Các phần 

mềm mã nguồn mở 

thông dự và cách thức 

tác động vào chương 

trình. 

30/30/60 

 

 2.3 Kiến thức chuyên ngành 

51 131214082 Đo đạc thủy văn 

Trang bị cho sinh 

viên kiến thức lý thuyết 

và kỹ năng thực hành về 

khảo sát, chọn vị trí 

đoạn sông xây dựng 

trạm đo đạc và tính toán 

các yếu tố thuỷ văn như: 

30/30/60 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

mực nước, nhiệt độ 

nước, lưu lượng nước, 

lưu lượng chất lơ lửng 

và một số yếu tố về chất 

lượng nước. 

52 131214153 Chỉnh biên thủy văn 

Trang bị cho sinh 

viên các kiến thức về 

lập kế hoạch chỉnh biên 

thuỷ văn, các phương 

pháp truyền thống và 

các chương trình chỉnh 

lý tài liệu thủy văn đang 

được sử dụng ở Việt 

Nam. Đào tạo kỹ năng 

thực hành về chỉnh biên 

tài liệu thuỷ văn như 

mực nước, nhiệt độ 

nước, lưu lượng chất lơ 

lửng và lưu lượng nước. 

45/00/90 

 

53 131214013 Đồ án chỉnh biên thủy văn 

Trang bị cho sinh 

viên các kỹ năng về lập 

kế hoạch chỉnh biên 

thuỷ văn, các phương 

pháp truyền thống và 

các chương trình chỉnh 

lý tài liệu thủy văn đang 

được sử dụng ở Việt 

Nam. Đào tạo kỹ năng 

thực hành về chỉnh biên 

tài liệu thuỷ văn như 

mực nước, nhiệt độ 

nước, lưu lượng chất lơ 

lửng và lưu lượng nước. 

 

 

54 131214014 Dự báo thủy văn 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ 

bản về dự báo thuỷ văn; 

một số phương pháp, 

mô hình dự báo thủy 

văn và khả năng ứng 

dụng trong dự báo thủy 

văn hạn ngắn, hạn vừa 

và hạn dài phục vụ 

phòng tránh thiên tai, 

phát triển kinh tế- xã 

hội. 

45/00/90 

 

55 131214015 Đồ án dự báo thủy văn 
Sinh viên thực hiện 

hoàn chỉnh và có khả 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

năng tiếp thu cũng như 

kỹ năng về công tác dự 

báo thủy văn cho một 

lưu vực cụ thể. 

56 131214016 Tính toán thủy văn 

Nghiên cứu lý thuyết 

xác suất thống kê và các 

luận cứ khoa học áp 

dụng phương pháp 

thống kê xác suất trong 

thủy văn, các dạng phân 

bố xác suất thường dùng 

trong thủy văn, ước 

lượng các tham số thống 

kê, Kiểm định các tham 

số thống kê, phân tích 

tương quan. Sự biến đổi 

dòng chảy theo thời 

gian, tính toán dòng 

chảy năm, dòng chảy 

lớn nhất, nhỏ nhất thiết 

kế… 

45/00/90 

 

57 131214017 Đồ án tính toán thủy văn 

Sinh viên hoàn thiện 

trọn vẹn một trong các 

nội dung tính toán các 

đặc trưng thủy văn/Thủy 

văn thiết kế cho một 

công trình thủy hay 

công trình trạm nhất 

định. 

 

 

58 131214018 Mô hình toán thủy văn 

Trang bị cho sinh 

viên những nguyên lý 

xây dựng các mô hình 

toán học và ứng dụng 

các mô hình toán thuỷ 

văn vào tính toán, dự 

báo thủy văn, quy 

hoạch, thiết kế và quản 

lý tài nguyên nước. 

45/00/90 

 

59 131214010 Tin học thủy văn ứng dụng 

Cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức và 

kỹ năng xử lý dữ liệu 

khí tượng thủy văn đo 

đạc, khảo sát và thực 

hiện tính toán, mô 

phỏng bằng công cụ tin 

học. 

