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Trình độ đào tạo:       Đại học 

Ngành đào tạo:          Lâm nghiệp 
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 (Ban hành theo Quyết định số 1051/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/9/2010  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo kỹ sư lâm nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức khoa 

học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn chỉnh; có năng lực thực hành và vận 

dụng có hiệu quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác chuyên môn; có khả năng 

làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động giải quyết được các vấn đề liên quan đến công tác 

quản lý, chỉ đạo sản xuất, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất 

lâm nghiệp để mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời duy trì cải thiện khả năng bảo  vệ 

môi trường sinh thái của tài nguyên  rừng. Có năng lực để tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, 

hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn ở trình độ cao hơn để đáp ứng với 

yêu cầu của xã hội ngày càng phát triển, có thể học tiếp cao học. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức 

Có kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối cách mạng của ĐCSVN; kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, 

công nghệ và môi trường; kiến thức cơ bản về sinh học, thực vật, động vật và mối 

quan hệ của chúng với môi trường sống trong hệ sinh thái rừng; quản lý dịch hại cây 

trồng; kỹ thuật lựa chọn và sản xuất giống cây lâm nghiệp, điều tra xây dựng phương 

án sản xuất kinh doanh rừng, khuyến nông, khuyến lâm và phát triển nông thôn, 

nghiên cứu khoa học, kiến thức bổ trợ của ngành; kiến thức quản lý, điều hành, pháp 

luật và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. 

1.2.2. Kỹ năng 
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Có kỹ năng về chọn loài, giống cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái cụ 

thể, thực hiện việc gieo ươm, chăm sóc cây giống nhằm tạo ra cây giống tốt phục vụ 

công tác trồng rừng, đảm bảo cho việc sản xuất, kinh doanh rừng có năng suất cao, 

chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi 

trường và phát triển lâm nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu; kỹ 

năng điều tra, phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, ứng dụng những 

thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn sản 

xuất lâm nghiệp ở địa phương; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, dự án; kỹ năng 

tiếp cận người dân , đánh giá thực trạng nông thôn miền núi trong quá trình chuyển giao 

tiến bộ khoa học kỹ thuật lâm nghiệp; sử dụng thiết bị, máy móc, dụng cụ phục vụ sản 

xuất và nghiên cứu của ngành lâm nghiệp; sử dụng thành thạo máy tính trong việc soạn 

thảo, lưu trữ tài liệu; khai thác, cập nhật thông tin qua mạng internet; các phần mềm 

chuyên dụng trong ngành được đào tạo; các thiết bị trình chiếu, nghe nhìn phục vụ công 

tác chuyên môn; hiểu được các ý chính của một báo cáo, các tài liệu chuyên môn ngắn 

hay bài phát biểu bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường. 

1.2.3. Thái độ 

 - Sẵn sàng chấp nhận khó khăn, chủ động, kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, 

nhiệt tình, say mê, tự chủ, chính trực, sáng tạo. 

- Trung thực, tác phong và ứng xử chuyên nghiệp, yêu ngành nghề, coi trọng 

uy tín, có trách nhiệm với sự phát triển chung của ngành. 

- Có trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

1.2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tiếp tục 

học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Có năng lực đánh giá thực trạng phát triển ngành lâm nghiệp ở địa phương từ đó 

chủ động đề xuất, xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu 

hoạch, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ và chịu trách nhiệm cá nhân về các kết quả thực 

hiện. 

- Có ý thức trách nhiệm, trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng 

và thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình trình diễn và chuyển giao tiến 

bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. 

2. Thời gian đào tạo: 4 năm (48 tháng) 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 120 tín chỉ (không tính GDQP; GDTC) 

4. Đối tượng tuyển sinh:  Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, 

cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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6. Kiểm tra, đánh giá và thang điểm: Theo quy chế đào tạo và quy định hiện hành. 

7.  Cấu trúc kiến thức của chương trình 

Khối kiến thức Số tín chỉ 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương  45 

7.1.1. Lý luận chính trị 12 

7.1.2. Ngoại ngữ:     10 

7.1.3. Toán, Tin học, khoa học TN, XH, CN, MT 23 

7.1.4. Giáo dục thể chất (4 tín chỉ)  

7.1.5. Giáo dục quốc phòng (165 tiết)  

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 75 

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành 21 

7.2.2. Kiến thức ngành     35 

       - Bắt buộc 23 

       - Tự chọn  12 

7.2.3. Kiến thức bổ trợ  6 

         Tự chọn 6 

7.2.4. Thực tập nghề nghiệp 3 

7.2.5.  Khóa luận tốt nghiệp 10 

Tổng 120 
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8. Kế hoạch giảng dạy 

 

Số 

TT 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Loại giờ ĐK 

tiên 

quyết 

Học 

kỳ 

Bộ môn quản 

lý học phần LT 
TL, 

BT 
TH 

Tự 

học 

A KIẾN THỨC GD ĐẠI 

CƯƠNG 

45        

I Lý luân chính trị 12        

1 196045 

Những NL cơ bản 

chủ chủ nghĩa Mác – 

Lê nin 1 

2 21 18 0 90  1 

Nguyên lý 

2 196046 

Những N cơ bản 

chủ chủ nghĩa Mác – 

Lê nin 2 

3 32 26 0 135 1 2 

Nguyên lý 

3 197035 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 21 18 0 90 1 3 

T.tưởng và PL 

4 198025 
Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN 
3 32 26 0 135 1 4 

Đường lối 

5 197030 Pháp luật đại cương 2 18 12 12 90 1 3 Nguyên lý 

II Ngoại ngữ (tiếng Anh) 10        

6 133015 Tiếng Anh 1 4 36 24 24 180  1 NN KC 

7 133020 Tiếng Anh 2 3 27 18 18 135 6 2 NN KC 

8 133021 Tiếng Anh 3 3 27 18 18 135 7 3 NN KC 

III Toán, tin học, khoa học tự 

nhiên, xã hội, công nghệ và 

môi trường 

 23        

9 114025 Toán cao cấp 2 18 24 0 90  1 Toán ứng dụng 

10 114005 Xác suất - Thống 

kê  

3 27 36 0 135 9 2 Toán ứng dụng 

11 116010 Hóa học 2 18 24 0 90  2 Hoá học 

12 173080 Tin học 2 10 0 40 90  1 Tin học ƯD 

13 163001 Sinh học đại 

cương 

2 15 20 10 90  1 Khoa học CT 

14 163045 Công nghệ sinh 

học 

2 15 20 10 90 13 3 Khoa học CT 

15 163175 Sinh thái môi 

trường 

2 15 20 10 90 13 4 Khoa học CT 

16 163030 Kỹ năng mềm 2 18 24 0 90  2 Khoa học CT 

17  Tâm lý lao động 2 18 12 12 90  5 Tâm lý GD 

18  Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

2 18 16 8 90  1 KHXH 

19  Phương pháp 

NCKH 

2 15 20 10 90  4 Khoa học CT 
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IV 191006 Giáo dục thể chất  4        

1 
Giáo dục thể chất 1 (học phần 

bắt buộc) 
2 10 0 40   1 

Lý luận và 

PP giảng dạy 

GDTC 

2 Giáo dục thể chất 2 (Học phần 

tự chọn) Chọn 1 trong 5 học 

phần 

        

