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         UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2021 -2022 

1. Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

1.1 Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường K60 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh 

viên 

1 Quản lý rừng bền vững 

+ Mục tiêu tổng quát 

Môn Quản lý rừng bền vững sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

các biện pháp, cách tổ chức, cơ sở pháp lý để quản lý rừng bền vững. 

+ Năng lực đạt được 

Sinh viên có đầy đủ những kiến thức cập nhật nhất liên quan đến chính sách, 

chủ trương, luật pháp của nhà nước, công ước quốc tế về quản lý rừng bên 

vững. Các biện pháp, giải pháp để khai thác và chăm sóc rừng một cách hợp 

lý, từ đó vận dụng và xây dựng các biện pháp quản lý theo từng đối tượng 

rừng cụ thể trên thực tế. 

2 7 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 

Theo đề cương 

chi tiết học 

phần 

2 Tiếng Anh chuyên ngành 

+ Về kiến thức 

Sinh viên hiểu được với văn phong tiếng Anh khoa học kỹ thuật. 

Sinh viên có được vốn từ vựng căn bản về chuyên ngành. 

Sinh viên phân tích được ý chính của bài khóa có nội dung chuyên ngành. 

4 7 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 
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+ Về kỹ năng 

Sinh viên có kỹ năng đọc hiểu được bài khóa có nội dung chuyên ngành. 

Sinh viên có kỹ năng viết và dịch được bài khóa có nội dung chuyên ngành. 

+ Về thái độ 

Sinh viên yêu thích môn tiếng Anh hơn thông qua các học kiến thức chuyên 

ngành bằng tiếng Anh. 

Sinh viên mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các kiến thức chuyên ngành bằng 

tiếng Anh. 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 

Theo đề cương 

chi tiết học 

phần 

3 Bảo tồn đa dạng sinh học 

+ Về kiến thức 

Nắm được các nguyên tắc cơ bản của bảo tồn đa dạng sinh học, các phương 

thức bảo tồn chính, luật pháp liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.  

Biết được cơ sở tạo nên đa dạng sinh học ở Việt Nam, mức độ đa dạng sinh 

học ở Việt Nam, tính đa dạng trong các vùng địa lý sinh vật Việt Nam, thực 

trạng suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam, nguyên nhân gây suy thoái đa 

dạng sinh học Việt Nam. 

Nắm được các bước Lập kế hoạch giám sát, đánh giá đa dạng sinh học . 

+ Về kỹ năng 

- Giúp sinh viên có kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về kiến thức liên quan 

đến học học phần. 

- Thông qua các buổi thảo luận, làm việc nhóm sẽ giúp cho sinh viên có các 

kỹ năng về làm việc theo nhóm học tập, kỹ năng thuyết trình trước đám đông 

+ Về thái độ 

- Giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn về vấn đề suy thoái đa dạng sinh học, 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam và trên thế giới hiện nay; tầm 

quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học đối với phát triển bền vững; mức độ 

ảnh hưởng của sự suy thoái đa dạng sinh học mà Việt Nam phải hứng chịu 

2 7 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 

Theo đề cương 

chi tiết học 

phần 
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trong những năm gần đây. 

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ và duy trì nguồn đa dạng sinh học. 

4 Kinh tế tài nguyên  

Sinh viên trình bày được đặc điểm, phương pháp áp dụng các công cụ kinh tế 

trong quản lý môi trường. Sinh viên phân tích được mối quan hệ giữa kinh tế 

và môi trường. 

Sinh viên phân biệt được các công cụ kinh tế, giải được các bài toán về kinh tế 

môi trường. 

Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. Sinh viên có những 

hành động tích cực để bảo vệ môi trường tại địa phương. 

3 8 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 

Theo đề cương 

chi tiết học 

phần 

5 Quan trắc môi trường 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên phân tích được các yếu tố quyết định đến việc xây dựng chương 

trình quan trắc môi trường. 

- Sinh viên đánh giá được quy trình quan trắc môi trường đất, nước, không 

khí. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và hoạt động nhóm. 

- Sinh viên thực hành được lấy mẫu nước, không khí. 