30/30/60 

 

60 131214023 Thực tập đo đạc thủy văn Giúp sinh viên nắm 00/60/00  
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

được công việc ở trạm 

thuỷ văn hạng I; thực 

tập nâng cao kỹ năng về 

quan trắc, đo đạc, tính 

toán và chỉnh biên các 

yếu tố thuỷ văn: nhiệt 

độ nước, mực nước, lưu 

lượng nước, lưu lượng 

cát bùn và công tác 

truyền thông tin, xây 

dựng báo cáo tài liệu 

thuỷ văn ở trạm. 

61 131214102 Điều tiết dòng chảy 

Nội dung trang bị 

cho sinh viên những 

kiến thức về Tài nguyên 

nước và năng lượng 

nước, phương pháp khai 

thác năng lượng nước, 

điều tiết dòng chảy và 

hồ chứa, tính toán thủy 

năng. 

45/00/90 

 

62 131214105 Thủy văn đô thị 

Trang bị cho sinh 

viên những khái niệm 

cơ bản về quá trình hình 

thành dòng chảy đô thị, 

các phương pháp tính 

toán mưa và tổn thất 

trên lưu vực đô thị, phân 

tích và đánh giá được 

chất lượng nước thải 

trên lưu vực đô thị. 

45/00/90 

 

63 131214055 Phân tích rủi ro thiên tai 

Trang bị cho sinh 

viên những kiến thức, 

khái niêm cơ bản và các 

nguyên tắc chung về rủi 

ro lũ lụt, các yếu tố hình 

thành, cách tính toán và 

phân tích, đánh giá để 

thiết lập các biện pháp 

quy hoạch phòng chống 

rủi ro thiên tai. 

45/00/90 

 

 2.4. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 

64 171114019 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  30/00/60  

65 131214067 Đồ án Thủy văn đô thị 

Sinh viên giải quyết 

được trọn vẹn một yêu 

cầu về bài toán quy 

hoạch, quản lý và thiết 

00/30/00 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

kế thủy văn vùng đô thị. 

66 131214019 Đồ án mô hình toán thủy văn 

Trang bị cho sinh 

viên những kỹ năng xây 

dựng và ứng dụng các 

mô hình toán học và 

ứng dụng các mô hình 

toán thuỷ văn vào tính 

toán, dự báo thủy văn, 

quy hoạch, thiết kế và 

quản lý tài nguyên 

nước. 

 

 

67 131214901 Lập trình chuyên ngành KTTV 

Học phần phân tích 

hệ thống bao gồm các 

nội dung cơ bản sau: Cơ 

sở ngôn ngữ lập trình; 

Mảng dữ liệu; Khai thác 

và cấu trúc dữ liệu; Lập 

trình chương trình con; 

Lập trình chương trình 

mô phỏng ngành KTTV. 

30/00/60 

 

68 131214903 
Kỹ thuật số hóa bản đồ chuyên 

ngành KTTV 

Học phần phân tích 

hệ thống bao gồm các 

nội dung cơ bản sau: 

Các phần mềm thành 

lập bản đồ chuyên 

ngành; Thiết lập dữ liệu; 

thành lập bản đồ chuyên 

ngành KTTV; Khai thác 

dữ liệu bản đồ chuyên 

ngành KTTV 

30/00/60 

 

69 131214905 Vẽ kỹ thuật 

Học phần phân tích 

hệ thống bao gồm các 

nội dung cơ bản sau: 

Khái niệm; Cấu trúc cơ 

bản; Nội dung bản vẽ kỹ 

thuật; Cách thiết lập bản 

vẽ; Giới thiệu các phần 

mềm vẽ kỹ thuật. 

30/00/60 

 

70 131214906 Kỹ thuật thiết kế công trình thủy 

Học phần phân tích 

hệ thống bao gồm các 

nội dung cơ bản sau: 

Khái niệm; Cơ sở thiết 

kế công trình thủy; Nội 

dung thiết kế công trình 

thủy; kỹ thuật thiết kế 

các công trình thông 

dụng. 