A 
Bóng chuyền 2 0 0 60   2 

Điền kinh- 

TD 

B 
Thể dục Aerobic 2 0 0 60   2 

Điền kinh- 

TD 

C Bóng đá 2 0 0 60   2 Bóng 

D Bóng rổ 2 0 0 60   2 Bóng 

E Vovinam - Việt võ đạo 2 0 0 60   2 Bóng 

V Giáo dục quốc phòng  165t       Giáo dục QP 

B KIẾN THỨC GD CHUYÊN 

NGHIỆP 

75        

I Kiến thức cơ sở ngành 21        

20 161050 Khí tượng thuỷ 

văn rừng 

2 15 20 10 90  4 Lâm nghiệp 

21  Sinh thái rừng 2 15 20 10 90 13 4 Lâm nghiệp 

22 163160 Sinh lý thực vật 3 20 30 20 135  3 Khoa học CT 

23 163155 Hóa sinh đại 

cương 

2 15 20 10 90 11,13 3 Khoa học CT 

24 163025 Vi sinh vật đại 

cương 

2 15 20 10 90  2 Khoa học CT 

25 162007 Thổ nhưỡng 2 15 20 10 90 24 4 Khoa học đất 

26 163041 Côn trùng  đại cương 2 15 20 10 90  4 Khoa học CT 

27 163000 Bệnh cây đại cương 2 15 20 10 90 24 4 Khoa học CT 

28  Khoa học KT bảo 

hộ lao động trong 

NN 

2 18 24 0 90  6 Khoa học CT 

29 161165 Đo đạc lâm nghiệp 2 15 20 10 90 9 3 Lâm nghiệp 

II Kiến thức ngành 35        

30 161150 Đa dạng sinh học 2 15 20 10 90 13 5 Lâm nghiệp 

31 161005 Cây rừng 2 15 10 20 90 22 5 Lâm nghiệp 

32 
 

Kỹ thuật lâm 

sinh 
3 20 20 30 135 21 5 

Lâm nghiệp 

33 161175 Động vật rừng 2 15 10 20 90 13 5 Lâm nghiệp 

34 161160 Điều tra rừng 3 20 20 30 135 29 7 Lâm nghiệp 

35 161030 Giống cây rừng 2 15 10 20 90 31 5 Lâm nghiệp 
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36 161140 Trồng rừng 3 20 20 30 135 32 6 Lâm nghiệp 

37 
146308 

Khai thác lâm 

sản 
2 15 10 20 90 21 6 

Lâm nghiệp 

38 
161100 

Qui hoạch lâm 

nghiệp 
2 15 10 20 90 34 7 

Lâm nghiệp 

39 
 Tiếng Anh chuyên 

ngành  lâm nghiệp 

2 15 30 0 90 8;21 6 Lâm nghiệp 

40 Chọn 1 trong 2 học phần         

 161060 Lâm nghiệp xã hội 2 15 10 20 90 21 6 Lâm nghiệp 

  Lâm học nhiệt đới 2 15 10 20 90 21 6 Lâm nghiệp 

41 Chọn 1 trong 2 học phần         

 161080 Nông lâm kết hợp 2 15 20 10 90 32 6 Lâm nghiệp 

 163070 Hệ thống nông nghiệp 2 15 20 10 90  6 Khoa học CT 

42 Chọn 1 trong 2 học phần         

 161075 Lửa rừng  2 15 20 10 90  5 Lâm nghiệp 

 

 

Dự báo tài nguyên 

và quản lý thảm 

hoạ rừng 

 2 15 20 10 90    

Lâm nghiệp 

43 Chọn 1 trong 2 học phần         

 
196015 

Kinh tế lâm 

nghiệp 
2  15 20 10 90  6 

Lâm nghiệp 

 
 

Quản lý k.tế hộ và 

trang trại 
 2 15 20 10 90  6 

Lâm nghiệp 

44 Chọn 1 trong 2 học phần         

  161040 Khoa học gỗ  2 15 20 10 90  7 Lâm nghiệp 

 163010 Bảo quản, chế biến 

nông sản 

2 15 20 10 90 23;24 7 Khoa học CT 

45 Chọn 1 trong 2 học phần         

  Quản lý rừng bền 

vững 
2 15 10 20 90 

34 7 Lâm nghiệp 

 Điều chế rừng 2 15 10 20 90 34 7 Lâm nghiệp 

III Kiến thức bổ trợ 6        

46 Chọn 1  trong 2 học phần         

 163097 Công nghệ nuôi trồng 

nấm ăn và nấm dược 

liệu 

2 15 20 10 90 13  

22 

24 

7 Khoa học CT 

163099 Cây dược liệu 2 15 20 10 90  7 Lâm nghiệp 

47 Chọn 1  trong 2 học phần         

 163090 Khuyến nông  2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 

163095 Marketing nông 2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 
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nghiệp 

48 Chọn 1  trong 2 học phần         

 163026 Lập và quản lý dự án  

PTNT 

2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 

163087 Phát triển nông thôn  2 15 20 10 90  7 Khoa học CT 

IV Thực tập nghề nghiệp  3        

 

49 

 Rèn nghề  1 0 0 30   5 Lâm nghiệp 

 Công trình tổng hợp  1 0 0 30   6 Lâm nghiệp 

 Thực tập giáo trình 1 0 0 30   7 Lâm nghiệp 

VI Khoá luận  tốt nghiệp  10        

50  Khoá luận tốt 

nghiệp  

10 0 0 300   8 Lâm nghiệp 

 Tổng 120        
 

 

9. Mô tả nội dung học phần 

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1/Fundamental principles of 

Marxism and Leninism phylosophy 1                                   2TC (21; 18; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Sự hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin; quan 

điểm duy vật biện chứng về bản chất của thế giới, bản chất của nhận thức; bản chất 

của con người; các nguyên lý, các quy luật cơ bản của sự tồn tại, vận động và phát 

triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được những quan điểm, những nguyên lý, 

những quy luật cơ bản của triết học duy vật biện chứng; hình thành được thế giới 

quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng; sinh viên biết vận dụng  kiến thức đã 

học để giải thích đúng đắn các hiện tượng, các vấn đề đang đặt ra trong tự nhiên, xã 

hội và tư duy; sinh viên biết vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động nhận thức và 

thực tiễn của bản thân, giúp cho hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của bản 

thân hiệu quả hơn. 

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2/Fundamental principles of 

Marxism and Leninism phylosophy 2          3TC (32; 26; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

Nội dung học phần: Phần 1 gồm các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – 

Lênnin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thông qua các học thuyết giá trị, 

học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư 

bản độc quyền nhà nước. Phần 2 là quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về sứ mệnh 

lịch sử của giai cấp công nhân, về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về dân chủ, văn hóa, 
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dân tộc, tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và triển vọng của chủ 

nghĩa xã hội hiện thực. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nắm được các phạm trù, các quy luật kinh tế  của 

chủ nghĩa tư bản trong từng giai đoạn phát triển của nó; tính tất yếu của việc ra đời 

chủ nghĩa xã hội; những vấn đề có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ 

nghĩa. Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học để hiểu và giải thích đúng 

những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế hiện nay; thêm tin tưởng 

vào sự thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh,s ideology                   2TC  (21; 18, 0) 

Điều kiện tiên quyết: Những  Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

Nội dung học phần: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất, đặc điểm, đối 

tượng và ý nghĩa của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành, 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và con đường quá độ lên 

CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản VN; Về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc 

tế; về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về văn hóa, đạo đức 

và xây dựng con người mới. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nâng cao được tư duy lý luận, phẩm chất chính trị, 

đạo đức cách mạng, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn; vận dụng được kiến thức 

đã học để lý giải, đánh giá đúng đắn các hiện tượng xã hội và các vấn đề đặt ra trong 

cuộc sống; biết vận dụng lý luận vào thực tiễn để rèn luyện và hoàn thiện bản thân 

theo phong cách Hồ Chí Minh. 

9.4. Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam/Revolutionary Roads and Policies of 

Vietnamese Communist Party                                  3TC (32;26;0) 

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

Nội dung học phần: Sự ra đời của ĐCSVN, đường lối chủ trương của Đảng 

trong hai cuộc cách mạng, CMDTDCND và CMXHCN, đường lối của ĐCSVN trong 

thời kỳ đổi mới đất nước.  

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, 

chính sách của Đảng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; SV có 

cơ sở để vận dụng kiến thức chuyên ngành giải quyết một cách chủ động, tích cực 

những vấn đề do thực tiễn đặt ra; Có được niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn 

đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, góp phần vào quá trình xây dựng; phát triển 

nhân cách của SV đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.  

9.5. Pháp luật đại cương/General laws                        2 TC (18; 12;12) 

Điều kiện tiên quyết: Những  Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 
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Nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất về nhà nước và pháp 

luật, đồng thời có sự liên hệ với nhà nước và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; Luật hiến pháp, luật hành chính, Luật phòng chống tham nhũng, 

Luật hình sự, Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động. 

Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được kiến thức đã học vào việc xử lý 

các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư; phân 

biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống 

hàng ngày; có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, 

kỷ cương xã hội. 