- Sinh viên thực hành phân tích được một số thông số chất lượng nước 

2 7 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 

Theo đề cương 

chi tiết học 

phần 

6 

Ứng dụng GIS và viễn 

thám trong quản lý môi 

trường 

* Về kiến thức 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về GIS và viễn thám ứng dụng 

* Về kỹ năng 

Tác nghiệp được trên các dữ liệu GIS và viễn thám. 

* Về thái độ: 

- Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên. 

3 7 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 
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Theo đề cương 

chi tiết học 

phần 

7 Du lịch sinh thái 

+ Về kiến thức 

Có các kiến thức cơ bản về du lịch sinh thái (DLST), vấn đề ô nhiễm môi 

trường do hoạt động DLST, tài nguyên DLST, quy hoạch và thiết kế DLST, 

hoạt động DLST và những vấn đề liên quan, DLST ở Việt Nam 

+ Về kỹ năng 

Phát triển kỹ năng về xây dựng các quy hoạch, lập kế hoạch quản lý, phát 

triển DLST, làm việc tại các khu du lịch, khu bảo tồn, Vườn quốc gia. 

- Tìm kiếm và xử lý thông tin về kiến thức liên quan đến học học phần. 

- Thông qua các buổi thảo luận, làm việc nhóm, sinh viên có các kỹ năng về 

làm việc theo nhóm học tập, kỹ năng thuyết trình trước đám đông 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng quan sát, phân tích, đưa ra kết 

luận.  

+ Về thái độ 

- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học. 

- Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua đọc thêm sách, các 

tài liệu trên mạng internet.. 

2 7 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 

Theo đề cương 

chi tiết học 

phần 

8 Thực tập tốt nghiệp 

Củng cố kiến thức lý thuyết, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, vận dụng kiến 

thức lý thuyết vào thực tiễn công việc. Rèn luyện năng lực làm việc, phẩm 

chất và tác phong trong công việc. Thích ứng và chuẩn bị tốt hành trang cho 

sau khi tốt nghiệp. 

5 8 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 

Theo đề cương 
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chi tiết học 

phần 

9 
Quản lý dự án (Thay thế 

KLTN) 

+ Về kiến thức:  

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng phân tích, xây 

dựng, quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. 

+ Về kỹ năng:  

Phân tích, xây dựng và đánh giá dự án phát triển, đầu tư trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. Thực hiện được các hiểu biết trên vào trong vấn đề 

thực tế cụ thể. 

Về thái độ: Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu những phương pháp, kỹ 

năng, thành tựu, kinh nghiệm thực tiễn về quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý 

tài nguyên và môi trường. 

3 8 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 

Theo đề cương 

chi tiết học 

phần 

10 

Bảo vệ môi trường và phát 

triển bền vững (thay thế 

KLTN) 

+ Về kiến thức: 

- Nắm được những vấn đề cơ bản về môi trường toàn cầu và các vấn đề môi 

trường bức xúc ở Việt Nam hiện nay. Phân tích được mối quan hệ giữ môi 

trường và nghèo đói, dân số và môi trường. Khái niệm, nguyên tắc, mục tiêu 

của PTBV và các bộ chỉ thị đánh giá PTBV. Những khó khăn, thách thức đối 

với môi trường và PTBV. 

- Nắm được chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030, chiến lược PTBV từ năm 2011 đến năm 2020 của Việt Nam. 

+ Về kỹ năng:  

- Kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng giải quyết các vấn đề khoa 

học. Đồng thời giúp sinh viên có kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về kiến 

thức liên quan đến học học phần. 

+ Về thái độ: 

Sinh viên có ý thức cao hơn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, không gây 

2 8 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 

Theo đề cương 

chi tiết học 

phần 
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1.2 Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường K61 

ô nhiễm trong khu vực mà mình đang sinh sống. Đồng thời từ những kiến thức 

đã học sinh viên sẽ hoàn thiện các kỹ năng trong việc tuyên truyền, giáo dục 

cho cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường sinh thái tại các khu dân cư. 