30/00/60 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

71 131214907 Kỹ thuật thoát nước đô thị 

Học phần phân tích 

hệ thống bao gồm các 

nội dung cơ bản sau: 

Các công trình thoát 

nước đô thị; cơ sở thoát 

nước đô thị; kỹ thuật 

thoát nước đô thị. 

30/00/60 

 

72 131214909 Địa chất thủy văn công trình 

Học phần phân tích 

hệ thống bao gồm các 

nội dung cơ bản sau: 

Nước dưới đất; Kết cấu 

địa chất; Thành phần cơ 

lý của đất đá; Kỹ thuật 

địa chất trong thủy văn 

công trình. 

30/00/60 

 

 2.4. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 

64 

131214910 Thực tập tốt nghiệp kỹ sư 

Phần quản lý: 

Trang bị cho sinh viên 

các nội dung về quy 

định, cơ chế công tác 

quản lý tài nguyên nước 

ở các cơ quan quản lý 

hành chính, các Viện, 

Trung tâm nghiên cứu 

về tài nguyên nước. 

Phần dự báo: 

Trang bị cho sinh viên 

hiểu biết về hệ thống dự 

báo KTTV ở Việt Nam; 

kỹ năng thu thập, giải 

mã, xử lý và sử dụng 

thông tin KTTV trong 

dự báo; làm quen với 

các quy trình, công 

nghệ, các phương pháp 

mô hình dự báo thủy 

văn hạn ngắn, vừa và 

dài hiện đang được sử 

dụng trong dự báo tác 

nghiệp ở Trung tâm Dự 

00/240/00 
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STT Mã số HP Tên học phần 

Nội dung cần đạt 

được từng học phận 

(tóm tắt) 

Khối lượng 

kiến thức 

(LT/TH/Tự học) 

Ghi 

chú 

báo KTTV Trung ương; 

làm quen với quy trình 

xuất bản và cung cấp 

bản tin dự báo phục vụ 

hàng ngày. 

Phần kỹ thuật và 

khai thác công trình: 

Trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về kỹ 

thuật chuyên sâu về 

thoát nước đô thị, thiết 

kế công trình thủy, địa 

chất công trình, lập trình 

và thành lập bản đồ 

chuyên ngành. 

65 

131214911 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư 

Đào tạo sinh viên về 

khả năng tiếp cận với 

phương pháp nghiên 

cứu khoa học, giải quyết 

các bài toán thực tiễn 

trong lĩnh vực thủy văn. 

Học cách  phục vụ thiết 

kế công trình, quy 

hoạch, khai thác và 

quản lý tài nguyên 

nước. Tính toán, thiết kế 

và khai thác thực tế 

công trình hiện hữu 

phục vụ các ngành liên 

quan. Học cách tư duy 

phân tích, tìm kiếm tài 

liệu, lựa chọn đề tài, đặt 

bài toán, xây dựng đề 

cương nghiên cứu, lập 

kế hoạch thực hiện, thực 

hiện, biên soạn đồ án và 

bảo vệ đồ án tốt nghiệp. 

00/00/300 
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8. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

 

Học kỳ 1: 

TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

1 121114010 
Triết học Mác – 

Lênin 
3 45       90    

2 111114008 Toán cao cấp 1 2 30       60    

3 111214009 Cơ - Nhiệt 2 30       60    

4 111214004 
Hóa học đại 

cương 
2 30       60    

5 121114015 
Pháp luật đại 

cương 
2 30       60    

6 111314006 Anh văn 1 3 45       90    

7 190114201 
Địa chất đại 

cương 
2 30          

Tổng  16        

 

 

Học kỳ 2: 

TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

1 121114011 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin  
2 30       60    