9.6. Tiếng Anh 1/English 1                         4TC (36; 24;24) 

Điều kiện tiên quyết: không 

Nội dung học phần: Ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng ngôn ngữ cơ 

bản.  

Năng lực đạt được: Sinh viên đạt năng lực Bậc 2. 2 theo KNLNNVN: Có khả 

năng hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu 

cầu giao tiếp với những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày (như thông tin về gia 

đình, bản thân, hỏi đường, việc làm ...); có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi 

trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu; có khả năng tự học, xây 

dựng kế hoạch và làm việc nhóm; biết khai thác thông tin trên Internet để phục vụ 

công việc học tập. 

9.7. Tiếng Anh 2/English 2                             3TC (27; 18;18) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên học phải đạt điểm D trở lên của học phần tiếng Anh 1  

Nội dung học phần: Ôn luyện và phát triển kiến thức ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng 

và các kỹ năng ngôn ngữ.  

Năng lực đạt được: Sinh viên đạt năng lực Bậc 3.1 theo KNLNNVN: Có khả 

năng hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng 

về các chủ đề quen thuộc; có thể xử lý một số tình huống xảy ra khi đến khu vực có 

sử dụng ngôn ngữ đó; có khả năng viết đoạn văn đơn giản với các chủ đề quen thuộc 

hoặc cá nhân quan tâm; khả năng tổ chức và tham gia các hoạt động nhóm; thực hiện 

các bài thuyết trình đơn giản; khả năng xây dựng kế hoạch, khai thác và sử dụng hiệu 

quả thông tin trên Internet phục vụ học tập. 

9.8. Tiếng Anh 3/English 3                             3TC (27; 18;18) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên học phải đạt điểm D trở lên của học phần tiếng Anh 2 
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Nội dung học phần: Học phần củng cố và nâng cao kiến thức về ngữ âm, ngữ 

pháp, từ vựng cùng các kỹ năng ngôn ngữ.  

Năng lực đạt được: Sinh viên đạt năng lực tiếng Anh Bậc 3.2 theo KNLNNVN: 

Có khả năng hiểu được các ý chính của một đoạn văn hoặc bài phát biểu chuẩn mực, 

rõ ràng về các chủ đề quen thuộc; có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến 

khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó; có thể viết đoạn văn mô tả được những kinh 

nghiệm, sự kiện …Có khả năng xây dựng kế hoạch tự học và làm việc nhóm tốt hơn; 

thực hiện các bài thuyết trình đơn giản rõ ràng và chuẩn mực hơn; độc lập và sáng tạo 

trong tư duy. 

9.9. Toán cao cấp/Advanced mathematic                             2TC (18; 24; 0) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Khái quát về lý thuyết tập hợp, hệ thống số thực và số phức, 

quan hệ và suy luận logic; Các kiến thức cơ bản về ma trận, các phương pháp tính 

định thức và cách giải hệ phương trình tuyến tính; Phép tính vi phân và tích phân của 

hàm số một biến số.  

Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học về toán cao 

cấp để giải quyết một số bài toán  chuyên ngành thông thường. 

9.10. Xác suất-thống kê /Probability and Statistic              3TC (27; 36; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Giải tích cổ điển. 

Nội dung học phần: Biến cố, xác suất của biến cố, các tính chất của xác suất, các 

công thức tính xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và đại lượng ngẫu nhiên liên 

tục, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên: kỳ vọng, phương sai, trung vị, mốt, ... ; 

Các quy luật phân phối xác suất quan trọng: phân phối nhị thức, phân phối Poisson, 

phân phối mũ, phân phối chuẩn, phân phối đều, phân phối Student, …; Vectơ ngẫu 

nhiên và các đặc trưng của vectơ ngẫu nhiên; Luật số lớn, xấp xỉ phân bố nhị thức 

bằng phân bố chuẩn và phân bố Poisson, định lý giới hạn trung tâm và mở đầu về quá 

trình Markov; mô hình thống kê, lý thuyết mẫu, lý thuyết ước lượng và kiểm định, 

tương quan và hồi quy.  

Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản về xác suất và 

thống kê để giải quyết một số vấn đề thực tiễn và xử lý các số liệu thống kê, ước 

lượng hoặc kiểm định thông tin thuộc các lĩnh vực như kinh tế, dân số, xã hội, kỹ 

thuật, ...  



11 
 

9.11. Hóa học/Chemistry                                    2TC (18; 24; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Các khái niệm, định luật và nguyên lý cơ bản về hóa học. 

Biến thiên tính chất các chất, phân biệt các loại phản ứng, tính chất của các loại dung 

dịch. Các khái niệm cơ bản về đại cương hóa hữu cơ, tính chất hóa học và phương 

pháp điều chế các hợp chất hữu cơ quan trọng. Tác dụng và ứng dụng của các chất 

trong nông-lâm nghiệp. 

Năng lực đạt được: Sinh viên phân biệt được các loại phản ứng, tính chất của 

các loại dung dịch, khái niệm về thế điện cực, pin điện; tính chất vật lý, hoá học của 

một số hợp chất vô cơ quan trọng có liên quan đến nông, lâm nghiệp; điều chế được 

các hợp chất hữu cơ quan trọng và có trong thiên nhiên như: hydrocacbon, dẫn xuất 

halogen, ancol và phenon, anđehit và xeton, axit cacboxilic, gluxit, các hợp chất chứa 

nitơ, các hợp chất di vòng; nhận biết và phân tích được các mẫu phân tích. 

9.12. Tin học/Informatics                                              2TC (10; 0; 40) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung học phần: Tổng quan về tin học, máy tính, hệ điều hành Windows, 

mạng máy tính, Internet, các phần mềm soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính và trình 

chiếu.  

- Năng lực đạt được: sinh viên sử dụng máy tính đúng cách, tổ chức dữ liệu trên 

máy tính một cách khoa học, có hệ thống; khai thác các tài nguyên trong máy tính và 

trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả; sử dụng thành thạo các phần mềm 

soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, trình chiếu, dịch vụ Email để phục vụ việc học 

tập, nghiên cứu và làm việc. 

9.13. Sinh học đại cương/General biology                                                             2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Kiến thức cơ bản về đại cương tế bào; trao đổi chất và trao 

đổi năng lượng; quá trình sinh sản ở sinh vật; di truyền học và tiến hóa.  

Năng lực đạt được: Sinh viên mô tả được cấu tạo tế bào; phân biệt sự khác nhau 

giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn, phân tích được các quá trình sinh học xảy 

ra bên trong tế bào, quá trình sinh sản ở sinh vật, cơ sở phân tử của di truyền học, các 

giai đoạn của quá trình tiến hóa sinh giới; quan sát và mô tả được hình thái nhiễm sắc 

thể qua các giai đoạn của quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật. 

9.14. Công nghệ sinh học /Biotechnology                 2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết:  Sinh học đại cương, Thực vật học, Di truyền thực vật 

Nội dung học phần: Khái niệm về công nghệ sinh học, các kỹ thuật nền của công 

nghệ sinh học hiện đại; ứng dụng của công nghệ sinh học trong trồng trọt, bảo vệ 
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thực vật, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản và công nghệ vi sinh vật; An toàn sinh 

học trong công nghệ sinh học. 

Năng lực đạt được: Sinh viên giải thích được khả năng ứng dụng của công 

nghệ sinh học trong trồng trọt, trong công nghệ vi sinh vật và trong chăn nuôi thú y; 

sử dụng thành thạo các loại thiết bị trong lĩnh vực công nghệ sinh học. 

9.15. Sinh thái môi trường/Enviromental ecology              2TC (15; 20; 10) 

 Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương 

 Nội dung học phần: Kiến thức cơ bản về sinh thái học, các quy luật sinh thái 

học, mối tương tác giữa yếu tố sinh thái của môi trường sống và sinh vật và đặc điểm 

của các mức độ tổ chức sống của sinh giới: quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Kiến 

thức cơ bản về môi trường và con người, mối quan hệ tác động qua lại giữa dân số - 

tài nguyên - môi trường, thực trạng khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên; môi 

trường và các vấn đề chính về ô nhiễm môi trường trên thế giới và tại Việt Nam, luật 

và chính sách môi trường của Việt Nam. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên nhận diện, phân biệt được một số hệ sinh thái 

trên cạn, các nhân tố sinh thái cũng như đánh giá được sự đa dạng sinh học của 

chúng; giải thích được mối quan hệ giữa các vấn đề môi trường với sản xuất nông 

nghiệp; phân tích được thực trạng tài nguyên, dân số, các nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của 

con người; phân tích tình hình ô nhiễm và đề xuất các giải pháp phòng chống ô nhiễm môi 

trường. 