11 

Công nghệ xanh và năng 

lượng sạch (thay thế 

KLTN) 

+Về kiến thức 

- Có năng lực quản lý môi trường các xí nghiệp, các khu công nghiệp, đô thị...  

- Nghiên cứu, tổ chức thực hiện được các giải pháp phù hợp trong quản lý 

năng lượng, vệ sinh môi trường, sản xuất sạch hơn.  

+Về kỹ năng 

- Có khả năng tổ chức thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các đơn vị sản 

xuất và dịch vụ. Biết cách tiếp cận với các nhà doanh nghiệp và vận động thực 

hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

+ Về thái độ 

Làm việc chuyên nghiệp, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

Sinh viên có những hành động tích cực để bảo vệ chất lượng môi trường tại 

địa phương 

2 8 

Theo văn bản 

hợp nhất số 

17/VBHN-

BGDĐT ngày 

15/5/2014 của 

Bộ GDĐT 

Theo đề cương 

chi tiết học 

phần 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 
Quy hoạch sử dụng và 

quản lý tài nguyên đất 

Giúp sinh viên hiểu được các khái niệm về tài nguyên đất, nắm 

được quan điểm bền vững trong sử dụng đất đai, phương pháp 

quy hoạch sử dụng đất đai trên quan điểm hợp lý và bền vững 

trong thực tế cụ thể. 

 Sinh viên có thể lập quy hoạch cụ thể trong phân chia, sử dụng 

2 5 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học phần 



Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường                                                                                                                             Biểu mẫu 18C                                                                                                                                                                                                                             

7 

 

đất đai trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, và tác động 

môi trường. 

2 Quản lý chất thải rắn 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên trình bày được khái niệm, mục đích và yêu cầu của 

công tác quản lý chất thải rắn. 

- Sinh viên phân tích được quy trình thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải rắn. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên vẽ được sơ đồ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cho 

một khu vực cụ thể. 

- Sinh viên phân biệt được hình thức và kiểu thu gom chất thải 

rắn. 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

3 5 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học phần 

3 
Quy hoạch và quản lý 

tài nguyên nước 

+ Về kiến thức 

- Sinh viên xây dựng được quy hoạch nguồn nước. 

- Sinh viên phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến việc quy 

hoạch và quản lý nguồn nước.  

+ Về kỹ năng 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và hoạt động nhóm. 

- Sinh viên giải được bài toán tính toán nhu cầu dùng nước ở hiện 

tại và trong tương lai,  

- Sinh viên tính toán bài toán kinh tế trong quản lý tài nguyên 

nước. 

+ Về thái độ 

 - Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. 

- Sinh viên có những hành động tích cực để bảo vệ môi trường 

2 5 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học phần 
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nước tại địa phương 

4 Tai biến thiên nhiên 

+Về kiến thức 

Mục tiêu cụ thể của môn học là nhằm giúp các học viên nắm bắt 

các kiến thức cơ bản về BĐKH là gì, nguyên nhân gây ra BĐKH, 

các tác động của BĐKH đến hệ thống tài nguyên, nông nghiệp, 

công nghiệp, năng lượng, sức khỏe con người, ... từ đó đề xuất 

các giải pháp ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh phục vụ 

phát triển bền vững. 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, các quá trình 

phát sinh, phát triển, mức độ nguy hiểm đối với con người và tác 

hại đối với môi trường của các loại tai biến chính, cũng như các 

hiểu biết cần thiết trong việc ứng xử đối với tai biến, góp phần 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

Phân tích được mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và tai biến môi 

trường.  

+ Về kỹ năng 

Rèn luyện kỹ năng và biết cách sống an toàn, giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai và ứng phó với BĐKH. Đồng thời nâng cao khả năng 

quan sát, phân tích, tổng hợp và đánh giá về thiên tai, các rủi ro 

và tác động của thiên tai và BĐKH, và các kỹ năng mềm phân 

tích, đánh giá vấn đề; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng viết 

và trình bày báo cáo.  

+ Về thái độ 

- Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. 