2 111114009 Toán cao cấp 2 2 30       60 111114008  

3 111314002 Anh văn 2 3 45       90 111314006  

4 131114401 
Khí tượng đại 

cương 
2 30          

5 
211114401 

Cơ sở hải dương 

học 
2 30          

6 160114113 Trắc địa cơ sở 2 30       60    

7 160114114 
Thực tập Trắc 

địa cơ sở 
2     60      160114113  

Tổng  15        

 

 

 

Học kỳ 3: 

TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

1 121114012 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
2 30       60    

2 111114010 Toán cao cấp 3 2 30       60 111114010  

3 111114011 
Xác suất thống 

kê 
2 30       60 111114008  

4 131214060 
Thủy văn đại 

cương 
2 30       

5 131314401 
Cơ sở khoa học 

BĐKH 
2 30       
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TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

6 221114100 
Tài nguyên 

nước đại cương 
2 30       

7 131214400 

Tiếng anh 

chuyên ngành 

TNMT 

3 30       

8 131214404 

Luật và chính 

sách tài nguyên 

môi trường 

2 30       

9 131224004 Thủy lực 4 60       120 131214003  

Tổng  21        

 

 

Học kỳ 4: 

TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

 Bắt buộc (19) 

1 121114003 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
2 30       60   

2 121114014 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

2 30       60   

3 160314151 Bản đồ và GIS 3 30   30        

4 190214301 
Kỹ năng nghề 

nghiệp 
2 30            

5 221114101 
An toàn lao 

động 
2 30            

6 131114402 
Thiên tai và 

thảm họa 
2 30            

7 211114405 
Quản lý tài 

nguyên biển đảo 
2 30            

8 131314402 
Nguyên lý phát 

triển bền vững 
2 30            

9 190114016 
Địa chất thủy 

văn đại cương 
2 30            

 Tự chọn (2/4) 

10 111114005 
Phương trình 

toán lý 
2 30       60    

11 111114006 
Phương pháp 

tính 
2 30       60 111114008  

Tổng  21        

 

Học kỳ 5: 

TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

1 131214022 

Quản lý tổng 

hợp lưu vực 

sông 

2 30            
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TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

2 131114403 
Quản lý tài 

nguyên khí hậu 
2 30            

3 221114102 
Quản lý và bảo 

vệ nguồn nước 
2 30            

4 131314403 
Tham quan nhận 

thức 
1     30       

5 131214006 

Phân tích thống 

kê trong thủy 

văn 

3 45       90 131214060  

6 131214007 
Động lực học 

dòng sông 
3 45       90    

7 131214082 Đo đạc thủy văn 3 30   30   60 131214060  

8 131214023 
Thực tập đo đạc 

thủy văn 
2     60     131214082  

Tổng  18        

 

 

Học kỳ 6: 

TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

 Bắt buộc (15) 

1 131214153 
Chỉnh biên thủy 

văn 
3 45       90 131214082  

2 131214013 
Đồ án chỉnh 

biên thủy văn 
1              

3 131214014 Dự báo thủy văn 3 45       90 131214060  

4 131214015 
Đồ án dự báo 

thủy văn 
1             

5 131214016 
Tính toán thủy 

văn 
3 45       90 131214082  

6 131214017 
Đồ án tính toán 

thủy văn 
1              

7 131214010 
Tin học thủy 

văn ứng dụng 
3 30   30   60 131214082  

 Tự chọn (3/3) 

9 170114412 
Kỹ thuật lập 

trình 
3 30   30   60   

Tổng  18        

 

Học kỳ 7: 

TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

 Bắt buộc (15) 

1 131214018 
Mô hình toán 

thủy văn 
3 45       90 131214082  

2 131214102 
Điều tiết dòng 

chảy 
3 45       90 131214016  
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TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

3 131214105 Thủy văn đô thị 3 45       90 131214016  

4 131214055 
Phân tích rủi ro 

thiên tai 
3 45       90    

5 131214067 
Đồ án Thủy văn 

đô thị 
1       30      

6 131214019 
Đồ án mô hình 

toán thủy văn 
1              

 Tự chọn (3/3) 