9.16. Kỹ năng mềm/Soft skills                 2TC (18; 24; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Sinh viên có thể tự học; làm việc độc lập, làm việc nhóm; 

thuyết trình; giao tiếp, hợp tác và làm việc với nông dân và các đối tác. 

Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng học và tự học, tự nghiên cứu thích ứng 

với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ; kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc 

lập; kỹ năng thuyết trình các chủ đề trong học tập và nghiên cứu khoa học; kỹ năng giao 

tiếp tốt, hợp tác và làm việc với nông dân và đối tác. 

9.17. Tâm lý học lao động/ Labor psychology                     2TC (18:12:12) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

   Nội dung học phần: Những vấn đề chung của TLH, TLH lao động; Hoạt động, 

giao tiếp và nhân cách; Quá trình nhận thức; Tình cảm ý chí; Sự thích ứng của con 

người với lao động (Vấn đề chọn nghề, đào tạo nghề,…);Vấn đề an toàn trong lao 

động (Tính đơn điệu trong lao động; Sự mệt mỏi trong lao động; Sức làm việc; Giờ 

giải lao; Các trường hợp bất hạnh trong sản xuất và biện pháp ngăn ngừa,…),…  
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Năng lực đạt được: Sinh viên nhận biết được các hiện tượng tâm lý người 

trong đời sống và hoạt động; Xây dựng giờ làm việc, giờ nghỉ giải lao hợp lý; làm 

giảm tính đơn điệu, sự mệt mỏi trong lao động; xây dựng được các biện pháp để ngăn 

ngừa các trường hợp rủi ro, bất hạnh trong sản xuất,… 

9.18. Cơ sở văn hoá Việt Nam/Basic of Vietnamese Culture            2TC (18; 16; 8) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần gồm: Những tri thức liên quan đến văn hoá Việt Nam; 

phân vùng văn hóa Việt Nam; tiến trình văn hoá Việt Nam từ cội nguồn cho đến hiện 

đại; các thành tố của văn hóa Việt Nam; bản sắc văn hóa Việt Nam; các giá trị văn 

hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

Năng lực đạt được: Sinh viên trình bày được những thành tố cơ bản của văn 

hóa; nhận diện, phân tích, đánh giá những hiện tượng văn hóa Việt Nam từ đó rút ra 

những đặc trưng truyền thống văn hóa dân tộc; vận dụng vào việc phân tích, giải 

thích các hiện tượng văn hóa trong đời sống hiện nay. 

9.19. Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Scienctific research methods 

                         2TC (15; 20; 10) 

   Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung: Nội dung cơ bản về khoa học và các nguồn kiến thức; giả thuyết 

khoa học; phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học; viết báo cáo khoa học và 

trình bày báo cáo khoa học. 

Năng lực đạt được: Sinh viên phát hiện ra được vấn đề nghiên cứu, lựa chọn 

loại hình nghiên cứu cho một vấn đề nghiên cứu cụ thể; hoàn thành được đề cương 

nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu 

khoa học. 

9.20. Khí tượng thuỷ văn rừng/Forest hydro-meteorology           2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung: Đại cương về khí tượng học và khí tượng thủy văn rừng. Đặc trưng 

cơ bản của khí hậu Việt nam, các hiện tượng thời tiết cực đoan và biện pháp phòng 

chống trong sản xuất lâm nghiệp. Quan hệ giữa rừng với các các yếu tố khí tượng, 

chế độ thủy văn và vấn đề quản lý lưu vực trong lâm nghiệp. Biến đổi khí hậu và một 

số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất lâm nghiệp. 

Năng lực đạt được: Sinh viên giải thích được hiện tượng biến đổi khí hậu và 

những tác động của hiện tượng này đối với sản xuất nông lâm nghiệp. Giải thích được 

các quá trình vật lý xảy ra trong khí quyển, đặc điểm của các yếu tố khí tượng từ đó 

mô tả được các đặc trưng cơ bản của khí hậu Việt Nam. Phân tích, đánh giá được tác 

động của các yếu tố thời tiết, khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trong những điều kiện 

sản xuất cụ thể. Thiết lập được cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp kỹ thuật 
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canh tác trong lĩnh vực nông lâm nghiệp nhằm ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí 

hậu trong những điều kiện sản xuất cụ thể. 

9.21. Sinh thái rừng/Forest ecology            2 TC (15; 10; 20) 

 Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương. 

 Nội dung: Khái niệm hệ sinh thái rừng, quan hệ giữa quần xã thực vật rừng và 

môi trường; cấu trúc rừng, tái sinh rừng, sinh trưởng và phát triển của rừng, diễn thế 

rừng, phân loại rừng; điều tra đặc điểm cấu trúc rừng, tái sinh, diễn thế rừng. 

Năng lực đạt được: Sinh viên mô tả được cấu trúc của hệ sinh thái rừng; điều 

tra xác định được đặc điểm cấu trúc của rừng; nhận biết được đặc điểm từng loại rừng 

theo các phương pháp phân loại rừng đang được áp dụng trong lâm nghiệp.  

9.22. Sinh lý thực vật/Plant physiology             3 TC (20; 30; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Sinh lý tế bào; Trao đổi nước; Quang hợp của thực vật; Vận 

chuyển và phân phối các chất đồng hóa trong cây; Hô hấp ở thực vật; Dinh dưỡng 

khoáng cây trồng; Sinh trưởng, phát triển cuả thực vật; Sinh lý tính chống chịu của 

cây.  

Năng lực đạt được: Sinh viên giải thích được các hoạt động sinh lý xảy ra trong 

cơ thể thực vật và khả năng chống chịu của chúng với các điều kiện ngoại cảnh bất 

thuận. Đề xuất được các biện pháp kỹ thuật điều chỉnh cây trồng theo hướng có lợi 

cho con người. Thành thạo các thao tác trong việc xác định và phân tích các chỉ số 

trong các hoạt động sinh lý của cây trồng. 

9.23. Hóa sinh đại cương/ General Biochemistry                        2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Hóa học, Sinh học đại cương 

Nội dung học phần: Kiến thức cơ bản về trao đổi chất và trao đổi năng lượng; 

Vitamin; Enzyme và sự xúc tác sinh học; Protein và sự trao đổi protein; Axit nucleic và 

sự trao đổi axit nucleic; Gluxit và sự trao đổi gluxit; Lipit và sự trao đổi lipit; 

Hoocmon. 

Năng lực đạt được: Sinh viên giải thích được các quá trình trao đổi chất và trao 

đổi năng lượng; chức năng của vitamin; bản chất hóa học, tính đặc hiệu, cơ chế xúc 

tác của enzym; chức năng sinh học của protein, cấu tạo, tính chất của axit amin và 

protein; thành phần và cấu tạo của axit nucleic; cấu tạo, tính chất, cơ chế sinh tổng 

hợp và phân giải gluxit; vai trò, tính chất, cơ chế phân giải và tổng hợp chất béo; vai 
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trò của hoocmon. Phân loại được các loại vitamin; protein; gluxit; lipit; hoocmon.  

Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độ enzym; tính chất của protein. 

9.24. Vi sinh vật đại cương/ General Microoganism   2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Hình thái cấu tạo tế bào vi sinh vật nhân sơ; hình thái cấu 

tạo tế bào vi sinh vật nhân thật; virus;  dinh dưỡng vi sinh vật; trao đổi chất và trao 

đổi năng lượng vi sinh vật; sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật; di truyền vi sinh 

vật; sự phân bố vi sinh vật trong tự nhiên và ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh đến vi 

sinh vật. 

Năng lực đạt được: Sinh viên có phân tích được vai trò của vi sinh vật trong tự 

nhiên và trong sản xuất nông nghiệp; phân biệt được hình thái và cấu tạo của các 

nhóm vi sinh vật; thực hiện đúng phương pháp làm tiêu bản vi sinh vật, nuôi cấy 

được một số chủng vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp. 