- Hiểu và ý thức về rủi ro thiên tai, biết cách và có khả năng để 

bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khỏi tác động tiêu cực của 

2 5 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học phần 
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thiên tai và thích ứng với BĐKH. 

5 Hệ thống quản lý ISO 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải có: 

- Kiến thức: Các kiến thức cơ bản, khái niệm và các yêu cầu về 

hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001, hiểu được lợi ích 

của việc áp dụng tiêu chuẩn này. Hiểu được mối quan hệ giữa 

ISO 14001 trong HTQL tích hợp với tiêu chuẩn ISO 9001, 

OHSAS 18001. Hiểu được phương pháp kiểm toán môi trường, 

qua đó có thể xây dựng một chương trình kiểm toán môi trường 

thực tế. Vận dụng kiến thức vào việc quản lí kỹ thuật, quản lí chất 

lượng sản phẩm, quản lí hoạt động của doanh nghiệp một cách có 

hiệu quả, quản lí chất lượng trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường. 

- Kỹ năng: Kỹ năng lập và đánh giá chương trình kiểm toán môi 

trường thực tế theo ISO 9001 và 14001. Kỹ năng liên hệ các nội 

dung lý thuyết với thực trạng đã và đang xẩy ra. Qua đó tự đúc 

kết thành kỹ năng khi ra quyết định và giải quyết vấn đề về chất 

lượng. Kỹ năng tìm hiểu các sự kiện, phân tích – tổng hợp, diễn 

dịch – quy nạp, tư duy hệ thống và một phương pháp giải quyết 

vấn đề khoa học. 

2 6 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học phần 

6 Độc học môi trường 

* Về kiến thức 

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản liên quan đến độc chất 

và ảnh hưởng của độc chất đối với môi trường sinh thái. 

Giới thiệu cho học viên các khái niệm về độc chất và các quá 

trình vận chuyển của độc chất trong môi trường và trong cơ thể 

sinh vật. Ảnh hưởng của độc chất lên các quá trình đồng hóa và 

chuyển hóa các chất. Ảnh hưởng của độc chất đến đời sống sinh 

2 6 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học phần 
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vật và đặc biệt là con người là một trong những mục tiêu quan 

trọng mà bài giảng này muốn nhắm đến. Qua những hiểu biết cơ 

bản về độc chất, chúng ta có thể tránh xa những nguy cơ phơi 

nhiễm và lây nhiễm, đồng thời kiểm soát việc sử dụng các hóa 

chất, các chất phụ gia trong thức ăn cũng như ngăn cản mọi hình 

thức thải độc chất vào môi trường sống. 

7 
Đánh giá tác động môi 

trường 

+ Về kiến thức 

Học phần  trang bị cho sinh viên các kiến thức về đánh giá tác 

động môi trường, kỹ thuật và phương pháp nhận dạng, đánh giá 

tác động và đễ xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

do các hoạt động của dự án phát triển mang lại.  

+ Về kỹ năng 

- Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên không những có 

kiến thức về đánh giá tác động môi trường mà có cả kỹ năng thực 

hiện đánh giá tác động môi trường cũng như thẩm định các báo 

cáo đánh giá tác động môi trường. Kỹ năng làm việc theo nhóm 

để thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình thực hiện đánh giá tác 

động môi trường. 

+ Về thái độ 

- Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. 

- Sinh viên có những hành động tích cực để bảo vệ môi trường tại 

địa phương. 

3 6 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học phần 

8 
Sử dụng hợp lý tài 

nguyên biển 

+ Về kiến thức 

- Sinh viên hiểu được đặc điểm và hiện trạng những nguồn tài 

nguyên biển chủ yếu. 

- Sinh viên nắm được những nguồn tài nguyên biển trên thế giới 

2 6 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học phần 
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1.3 Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường K62 

và Việt Nam.  

+ Về kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, đưa ra kết luận.  

- Nắm được các biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý và quản lý 

bền vững nguồn tài nguyên và môi trường biển. 

+ Về thái độ 

- Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường biển 

- Giáo dục cho sinh viên biết quý trọng tài nguyên biển. 

