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1. Mục tiêu 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 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:  

Chương trình đào tạo ngành Thủy văn trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên: 

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;  

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;  

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 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. 6 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng đảm nhiệm công tác chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc các lĩnh vực của ngành Thủy văn. 

2. Chuẩn đầu ra (ELOs) 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Thủy văn trình độ đại học, sinh viên có 

thể: 

2.1. Kiến thức 

ELO 1: 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.[4] 

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. [4] 

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. [4] 

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. 

 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. Vị trí làm sau khi tốt nghiệp 

Chương trình đào tạo ngành Thủy văn trình độ đại học trang bị cho sinh viên tốt 

nghiệp năng lực để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, sau khi ra trường 

sinh viên có thể làm việc tại:  

1) Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

2) Tổng cục Khí tượng Thủy văn:  

3) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương; 

4) Trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn; 



5) Trung tâm mạng lưới Khí tượng thủy văn; 

6) 09 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực; 

7) 53 Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; 

8) Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH; 

9) Liên đoàn điều tra và quy hoạch TNN 

10)  Các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

11)  64 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

12)  64 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;  

13)  Các công ty tư vấn, thiết kế về Giao thông, Thủy lợi, Thủy điện, Cấp thoát 

nước 

14)  Các viện nghiên cứu Thủy điện, Thủy lợi, Môi trường;  

15)  Các cơ sở đào tạo (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và nghề),  

(Các địa chỉ công tác trên bao gồm: trong và ngoài nước, dân sự và quốc 

phòng, công an, lực lượng vũ trang; doanh nghiệp và tổ chức xã hội). 

 

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ năng lực chuyên môn và ngoại ngữ để 

tham gia các khóa đào tạo sau đại học tại các chương trình đào tạo trong nước và nước 

ngoài thuộc chuyên ngành Thủy văn, Quản lý tài nguyên và Môi trường, Quản lý tổng 

hợp tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Quy hoạch và quản lý Tài 

nguyên nước. 

 

5. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo  

1. Hydrology Training Series - United States Department of Agriculture  

2. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Thủy văn của trường ĐHKHTN-

ĐHQGHN; 

3. Chương trình đào tạo ngành Thủy văn của trường ĐH Thủy lợi; 

4. Chương trình đào tạo ngành Thủy văn của trường ĐH TN-MT Hà Nội; 

 

                                                                        TP. HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2019        

HỘI ĐỒNG 

KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

 

TS. Cấn Thu Văn 