9.25. Thổ nhưỡng/Soil science                                 2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh vật đại cương  

Nội dung học phần: Khái niệm cơ bản về đất; nguồn gốc và quá trình hình thành 

đất; thành phần và tính chất đất; phân loại đất; các loại đất ở Việt Nam.  

Năng lực đạt được: Sinh viên giải thích được độ phì nhiêu, thành phần, nguồn 

gốc, quá trình phong hóa và hình thành đất; rình bày được các đặc tính cơ bản của 

đất: chất hữu cơ, các nguyên tố dinh dưỡng, thành phần cơ giới và kết cấu đất, nước 

trong đất, phản ứng của đất, keo đất và khả năng hấp phụ của đất; Điều tra, lấy mẫu 

và xử lý được mẫu đất; sử dụng được các trang thiết bị hiện đại để phân tích các chỉ 

tiêu cơ bản về tính chất nông hóa đất;  Đánh giá được các đặc tính nông hóa đất, phẫu 

diện đất làm cơ sở lựa chọn các đối tượng cây trồng phù hợp cho từng vùng đất. 

9.26. Côn trùng đại cương/Insects General                                        2TC (15; 20; 10)   

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Đặc điểm, đặc tính, quy luật sinh sống của lớp côn trùng, 

nguyên lý và phương pháp phòng chống các loài có hại và khai thác, bảo vệ những 

loài có ích cho sản xuất nông lâm nghiệp.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên phân biệt, nhận biết được côn trùng, các loài sâu 

hại và thiên địch; thực hiện được thao tác và các quy trình làm các loại bẫy bã để thu 
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hút sâu hại; đề xuất các biện pháp quản lý các loài sâu hại trên một số cây trồng 

chính. 

9.27. Bệnh cây đại cương/ General pathology          2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh vật đại cương 

Nội dung học phần: Bản chất và nguyên nhân gây bệnh; cơ chế tương tác giữa 

bệnh-tác nhân gây bệnh và cây; sự phát triển, chẩn đoán, dự báo, đánh giá và quản lý 

bệnh trong quần thể cây trồng. 

Năng lực đạt được: Sinh viên mô tả, phân biệt được các triệu chứng, đặc điểm 

gây bệnh, phát sinh phát triển và biện pháp phòng trừ của một số loại bệnh phổ biến 

trên các loại cây trồng chính; thực hiện được các phương pháp chẩn đoán bệnh cây 

trên đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm và đề xuất các biện pháp phòng trừ; thực 

hiện được quy trình phân lập và nuôi cấy một số nấm gây bệnh cây trên môi trường 

nhân tạo trong phòng thí nghiệm.  

9.28. Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động trong nông nghiệp/Labour safety 

science in agriculture                             2TC (18; 24; 0) 

Điều kiện tiên quyết: Không. 

Nội dung học phần: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động, hệ thống quản lý 

nhà nước công tác bảo hộ lao động, tai nạn lao dộng và bệnh nghề nghiệp, an toàn và 

vệ sinh lao động, quyễn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và lao động trong 

công tác bảo hộ lao động, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động, các nguy 

cơ mất an toàn trong sản xuất nông nghiệp,những biện pháp nhằm loại trừ những 

nguy cơ mất an toàn trong sản xuất nông nghiệp, bệnh liên quan đên nghề nghiệp và 

những biện pháp sơ cấp cứu trong sản xuất nông nghiệp 

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận biết và mô tả được các mối nguy hiểm, rủi 

ro trong lao động sản xuất nông nghiệp. Thực hiện được các biện pháp sơ cứu khi bị 

tại nạn lao động sản xuất nông nghiệp. 

9.29. Đo đạc lâm nghiệp/Forestry geodesy            2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 

Nội dung: Kiến thức cơ bản về đo đạc, bản đồ; sai số trong đo đạc; sử dụng 

bản đồ; nguyên lý, kỹ thuật đo góc, đo dài, đo cao; lưới khống chế; đo vẽ, lập bản đồ 

lâm nghiệp. 

Năng lực đạt được: Sinh viên sử dụng được các loại máy móc thiết bị để đo vẽ 

bản đồ lâm nghiệp. 

9.30. Đa dạng sinh học/Biodiversity              2TC (15; 20; 10) 
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 Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương. 

 Nội dung: Khái niệm và định lượng đa dạng sinh học. Các khu sinh học điển 

hình, giá trị của đa dạng sinh học; Sự suy thoái, sự tuyệt chủng và các tổn thất về đa 

dạng sinh học. Đa dạng sinh học ở Việt Nam; Các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh 

học, công ước quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, các hình thức bảo tồn đang được 

áp dụng hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam.  

 Năng lực đạt được: Sinh viên điều tra, xác định được đặc điểm đa dạng sinh 

học từ đó đánh giá được mức độ đa dạng sinh học theo các chỉ tiêu khác nhau của 

một hệ sinh thái cụ thể.   

9.31. Cây rừng/Forest plants               2TC (15; 10; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý thực vật. 

Nội dung: Khái niệm về thực vật rừng, vai trò thực vật rừng trong tự nhiên, đối 

tượng và nội dung, hình thái và cấu trúc hình thái, hiện tượng học thực vật rừng, khu 

phân bố của cây rừng, một số quy luật sinh thái cơ bản, hiện tượng học và phân loại 

cây rừng. Đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh học, sinh thái học, phân bố và giá trị sử 

dụng của cây rừng. 

Năng lực đạt được: Nhận biết được một số loài cây, họ, bộ phổ biến trong lâm 

nghiệp.  

9.32. Kỹ thuật lâm sinh/Practice of silviculture           3TC (20;20;30) 

 Điều kiện tiên quyết: Sinh thái rừng 

Nội dung: Nguyên lý kỹ thuật lâm sinh, các phương thức lâm sinh, kỹ thuật 

chăm sóc và nuôi dưỡng rừng; thiết kế khai thác, thiết kế nuôi dưỡng rừng. 

Năng lực đạt được: Sinh viên phân biệt được các phương thức lâm sinh, thiết 

kế được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào từng trạng thái rừng cụ thể. 

Thực hiện được các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cụ thể ngoài thực địa. 

9.33. Động vật rừng/Wildlife             2TC (15; 10; 20) 

 Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương. 

Nội dung: Tổng quan về động vật, phân loại động vật có xương sống, tài 

nguyên động vật rừng, các nhóm ếch, nhái, bò sát, chim, thú và bảo vệ động vật 

hoang dã (động vật rừng).  

Năng lực đạt được: Mô tả, nhận dạng được các loài động vật rừng phân bố ở 

Việt Nam. 
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9.34. Điều tra rừng/Forest inventory              3TC (20; 20; 30) 

 Điều kiện tiên quyết: Đo đạc lâm nghiệp. 

 Nội dung: Kỹ thuật điều tra cây ngả, điều tra cây đứng; quy luật kết cấu lâm 

phần, xác định các nhân tố điều tra lâm phần, xác định tăng trưởng lâm phần; các 

phương pháp điều tra tài nguyên rừng, phân loại trạng thái rừng, kỹ thuật điều tra ô 

mẫu. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên sử dụng được các loại máy móc thiết bị, dụng cụ 

để điều tra đánh giá được tài nguyên rừng. 

9.35. Giống cây rừng/Forest breeding tree             2TC (15; 10; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Thực vật học 

 Nội dung: Cơ sở khoa học của cải thiện giống, khảo nghiệm loài và xuất xứ, 

các biện pháp chọn giống và tạo giống, xây dựng vườn giống và rừng giống, nhân 

giống sinh dưỡng, bảo tồn nguồn gen cây rừng, bố trí và thiết kế thí nghiệm giống. 

 Năng lực đạt được: Thiết kế và thực hiện được quy trình chọn giống. Thực 

hiện các biện pháp nhân giống sinh dưỡng trong lâm nghiệp và quy trình xây dựng, 

chăm sóc rừng giống, vườn giống. 