9 
Thực tập nghề nghiệp 

2  

* Về kiến thức: 

- Củng cố kiến thức những học phần đã được học như: Khí tượng 

đại cương, Thủy văn đại cương, Sinh thái học, Cơ sở Viễn thám 

và GIS, Bản đồ học, Tài nguyên thiên nhiên,.... 

- Khái quát hóa những kiến thức đã học được, mặt khác cần hiểu 

rõ sự liên hệ của lý thuyết và thực tiễn. 

4 6 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học phần 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 

Quy hoạch 

sử dụng và 

quản lý tài 

nguyên đất 

Giúp sinh viên hiểu được các khái niệm về tài nguyên đất, nắm được quan 

điểm bền vững trong sử dụng đất đai, phương pháp quy hoạch sử dụng đất đai 

trên quan điểm hợp lý và bền vững trong thực tế cụ thể. 

 Sinh viên có thể lập quy hoạch cụ thể trong phân chia, sử dụng đất đai trên cơ 

sở điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, và tác động môi trường. 

2 3 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

2 Quản lý chất * Về kiến thức: 3 3 Theo văn bản hợp nhất số 
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thải rắn - Sinh viên trình bày được khái niệm, mục đích và yêu cầu của công tác quản 

lý chất thải rắn. 

- Sinh viên phân tích được quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên vẽ được sơ đồ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cho một khu vực 

cụ thể. 

- Sinh viên phân biệt được hình thức và kiểu thu gom chất thải rắn. 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

3 

Quy hoạch 

và quản lý 

tài nguyên 

nước 

+ Về kiến thức 

- Sinh viên xây dựng được quy hoạch nguồn nước. 

- Sinh viên phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến việc quy hoạch và quản 

lý nguồn nước.  

+ Về kỹ năng 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và hoạt động nhóm. 

- Sinh viên giải được bài toán tính toán nhu cầu dùng nước ở hiện tại và trong 

tương lai,  

- Sinh viên tính toán bài toán kinh tế trong quản lý tài nguyên nước. 

+ Về thái độ 

 - Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. 

- Sinh viên có những hành động tích cực để bảo vệ môi trường nước tại địa 

phương 

2 

3 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

4 

Tai biến 

thiên nhiên 

+Về kiến thức 

Mục tiêu cụ thể của môn học là nhằm giúp các học viên nắm bắt các kiến thức 

cơ bản về BĐKH là gì, nguyên nhân gây ra BĐKH, các tác động của BĐKH 

đến hệ thống tài nguyên, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, sức khỏe con 

2 

3 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 
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người, ... từ đó đề xuất các giải pháp ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh 

phục vụ phát triển bền vững. 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, các quá trình phát sinh, 

phát triển, mức độ nguy hiểm đối với con người và tác hại đối với môi trường 

của các loại tai biến chính, cũng như các hiểu biết cần thiết trong việc ứng xử 

đối với tai biến, góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

Phân tích được mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và tai biến môi trường.  

+ Về kỹ năng 

Rèn luyện kỹ năng và biết cách sống an toàn, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng 

phó với BĐKH. Đồng thời nâng cao khả năng quan sát, phân tích, tổng hợp và 

đánh giá về thiên tai, các rủi ro và tác động của thiên tai và BĐKH, và các kỹ 

năng mềm phân tích, đánh giá vấn đề; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng 

viết và trình bày báo cáo.  

+ Về thái độ 

- Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. 

- Hiểu và ý thức về rủi ro thiên tai, biết cách và có khả năng để bảo vệ bản 

thân, gia đình và cộng đồng khỏi tác động tiêu cực của thiên tai và thích ứng 

với BĐKH. 

phần 

5 
Hệ thống 

quản lý ISO 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải có: 