7 170114431 
Phần mềm mã 

nguồn mở 
3 30   30   60   

Tổng  17        

 

 

Học kỳ 8: 

TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

1 171114019 
Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu 
3 30   30   60   

2 131214901 

Lập trình 

chuyên ngành 

KTTV 

3 30   30   60   

3 131214903 

Kỹ thuật số hóa 

bản đồ chuyên 

ngành KTTV 

3 30   30   60   

4 131214905 Vẽ kỹ thuật 2 30       60   

5 131214906 
Kỹ thuật thiết kế 

công trình thủy 
3 30   30   60   

6 131214907 
Kỹ thuật thoát 

nước đô thị 
3 30   30   60   

7 131214909 
Địa chất thủy 

văn công trình 
3 30   30   60   

Tổng  20        

 

 

Học kỳ 9: 

TT 
Mã học 

phần  
Tên học phần 

Số 

TC 

Giờ lên lớp Khác 

(TT, 

ĐA, 

BTL) 

Giờ 

tự 

học 

Mã học 

phần trước 
Ghi chú 

LT BT TH 

1 131214910 
Thực tập tốt 

nghiệp KS 
4     240        

2 131214911 
Đồ án tốt nghiệp 

KS 
10       300      

Tổng  14        

 

1) Chương trình đào tạo đại học ngành Thủy văn học được xây dựng trên cơ sở 

tham khảo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ giáo dục và Đào 

tạo và nhu cầu nhân lực thực tế, bao gồm 160 tín chỉ. 
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2) Chương trình đào tạo được thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của Nhà trường. 

3) Sắp xếp nội dung và quỹ thời gian trên cơ sở chương trình đào tạo và cây môn 

học, với sự hướng dẫn của cố vấn học tập, sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc xác 

định tiến trình học tập của bản thân. 

4) Thực tập, kiến tập: Trong khóa học sinh viên được tham quan thực tế các doanh 

nghiệp, trƣớc khi làm tốt nghiệp sinh viên được đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp 

sản xuất - kinh doanh. 

5) Phương pháp dạy, học: Kết hợp các phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường 

tính chủ động của sinh viên thông qua việc hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu tài 

liệu, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong quá trình dạy và học. 

6) Kiểm tra, thi: Tùy theo từng môn học, ngoài việc đánh giá quá trình học tập trên 

lớp của các sinh viên do các giáo viên đánh giá, kết thúc môn học sinh viên sẽ được đánh 

giá thông qua một bài thi hết môn. Kết quả đánh giá là sự kết hợp của cả 2 hình thức: thi 

kết thúc môn và đánh giá quá trình của các giáo viên giảng dạy môn học. 

7) Việc tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần được thực hiện theo quy chế 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định hiện hành của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 

8) Trưởng Khoa / Bộ môn … chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn các nguyên 

tắc để phát triển đề cương chi tiết nhằm đảm bảo mục tiêu, nội dung và các yêu cầu được 

đáp ứng, đồng thời thỏa mãn được nhu cầu của người học và xã hội. Dựa trên đề cương 

chi tiết học phần, Khoa / Bộ môn … đề xuất các điều kiện phục vụ cho côn gtác đòa tạo 

về đội ngũ, trang thiết bị, quan hệ doanh nghiệp, thực tập,… 

9) Chương trình đào tạo được rà soát cập nhật định kỳ theo quy định. Những thay 

đổi như cập nhật chính sách tuyển sinh, tài liệu giảng dạy học tập, cải tiến công tác giảng 

dạy và đánh giá… được xem xét điều chỉnh thay đổi, thêm hoặc bỏ các học phần để đáp 

ứng các yêu cầu của các bên liên quan. 

 

9. Đề cương chi tiết các học phần: (có Phụ lục kèm theo) 

(Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II của Quyết định này) 

 

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 