9.36. Trồng rừng/Forestation               3TC (20; 20; 30) 

 Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật lâm sinh 

Nội dung: Nguyên lý kỹ thuật hạt giống cây rừng, nguyên lý kỹ thuật tạo cây 

con, nguyên lý kỹ thuật tạo rừng, thâm canh rừng. Kỹ thuật trồng một số loài cây lâm 

nghiệp chủ yếu. 

Năng lực sản xuất: Sinh viên thực hiện được quy trình sản xuất cây giống lâm 

nghiệp: gieo ươm, chăm sóc cây con trong giai đoạn vườn ươm. Thiết kế và thực hiện 

biện pháp kỹ thuật trồng rừng, thâm canh rừng. 

9.37. Khai thác lâm sản/Forest products harvesting            2TC (15; 10; 20) 

 Điều kiện tiên quyết: Sinh thái rừng 

Nội dung: Những khái niệm cơ bản về khai thác lâm sản, khai thác gỗ và các 

loại lâm sản khác (lâm sản ngoài gỗ), vận chuyển lâm sản, chế biến và sử dụng các 

loại lâm sản. 

Năng lực đạt được: Thiết kế các biện pháp khai thác, vận chuyển lâm sản. Sử 

dụng thành thạo máy móc trong khai thác, chế biến lâm sản. 

9.38. Quy hoạch lâm nghiệp/Forestry planning            2TC (15; 10; 20) 



19 
 

 Điều kiện tiên quyết: Điều tra rừng 

Nội dung: Mục tiêu, quan điểm và phương hướng phát triển Lâm nghiệp; Tổ 

chức không gian và thời gian rừng; Sử dụng bền vững tài nguyên rừng; Các phương 

pháp điều chỉnh sản lượng và xác định lượng khai thác hàng năm; Đối tượng, nhiệm 

vụ và nội dung cơ bản của công tác Quy hoạch Lâm nghiệp; Cách tổ chức thực hiện 

công tác quy hoạch lâm nghiệp và xây dựng một bản thuyết minh phương án quy 

hoạch lâm nghiệp. 

Năng lực đạt được: Xây dựng được phương án qui hoạch sản xuất lâm nghiệp. 

9.39. Tiếng Anh chuyên ngành lâm nghiệp/English of forestry     2TC (15; 30; 0) 

 Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 3, Sinh thái rừng 

 Nội dung: Vai trò của rừng và việc bảo tồn tài nguyên rừng (Forests: their use 

and conservation), Nhận dạng cây (identification of Trees), Rừng và môi trường 

(forests and environment), Kỹ thuật lâm sinh (The practice of Silviculture), Khai 

thác rừng (Forest Harvesting), Bảo vệ rừng (forest Protecting).  

Năng lực đạt được: Sinh viên đọc và nghe hiểu được các tài liệu, bài giảng tiếng anh 

liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp; sử dụng được tiếng anh trong việc viết và thuyết trình 

nghiên cứu khoa học. 

9.40. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Lâm nghiệp xã hội/ Social forestry                                         2TC (15; 10; 20) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh thái rừng 

Nội dung học phần: Khái quát về lâm nghiệp xã hội và các hoạt động lâm 

nghiệp xã hội. Hệ sinh thái nhân văn trong lâm nghiệp và vai trò của người dân trong 

các hoạt động lâm nghiệp. Phương pháp tiếp cận trong lâm nghiệp. Sự tham gia của 

người dân trong lâm nghiệp. Xây dựng các mô hình lâm nghiệp xã hội. 

Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được các phương pháp tiếp cận trong 

thực tiễn lâm nghiệp, sử dụng được các công cụ của phương pháp đánh giá nông thôn 

có sự tham gia của người dân.  Phân tích được sự tác động qua lại giữa hệ sinh thái và 

hệ nhân văn trong một mô hình lâm nghiệp xã hội cụ thể. 

b. Lâm học nhiệt đới/Tropical silvicultue    2 TC (15; 10; 20) 

 Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật lâm sinh 
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Nội dung: Nhận thức chung về lâm sinh nhiệt đới, trồng rừng và phục hồi 

rừng, lâm sản ngoài gỗ, sinh vật lạ xâm hại, rừng ngập mặn và rừng đầu nguồn, quản 

lý tài nguyên rừng nhiệt đới. 

Năng lực đạt được: Mô tả, nhận biết được hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Phân 

biệt được hệ sinh thái rừng nhiệt đới với hệ sinh thái rừng ôn đới.  

9.41. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Nông lâm kết hợp/Integrated forestry and agriculture             2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Nông lâm kết hợp và vấn đề quản lý tài nguyên thiên 

nhiên; nguyên lý vê nông lâm kết hợp; mô tả, phân tích hệ thống nông lâm kết hợp; 

kỹ thuật nông lâm kết hợp; áp dụng và phát triển hệ thống nông lâm kết hợp; đánh giá 

hiệu quả kinh tế và mô hình hóa hệ thống nông lâm kết hợp. 

Năng lực đạt được: Sinh viên giải thích được nguyên lý kỹ thuật trong xây 

dựng mô hình nông lâm kết hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay; 

Phân tích được thị trường nông lâm sản hiện nay ở Việt Nam; Nhận diện một số hệ 

thống nông lâm kết hợp; thiết kế được một bản dự toán chi phí, tính toán được các chỉ 

tiêu đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất nông lâm kết hợp. 

b. Hệ thống nông nghiệp/Agricultural system                              2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Lí thuyết hệ thống và hệ thống nông nghiệp; các loại hệ 

thống nông nghiệp; hệ thống nông nghiệp bền vững; đối tượng, nội dung, mục tiêu và 

phương pháp nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp. 

Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được việc thiết kế nội dung điều tra 

đánh giá, phân tích tình hình thực tế về sản xuất nông nghiệp tại đia phương; ứng 

dụng được mô hình hệ thống nông nghiệp phù hợp với điều kiện khách quan tại địa 

phương. 

9.42. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Lửa rừng/Forest fire                          2TC (15; 20; 10) 

 Điều kiện tiên quyết: Sinh thái rừng  

 Nội dung: Khái quát về lửa rừng. Các phương pháp dự báo cháy rừng và tổ 

chức dự báo cháy rừng, phương pháp xác định mùa cháy rừng. Các biện pháp phòng 

cháy và chữa cháy rừng, kỹ thuật an toàn và các nguyên tắc trong chữa cháy rừng. 



21 
 

 Năng lực đạt được: Thực hiện được một số biện pháp phòng cháy và chữa 

cháy rừng. 

b. Dự báo tài nguyên và quản lý thảm hoạ rừng/Forecast of resource and management 

of forest disaster                 2 TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung: Quản lý thiên tai thảm họa và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng. Tiến trình quản lí rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng, đánh giá rủi ro thảm họa 

dựa vào cộng đồng và các biện pháp giảm nhẹ rủi ro trong thảm họa, đánh giá nhanh 

nhu cầu. Lập kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thảm họa thiên tai có sự tham gia 

của cộng đồng; Tổng quan về lập kế hoạch có sự tham gia, nội dung của lập kế hoạch 

phòng ngừa giảm nhẹ và ứng phó thiên tai, các bước lập kế họach phòng ngừa và 

giảm nhẹ thiên tai, lồng ghép Quản lý thiên tai dựa vào Cộng đồng vào chương trình 

phát triển vùng. 

Năng lực đạt được: Sinh viên dự báo được những rủi ro, nhận diện được 

những thảm hoạ trong quản lý tài nguyên rừng. Sử dụng phương pháp lập kế hoạch 

có sự tham gia của cộng đồng vào việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa và giảm nhẹ 

rủi ro, thảm hoạ rừng nhằm thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. 

9.43. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Kinh tế lâm nghiệp/Forestry economy           2TC (15; 20; 10) 

 Điều kiện tiên quyết: không 

 Nội dung: Tổng quan về kinh tế lâm nghiệp. Kinh tế tài nguyên rừng. Các hình 

thức đầu tư trong lâm nghiệp. Quản lý sử dụng tài nguyên rừng. Thể chế và chính 

sách phát triển kinh tế lâm nghiệp.  