- Kiến thức: Các kiến thức cơ bản, khái niệm và các yêu cầu về hệ thống quản 

lý môi trường theo ISO 14001, hiểu được lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn 

này. Hiểu được mối quan hệ giữa ISO 14001 trong HTQL tích hợp với tiêu 

chuẩn ISO 9001, OHSAS 18001. Hiểu được phương pháp kiểm toán môi 

trường, qua đó có thể xây dựng một chương trình kiểm toán môi trường thực 

tế. Vận dụng kiến thức vào việc quản lí kỹ thuật, quản lí chất lượng sản phẩm, 

quản lí hoạt động của doanh nghiệp một cách có hiệu quả, quản lí chất lượng 

2 4 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 
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trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Kỹ năng: Kỹ năng lập và đánh giá chương trình kiểm toán môi trường thực tế 

theo ISO 9001 và 14001. Kỹ năng liên hệ các nội dung lý thuyết với thực trạng 

đã và đang xẩy ra. Qua đó tự đúc kết thành kỹ năng khi ra quyết định và giải 

quyết vấn đề về chất lượng. Kỹ năng tìm hiểu các sự kiện, phân tích – tổng 

hợp, diễn dịch – quy nạp, tư duy hệ thống và một phương pháp giải quyết vấn 

đề khoa học. 

6 
Độc học môi 

trường 

*Về kiến thức 

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản liên quan đến độc chất và ảnh hưởng 

của độc chất đối với môi trường sinh thái. 

Giới thiệu cho học viên các khái niệm về độc chất và các quá trình vận chuyển 

của độc chất trong môi trường và trong cơ thể sinh vật. Ảnh hưởng của độc 

chất lên các quá trình đồng hóa và chuyển hóa các chất. Ảnh hưởng của độc 

chất đến đời sống sinh vật và đặc biệt là con người là một trong những mục 

tiêu quan trọng mà bài giảng này muốn nhắm đến. Qua những hiểu biết cơ bản 

về độc chất, chúng ta có thể tránh xa những nguy cơ phơi nhiễm và lây nhiễm, 

đồng thời kiểm soát việc sử dụng các hóa chất, các chất phụ gia trong thức ăn 

cũng như ngăn cản mọi hình thức thải độc chất vào môi trường sống. 

2 4 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

7 

Đánh giá tác 

động môi 

trường 

+ Về kiến thức 

Học phần  trang bị cho sinh viên các kiến thức về đánh giá tác động môi 

trường, kỹ thuật và phương pháp nhận dạng, đánh giá tác động và đễ xuất các 

biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do các hoạt động của dự án phát 

triển mang lại.  

+ Về kỹ năng 

- Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên không những có kiến thức về 

đánh giá tác động môi trường mà có cả kỹ năng thực hiện đánh giá tác động 

3 

4 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 
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môi trường cũng như thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kỹ 

năng làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình thực hiện 

đánh giá tác động môi trường. 

+ Về thái độ 

- Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. 

- Sinh viên có những hành động tích cực để bảo vệ môi trường tại địa phương. 

8 

Sử dụng hợp 

lý tài nguyên 

biển 

+ Về kiến thức 

- Sinh viên hiểu được đặc điểm và hiện trạng những nguồn tài nguyên biển chủ 

yếu. 

- Sinh viên nắm được những nguồn tài nguyên biển trên thế giới và Việt Nam.  

+ Về kỹ năng 

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, đưa ra kết luận.  

- Nắm được các biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý và quản lý bền vững 

nguồn tài nguyên và môi trường biển. 

+ Về thái độ 

- Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường biển 

- Giáo dục cho sinh viên biết quý trọng tài nguyên biển. 

2 4 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

9 

Thực tập 

nghề nghiệp 

2  

* Về kiến thức: 

- Củng cố kiến thức những học phần đã được học như: Khí tượng đại cương, 

Thủy văn đại cương, Sinh thái học, Cơ sở Viễn thám và GIS, Bản đồ học, Tài 

nguyên thiên nhiên,.... 

- Khái quát hóa những kiến thức đã học được, mặt khác cần hiểu rõ sự liên hệ 

của lý thuyết và thực tiễn. 

 

4 4 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 
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1.4 Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường Liên thông K62 

STT 
Tên môn 

học 
Mục đích môn học 

Số tín 

chỉ 

Lịch 

trình 

giảng 

dạy 

Phương pháp đánh giá sinh 

viên 

1 

Quản lý 

rừng bền 

vững 

+ Mục tiêu tổng quát 

Môn Quản lý rừng bền vững sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các 

biện pháp, cách tổ chức, cơ sở pháp lý để quản lý rừng bền vững. 

