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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
CHUẨN ĐẦU RA 

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
 

(Ban hành theo Quyết định số 3236/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/12/2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

 

1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Ngành đào tạo: 

  + Tiếng Việt:   Quản lý tài nguyên và môi trƣờng 

  + Tiếng Anh:  Management of Natural Resources and 

Environment 

- Trình độ:    Đại học 

- Mã ngành đào tạo:   52850101 

- Thời gian đào tạo:   4 năm 

- Giới thiệu tóm tắt về chƣơng trình đào tạo: Đào tạo cử nhân khoa học ngành Quản 

lý tài nguyên và môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trách nhiệm xã hội; có 

kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên sâu về Quản lý tài nguyên và môi 

trường; có năng lực thực hành và vận dụng được các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác 

chuyên môn; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc; có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc chuyên môn thành thạo; có kỹ năng 

vận dụng kiến thức quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong cuộc sống, trong nghiên 

cứu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng tài nguyên hiệu quả, bền vững, và có thể học 

sau đại học. 

2. CHUẨN NĂNG LỰC NGƢỜI HỌC ĐẠT ĐƢỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 
Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn 

nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và 

đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành, người học sau 

khi tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có khả năng: 

2.1. Kiến thức 
- Kiến thức cơ bản về khoa học Chính trị và pháp luật; khoa học Xã hội; khoa học Tự 

nhiên. 

- Kiến thức lý thuyết sâu, rộng về Quản lý tài nguyên và môi trường để tiếp cận, phát 

hiện và giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong 

đời sống và các lĩnh vực hoạt động, bao gồm: 

+ Hiểu và vận dụng các công cụ luật pháp - chính sách, kinh tế, kỹ thuật, tin 

học,...trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;  

+ Phân tích diễn biến và kiểm soát ô nhiễm các thành phần môi trường: đất, nước, 

không khí, môi trường đô thị và khu công nghiệp, môi trường nông nghiệp, nông thôn và 

làng nghề;  

+ Đánh giá tác động của hoạt động khai thác các nguồn tài nguyên và hiện tượng ô 

nhiễm môi trường ở các vùng lãnh thổ; 

+ Ứng phó với các tai biến môi trường trên thế giới, ở Việt Nam và địa phương. 

+ Quy hoạch môi trường 

2.2. Kỹ năng 
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- Có khả năng phân tích, đánh giá thực trạng khai thác TNTN và tác động của việc 

khai thác TNTN đến môi trường; 

- Có khả năng sử dụng các văn bản pháp luật trong việc quản lý TNTN và bảo vệ môi 

trường;  

- Có khả năng ứng dụng các công cụ kinh tế- kỹ thuật, công nghệ trong quản lý TNTN 

và bảo vệ môi trường; 

- Có khả năng đánh giá tác động môi trường, quy hoạch, xây dựng chính sách và dự 

báo môi trường;  

- Có khả năng tiếp cận cộng đồng, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường;  

- Có khả năng ứng phó với tai biến môi trường;  

-Có năng lực viết báo cáo, trình bày, diễn thuyết vấn đề chuyên môn một cách thuyết 

phục, khoa học.  

2.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm  

Có các năng lực đáp ứng được chuẩn nghề nghiệp trong công tác quản lí TN&MT: 

- Có khả năng định hướng, thích nghi với nhu cầu mới của công việc;  

- Năng lực làm việc độc lập, tự chủ;  

- Năng lực làm việc nhóm, tích lũy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ;  

- Năng lực điều hành, lập kế hoạch, điều phối, hợp tác trong công việc;  

- Năng lực nhận xét, phân tích, giải quyết các vấn đề. 

2.4. Thái độ 
- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật lao động và tôn trọng nội quy cơ 

quan, doanh nghiệp; 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân; 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; 

- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng. 

2.5. Tiếng Anh: Đạt trình độ bậc 3/6 (mức 3) Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam. 

2.6. Công nghệ thông tin: Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy 

định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƢỜI TỐT NGHIỆP 

- Có khả năng làm cán bộ, công chức các đơn vị thuộc nhà nước, tư nhân làm công 

việc quản lý tài nguyên và môi trường. 

- Có khả năng làm thanh tra viên và đo đạc viên, làm công tác đo đạc và thông tin tài nguyên 

(đất, rừng, nước, …) 

- Có khả năng tự phát triển văn phòng; trung tâm tư vấn về đất đai; trung tâm tư vấn, 

đào tạo công nghệ GIS và viễn thám, Trắc địa - bản đồ, các dịch vụ tư vấn và quan trắc, 

phân tích môi trường. 

- Có khả năng làm cộng tác viên của các tổ chức phi Chính phủ, dự án nước ngoài...  

- Có khả năng trở thành cán bộ quy hoạch về môi trường 

- Có khả năng trở thành công chức địa chính xã 

- Có khả năng làm cảnh sát môi trường 

- Có khả năng làm giảng viên, có thể giảng dạy Quản lý tài nguyên và môi trường và 

các ngành khoa học liên quan ở bậc Đại học, Cao đẳng và Phổ thông trung học (sau khi 

được bồi dưỡng về kiến thức nghiệp vụ sư phạm). 

4. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƢỜNG 
Có khả năng tiếp thu khoa học công nghệ mới liên quan đến ngành đào tạo, tự học, tự 

nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội, cũng như nâng 
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cao trình độ để tiếp nhận vị trí quản lí ở các cơ quan, doanh nghiệp. Được thể hiện ở khả 

năng tiếp tục tham gia các lớp học chuyên ngành: 

+ Học đại học các ngành gần như: Giám sát môi trường, Quản lý đất đai, Công nghệ 

kỹ thuật môi trường, Lâm học, Khoa học môi trường, Địa lý học, Địa chính, Quản lý môi 

trường và du lịch sinh thái, Kinh tế và quản lý môi trường,... 

+ Học sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, 

Giám sát môi trường, Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường, Môi trường đất và 

nước, Môi trường không khí, Quản lý biển và ven biển, Sinh thái học,.../. 
 

 HIỆU TRƢỞNG 
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