 Năng lực đạt được: Phân tích được hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn trong lâm 

nghiệp. Lập được một bảng dự toán kinh phí trong lâm nghiệp, tính toán và đánh giá 

hiệu quả đầu tư của dự án. 

b. Quản lý kinh tế hộ và trang trại/Farming management           2TC (15; 20; 10) 

 Điều kiện tiên quyết: Không  

Nội dung: Khái quát về kinh tế hộ và trang trại. Các nguồn lực phát triển kinh 

tế hộ và trang trại; đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của kinh tế hộ và trang trại. 

Lập kế hoạch sản xuất trang trại trong sản xuất lâm nghiệp. 

Năng lực đạt được: Phân biệt được các loại hình kinh tế hộ. Đánh giá hiệu quả 
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sản xuất kinh doanh của trang trại sản xuất. 

9.44. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Khoa học gỗ/Wood science               2TC (15; 20; 10) 

 Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung: Cấu tạo chung của gỗ; Cấu tạo của gỗ lá kim và gỗ lá rộng; Tính 

chất hoá học của gỗ; Tính chất vật lý của gỗ; Tính chất cơ học của gỗ; Các khuyết tật 

tự nhiên của gỗ. 

 Năng lực đạt được: Mô tả, nhận biết được các loại gỗ, nhóm gỗ thông dụng. 

Nhận dạng một số loại khuyết tật của từng loại gỗ. 

b. Bảo quản chế biến nông sản/Crop Products processing and preservation        2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh vật đại cương, Hóa sinh đại cương 

Nội dung học phần: Kiến thức cơ bản về các biến đổi sinh lý, sinh hóa của nông 

sản sau thu hoạch; mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản; sinh vật hại 

nông sản trong quá trình bảo quản và biện pháp phòng trừ; nguyên lý và các phương 

pháp bảo quản nông sản sau thu hoạch; kỹ thuật chế biến một số sản phẩm nông sản 

sau thu hoạch.  

Năng lực đạt được: Sinh viên có khả năng nhận biết được một số dạng hư hỏng 

của nông sản do biến đổi sinh lý, sinh hóa, sinh vật gây hại; phân tích, đánh giá được 

chất lượng của nông sản sau thu hoạch; đề xuất được phương pháp, quy trình bảo 

quản phù hợp với từng loại nông sản; đề xuất và thực hiện được một số quy trình chế 

biến sản phẩm nông sản sau thu hoạch. 

9.45. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Quản lý rừng bền vững/Sustainable forest management          2TC (15; 10; 20) 

Điều kiện tiên quyết:  

 Nội dung: Quan niệm, cơ sở pháp lý về quản lý rừng bền vững, phương án 

quản lý bền vững đối với các loại rừng. Quan niệm và lý do phải chứng chỉ rừng, 

tổng quan về chứng chỉ rừng trên thế giới và Việt Nam trong quản lý rừng bền vững. 

Hướng dẫn tiến trình đánh giá rừng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững quốc gia. 

 Năng lực đạt được: Phân tích được các chỉ tiêu cần đạt được của một khu rừng 

được cấp chứng chỉ. Thực hiện được các nội dung để đánh giá một khu rừng đạt 

chuẩn quản lý rừng bền vững quốc gia.  

b. Điều chế rừng/ forest Modulation              2TC (15; 10; 20) 
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Điều kiện tiên quyết: Điều tra rừng 

Nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn của điều chế rừng. Các phương thức kinh 

doanh lợi dụng rừng. Sản lượng ổn định và điều chỉnh sản lượng rừng trong các loại 

hình kinh doanh. Sức sản xuất của lâm phần và mô hình rừng tiêu chuẩn. Quy chế 

khai thác tổng quát và theo giai đoạn. 

Năng lực đạt được: Phân biệt được các phương thức kinh doanh lợi dụng rừng. 

Thực hiện các biện pháp điều chỉnh sản lượng rừng cho từng loại rừng, từng giai 

đoạn cụ thể. 

9.46. Chọn 1 trong 2 học phần  

a. Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu/Technology of edible and 

medicine mushroom cultivation                         2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương, Sinh lý thực vật, Vi sinh vật 

Nội dung học phần: Lịch sử nghề trồng nấm, ý nghĩa của nấm ăn và nấm dược 

liệu trong đời sống con người; cơ sở khoa học, đặc điểm về hình thái cấu tạo, cách tạo 

giống và tồn trữ giống nấm; đặc tính sinh thái và kỹ thuật nuôi trồng một số loại nấm 

ăn và nấm dược liệu phổ biến hiện nay 

Năng lực đạt được: Sinh viên tạo được môi trường thạch tồn trữ giống, tạo 

giống nấm cấp 1 và nhân giống cấp 2; Vận dụng các đặc điểm sinh học, nhu cầu dinh 

dưỡng, điều kiện ngoại cảnh của mỗi loại nấm khác nhau và điều kiện sản xuất tại địa 

phương để xây dựng quy trình nhân giống và nuôi trồng các loại nấm phù hợp, đem 

lại hiệu quả kinh tế. 

b. Cây dược liệu/Medicinal plants                2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết:  Không 

Nội dung học phần: Nguồn gốc, lịch sử phát triển, tình hình sản xuất, đặc điểm 

sinh học, sinh lý, yêu cầu sinh thái, kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các loại 

cây dược liệu phổ biến. 

Năng lực đạt được: Sinh viên nhận biết và phân biệt được một số cây dược liệu 

phổ biến ở nước ta; Phân tích ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh đến sinh trưởng, phát 

triển của một số cây dược liệu phổ biến; Đề xuất được quy trình kỹ thuật sản xuất 

và thực hiện thành thạo một số khâu trong quy trình sản xuất một số cây dược 

liệu phổ biến. 

9.47. Chọn 1 trong 2 học phần 
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 a. Khuyến nông/Agriculture extension                                2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

 Nội dung học phần: Những khái niệm cơ bản về khuyến nông; tổ chức, quản lý 

khuyến nông và hoạt động khuyến nông Việt Nam; lập kế hoạch, triển khai, đánh giá 

chương trình khuyến nông; công tác tuyên truyền và phương pháp khuyến nông; công 

tác đào tạo trong khuyến nông; một số phương pháp tiếp cận trong khuyến nông. 

Năng lực đạt được: Sinh viên vận dụng được kiến thức hiểu biết của mình trong 

công tác khuyến nông; triển khai các chương trình, kế hoạch khuyến nông trong điều 

kiện tình huống cụ thể. 

b. Marketing nông nghiệp/Agricultural marketing            2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Những nguyên lý cơ bản của marketing, những đặc điểm và 

các giai đoạn Marketing khác nhau, các chiến lược marketing sản phẩm, chiến lược 

phân phối sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp, chức năng cụ thể trên dây truyền 

của ngành hàng nông sản thực phẩm cụ thể và hệ thống phân phối sản phẩm. 

Năng lực đạt được: Sinh viên xây dựng được các chiến lược kinh doanh về sản 

phẩm, giá sản phẩm, chiến lược phân phối sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất nông nghiệp. 

9.48. Chọn 1 trong 2 học phần 

a. Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn/Establishment and managment of 

rural development projects                               2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Dự án và xây dựng dự án, các bước trong việc tiến hành xây 

dựng dự án theo phương pháp LFA; Các khâu trong việc thẩm định, đánh giá và giám 

sát dự án; một số phương pháp, công cụ trong việc điều tra, đánh giá và thu thâp 

thông tin cho việc xây dựng, thẩm định và giám sát dự án phát triển nông thôn.  

Năng lực đạt được: Sinh viên xây dựng và hoàn thiện được cây vấn đề và 

chuyển cây vấn đề thành cây mục tiêu cụ thể cho một cộng đồng, một địa phương cụ 

thể; xây dựng được một khung LFA (Logical Frame Approach) hoàn chỉnh cho việc 

xây dựng một dự án phát triển nông thôn với qui mô nhỏ. 

b. Phát triển nông thôn/Rural development                               2TC (15; 20; 10) 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Nội dung học phần: Lý luận cơ bản về phát triển nông thôn; phát triển kinh tế 



25 
 

nông thôn; phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội và môi trường nông thôn; vai trò 

của nhà nước và các tổ chức trong phát triển nông thôn; nghiên cứu phát triển nông 

thôn. 