+ Năng lực đạt được 

Sinh viên có đầy đủ những kiến thức cập nhật nhất liên quan đến chính sách, chủ 

trương, luật pháp của nhà nước, công ước quốc tế về quản lý rừng bên vững. Các 

biện pháp, giải pháp để khai thác và chăm sóc rừng một cách hợp lý, từ đó vận 

dụng và xây dựng các biện pháp quản lý theo từng đối tượng rừng cụ thể trên 

thực tế. 

2 3 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

2 

Bảo tồn 

đa dạng 

sinh học 

+ Về kiến thức 

Nắm được các nguyên tắc cơ bản của bảo tồn đa dạng sinh học, các phương thức 

bảo tồn chính, luật pháp liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.  

Biết được cơ sở tạo nên đa dạng sinh học ở Việt Nam, mức độ đa dạng sinh học ở 

Việt Nam, tính đa dạng trong các vùng địa lý sinh vật Việt Nam, thực trạng suy 

thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam, nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học 

Việt Nam. 

Nắm được các bước Lập kế hoạch giám sát, đánh giá đa dạng sinh học . 

+ Về kỹ năng 

- Giúp sinh viên có kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về kiến thức liên quan đến 

học học phần. 

- Thông qua các buổi thảo luận, làm việc nhóm sẽ giúp cho sinh viên có các kỹ 

2 3 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 
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năng về làm việc theo nhóm học tập, kỹ năng thuyết trình trước đám đông 

+ Về thái độ 

- Giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn về vấn đề suy thoái đa dạng sinh học, 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam và trên thế giới hiện nay; tầm 

quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học đối với phát triển bền vững; mức độ ảnh 

hưởng của sự suy thoái đa dạng sinh học mà Việt Nam phải hứng chịu trong 

những năm gần đây. 

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ và duy trì nguồn đa dạng sinh học. 

3 

Kinh tế 

tài 

nguyên  

Sinh viên trình bày được đặc điểm, phương pháp áp dụng các công cụ kinh tế 

trong quản lý môi trường. Sinh viên phân tích được mối quan hệ giữa kinh tế và 

môi trường. 

Sinh viên phân biệt được các công cụ kinh tế, giải được các bài toán về kinh tế 

môi trường. 

Sinh viên có thái độ tích cực, chủ động trong học tập. Sinh viên có những hành 

động tích cực để bảo vệ môi trường tại địa phương. 

3 3 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

4 

Quan trắc 

môi 

trường 

* Về kiến thức: 

- Sinh viên phân tích được các yếu tố quyết định đến việc xây dựng chương trình 

quan trắc môi trường. 

- Sinh viên đánh giá được quy trình quan trắc môi trường đất, nước, không khí. 

* Về kỹ năng: 

- Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và hoạt động nhóm. 

- Sinh viên thực hành được lấy mẫu nước, không khí. 

- Sinh viên thực hành phân tích được một số thông số chất lượng nước 

2 3 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

5 

Ứng dụng 

GIS và 

viễn thám 

*Về kiến thức 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về GIS và viễn thám ứng dụng 

*Về kỹ năng 

3 3 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 
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trong 

quản lý 

môi 

trường 

Tác nghiệp được trên các dữ liệu GIS và viễn thám. 

* Về thái độ: 

- Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên. 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

6 
Du lịch 

sinh thái 

+ Về kiến thức 

Có các kiến thức cơ bản về du lịch sinh thái (DLST), vấn đề ô nhiễm môi trường 

do hoạt động DLST, tài nguyên DLST, quy hoạch và thiết kế DLST, hoạt động 

DLST và những vấn đề liên quan, DLST ở Việt Nam 

+ Về kỹ năng 

Phát triển kỹ năng về xây dựng các quy hoạch, lập kế hoạch quản lý, phát triển 

DLST, làm việc tại các khu du lịch, khu bảo tồn, Vườn quốc gia. 

