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        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

Ngành: Đại học Lâm nghiệp Liên thông K61 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học Cao 

đẳng 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp 

sư 

phạm 

chính 

quy 

Chính 

quy 

Liên thông VLVH Văn 

bằng 2 

chính 

quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh 
   Tốt nghiệp cao đẳng các ngành Lâm 

nghiệp, lâm học, quản lý tài nguyên rừng 

   

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

   Mục tiêu đào tạo  

 Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sư ngành Lâm học nắm vững lý 

thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả 

năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng 

lực phát hiện, giải quyết những vấn đề 

thuộc lĩnh vực Lâm sinh học, cải thiện 

giống cây rừng, bảo tồn đa da sinh học, 

quản lý tài nguyên rừng, điều tra, quy 

hoạch rừng, quản lý môi trường rừng, 

nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 

và công nghệ lâm nghiệp.  

Mục tiêu cụ thể: Sau khi hoàn tất chương 

trình cử nhân, sinh viên có thể đạt các 

chuẩn đầu ra như sau: 

Về kiến thức 

   



+ Có kiến thức vững vàng về các biện pháp 

tạo rừng và phương thức xử lý lâm sinh đối 

với từng loại rừng. 

+ Tổ chức thực hiện được điều tra đánh giá 

tài nguyên rừng (rừng và đất rừng),  quy 

hoạch lâm nghiệp và thiết kế sản xuất. 

+ Có kiến thức cần thiết về kinh tế, xã hội 

và nhân văn cũng như kiến thức về luật 

pháp để tổ chức và chỉ đạo các hoạt động 

nghiên cứu khoa học và sản xuất nông lâm 

nghiệp trong thực tiễn sản xuất. 

Về kỹ năng 

+ Sử dụng thành thạo các phương pháp 

điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên 

rừng. 

+ Có khả năng làm công tác thiết kế sản 

xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các 

phương án quy hoạch ở cấp vĩ mô. 

+ Có khả năng tư vấn, phổ cập, NCKH và 

chuyển giao kỹ thuật nông lâm nghiệp cho 

các cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp tại các 

địa phương khác nhau.  

Về thái độ 

+ Có khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm 

trong công việc 

+ Yêu ngành, yêu nghề, năng động và sáng 

tạo trong mọi việc. 

+ Có quan hệ cởi mở và đúng mực trong 

công việc cũng như trong cuộc sống. 

 

III 

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học 

   - Có cố vấn học tập hổ trợ sinh viên trong 

quá trình học. 

- Không có chính sách hổ trợ học phí đối 

với hệ liên thông vừa làm vừa học. 

   



IV 
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện 

   - Căn cứ vào chương trình đào tạo liên 

thông từ Cao đẳng lên Đại học Lâm học 

Trường Đại học Quảng Bình 

   

V 
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường 

   - Có khả năng học tập, nâng cao trình độ 

sau khi tốt nghiệp cùng chuyên ngành hoặc 

các ngành cận ngành 

   

VI 
Vị trí việc làm sau khi tốt 

nghiệp 

   Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành (từ TW đến địa phương): Tổng cục 

Lâm nghiệp; Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục 

Kiểm lâm; Hạt kiểm lâm; Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài 

nguyên và Môi trường… 

Các cơ quan sản xuất/quản lý lâm nghiệp: 

Công ty Lâm nghiệp; Ban quản lý rừng 

phòng hộ; Ban quản lý rừng đặc dụng; 

Công ty sản xuất giống cây lâm nghiệp… 

Các cơ quan tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật: 

Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế 

nông lâm nghiệp; Trung tâm khuyến nông 

khuyến lâm quốc gia; Trung tâm khuyến 

nông khuyến lâm tỉnh; Trạm khuyến nông 

khuyến lâm huyện… 

Công chức phường xã: Cán bộ phụ trách 

lâm nghiệp xã 

Các Chương trình, Dự án trong nước và 

quốc tế, các tổ chức Phi chính phủ Việt 

Nam và Quốc tế (LNGOs và INGOs). 
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