- Tìm kiếm và xử lý thông tin về kiến thức liên quan đến học học phần. 

- Thông qua các buổi thảo luận, làm việc nhóm, sinh viên có các kỹ năng về làm 

việc theo nhóm học tập, kỹ năng thuyết trình trước đám đông 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng quan sát, phân tích, đưa ra kết 

luận.  

+ Về thái độ 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học. 

+ Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua đọc thêm sách, các tài 

liệu trên mạng internet.. 

2 3 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

7 
Thực tập 

tốt nghiệp 

Củng cố kiến thức lý thuyết, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, vận dụng kiến thức 

lý thuyết vào thực tiễn công việc. Rèn luyện năng lực làm việc, phẩm chất và tác 

phong trong công việc. Thích ứng và chuẩn bị tốt hành trang cho sau khi tốt 

nghiệp. 

5 4 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

8 Quản lý Về kiến thức: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng phân 3 4 Theo văn bản hợp nhất số 
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dự án 

(Thay thế 

KLTN) 

tích, xây dựng, quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. 

Về kỹ năng: Phân tích, xây dựng và đánh giá dự án phát triển, đầu tư trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện được các hiểu biết trên vào trong vấn 

đề thực tế cụ thể. 

Về thái độ: Sinh viên có ý thức học tập, tìm hiểu những phương pháp, kỹ năng, 

thành tựu, kinh nghiệm thực tiễn về quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý tài 

nguyên và môi trường. 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

9 

Bảo vệ 

môi 

trường và 

phát triển 

bền vững 

(thay thế 

KLTN) 

+ Về kiến thức: 

- Nắm được những vấn đề cơ bản về môi trường toàn cầu và các vấn đề môi 

trường bức xúc ở Việt Nam hiện nay. Phân tích được mối quan hệ giữ môi 

trường và nghèo đói, dân số và môi trường. Khái niệm, nguyên tắc, mục tiêu của 

PTBV và các bộ chỉ thị đánh giá PTBV. Những khó khăn, thách thức đối với 

môi trường và PTBV. 

- Nắm được chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030, chiến lược PTBV từ năm 2011 đến năm 2020 của Việt Nam. 

+Về kỹ năng:  

- Kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng giải quyết các vấn đề khoa học. 

Đồng thời giúp sinh viên có kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về kiến thức 

liên quan đến học học phần. 

+ Về thái độ: 

Sinh viên có ý thức cao hơn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, không gây ô 

nhiễm trong khu vực mà mình đang sinh sống. Đồng thời từ những kiến thức đã 

học sinh viên sẽ hoàn thiện các kỹ năng trong việc tuyên truyền, giáo dục cho 

cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường sinh thái tại các khu dân cư. 

2 4 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 

10 
Công 

nghệ 

+Về kiến thức 

- Có năng lực quản lý môi trường các xí nghiệp, các khu công nghiệp, đô thị...  
2 4 

Theo văn bản hợp nhất số 

17/VBHN-BGDĐT ngày 
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                                                                 Quảng Bình, ngày ….. tháng 12  năm 2021 

         

       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG   

                                                                                                                  

               (Đã ký)                                                                                                                                        (Đã ký)   

         Trần Thị Yên                                                                                                                             TS. Trần thế Hùng 

 

  

 
 

xanh và 

năng 

lượng 

sạch 

(thay thế 

KLTN) 

- Nghiên cứu, tổ chức thực hiện được các giải pháp phù hợp trong quản lý năng 

lượng, vệ sinh môi trường, sản xuất sạch hơn.  

+Về kỹ năng 

- Có khả năng tổ chức thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các đơn vị sản xuất 

và dịch vụ. Biết cách tiếp cận với các nhà doanh nghiệp và vận động thực hiện 

tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

+ Về thái độ 

Làm việc chuyên nghiệp, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

Sinh viên có những hành động tích cực để bảo vệ chất lượng môi trường tại địa 

phương 

15/5/2014 của Bộ GDĐT 

Theo đề cương chi tiết học 

phần 