Năng lực đạt được: Sinh viên đánh giá được thực trạng phát triển nông thôn ; 

phân tích các chính sách phát triển nông thôn ở phương và đề xuất được các giải pháp 

để phát triển nông thôn bền vững  

9.49. Thực tập nghề nghiệp                    3TC (0; 0; 90) 

a. Rèn nghề/Professional practice                                      1TC (0; 0; 30) 

Nội dung học phần: Rèn các thao tác cơ bản trong quy trình kỹ thuật sản xuất 

cây lâm nghiệp như: làm đất; lên luống; ngâm, ủ gieo ươm hạt giống; đóng bầu. 

Năng lực đạt được: Sinh viên thực hiện được một số thao tác cơ bản: làm đất, 

đóng bầu, làm luống xếp bầu, ngâm ủ hạt giống, gieo hạt, cấy cây. 

b. Công trình tổng hợp/Integrated works               1TC (0; 0; 30) 

Nội dung học phần: Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống lâm nghiệp như: tạo 

cây con từ hạt, tạo cây con bằng  phương pháp nhân giống vô tính (chiết, ghép cành, 

giâm hom); chăm sóc cây con, hom giâm trong vườn ươm. 

Năng lực đạt được: Sinh viên tổ chức thực hiện được một quy trình sản xuất cây trồng 

cụ thể; Phát hiện và giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình chăm sóc cây con giai đoạn 

vườn ươm.. Đánh giá được tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng trong điều kiện cụ 

thể. 

c. Thực tập giáo trình/Academic trip                       1TC (0; 0; 30) 

Nội dung học phần: Học tập tại một số viện nghiên cứu, trường đại học, đơn vị chuyển 

giao tiến bộ kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp và các trang trại nông lâm nghiệp hữu 

cơ nhằm  tiếp cận với các thành tựu nghiên cứu, quy trình công nghệ mới trong sản 

xuất. 

Năng lực đạt được: Sinh viên tiếp cận được với các tiến bộ kỹ thuật mới trong nghiên 

cứu, quản lý, sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp; ghi nhận, mô tả, đánh giá và viết 

được báo cáo kết quả về các nội dung thu được từ đợt thực tập. 

9.50. Khoá luận tốt nghiệp/Graduate thesis                             10TC (0; 0; 300) 

 Nội dung học phần: Thực hiện một đề tài khóa luận tốt nghiệp trong thời gian 18 tuần 

tại các cơ sở sản xuất, khu thí nghiệm thực hành là đề tài nghiên cứu khoa học về kỹ thuật sản 

xuất một đối tượng sản xuất cây lâm nghiệp cụ thể như chọn, tạo và nhân giống cây trồng; các 
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biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong sản xuất kinh doanh rừng, viết và trình bày báo cáo khóa 

luận tốt nghiệp. 

 Năng lực đạt được: Sinh viên xây dựng được đề cương đề tài khóa luận tốt nghiệp; 

thực hiện được nội dung đề tài khóa luận tốt nghiệp; viết và trình bày được báo cáo khóa luận 

tốt nghiệp.  

10. Dự kiến đơn vị giảng dạy 

TT Tên học phần Bộ môn 

1 Những nguyên lý cơ bản chủ chủ nghĩa Mác – Lê nin 1 Lý luận chính trị 

2 Những nguyên lý cơ bản chủ chủ nghĩa Mác – Lê nin 2 Lý luận chính trị 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh 

4 Đường lối cách mạng của ĐCSVN Lý luận chính trị 

5 Pháp luật đại cương Pháp luật 

6 Tiếng Anh 1 Ngoại ngữ KC 

7 Tiếng Anh 2 Ngoại ngữ KC 

8 Tiếng Anh 3 Ngoại ngữ KC 

9 Toán cao cấp Toán ứng dụng 

10 Xác suất - Thống kê Toán ứng dụng  

11 Hóa học Hoá học 

12 Tin học Tin học ƯD 

13 Sinh học đại cương Khoa học cây trồng 

14 Công nghệ sinh học Khoa học cây trồng 

15 Sinh thái môi trường Lâm nghiệp 

16 Kỹ năng mềm Lâm nghiệp 

17 Tâm lý lao động Lâm nghiệp 

18 Cơ sở văn hóa Việt Nam Khoa học xã hội 

19 Phương pháp nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp 

20 Khí thượng thủy văn rừng Lâm nghiệp 

21 Sinh thái rừng Lâm nghiệp 

22 Sinh lý thực vật Khoa học cây trồng 

23 Hóa sinh đại cương Khoa học cây trồng 

24 Vi sinh vật đại cương Khoa học cây trồng 

25 Thổ nhưỡng Lâm nghiệp 

26 Côn trùng  đại cương Lâm nghiệp 

27 Bệnh cây đại cương Lâm nghiệp 

28 Khoa học bảo hộ lao động trong nông nghiệp Lâm nghiệp 

29 Đo đạc lâm nghiệp Lâm nghiệp 
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30 Đa dạng sinh học Lâm nghiệp 

31 Cây rừng Lâm nghiệp 

32 Kỹ thuật lâm sinh Lâm nghiệp 

33 Động vật rừng Lâm nghiệp 

34 Điều tra rừng Lâm nghiệp 

35 Giống cây rừng Lâm nghiệp 

36 Trồng rừng Lâm nghiệp 

37 Khai thác lâm sản Lâm nghiệp 

38 Qui hoạch lâm nghiệp Lâm nghiệp 

39 Tiếng Anh chuyên ngành lâm nghiệp Lâm nghiệp 

40 Lâm  nghiệp xã  hội/  lâm  học nhiệt đới Lâm nghiệp 

41 Nông lâm kết hợp /Hệ thống nông nghiệp Lâm nghiệp /Khoa học CT 

42 Lửa rừng/ Dự báo tài nguyên và quản lý thảm hoạ rừng Lâm nghiệp 

43 Kinh tế lâm nghiệp/ Quản lý kinh tế hộ và trang trại Lâm nghiệp 

44 Khoa học gỗ/ bảo quản, chế biến nông sản Lâm nghiệp 

45 Quản  lý rừng bền vững/ Điều chế rừng  Lâm nghiệp 

46 Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu/ Cây dược liệu. Khoa học CT /Lâm nghiệp 

47 Khuyến nông/ Marketing nông nghiệp Lâm nghiệp 

48 Lập và quản lý dự án PTNT/ Phát triển nông thôn Lâm nghiệp 

49 Thực tập nghề nghiệp Lâm nghiệp 

50 Khoá luận tốt nghiệp Lâm nghiệp 

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

11.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị quan trọng 

Đáp ứng đủ nhu cầu thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư hoá chất cho thực hiện các bài 

thực hành thực tập học phần, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên trong 

lĩnh vực phân tích đất, nước, sinh lý, sinh hoá cây trồng, đo vẽ bản đồ, điều tra, xác định các 

chỉ tiêu sinh trưởng cây trồng, trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và khai thác lâm sản. 

11.2. Phòng máy tính 

Trang bị đủ số lượng máy tính (1 người/máy) và các phần mềm xử lý thống kê sinh học (SPSS, 

Excel), phục vụ thực hành, thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.        

11.3. Khu thí nghiệm thực hành 

Xây dựng các mô hình sản xuất cây giống lâm nghiệp, nấm ăn, nấm dược liệu, phục 

vụ cho thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên. 

11.4. Điểm liên kết đào tạo   

Xây dựng một số điểm liên kết đào tạo với các cơ sở sản xuất, viện nghiên cứu 

trong và ngoài tỉnh, tạo địa bàn thực hành, thực tập, tham quan học tập và triển khai 

thực hiện các đề tài thực tập tốt nghiệp của sinh viên 
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11.5. Hệ thống tư liệu, thư viện, mạng internet:  

- Cung cấp đủ số lượng giáo trình, tài liệu tham khảo cho các học phần (theo 

danh mục liệt kê); trang bị thêm các đầu sách, báo, tạp chí và tài liệu tham khảo khác 

thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, đáp ứng nhu cầu tham khảo, tra cứu thông tin 

của giảng viên và học viên. 

- Đảm bảo hệ thống mạng internet thông suốt 24/24 giờ trong ngày, đáp ứng nhu 

cầu tra cứu, cập nhật thông tin tại thư viện và tại phòng học của sinh viên. 

11.6. Giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn học chính. 

TT 
Tên học 

phần 
Tài liệu bắt buộc/TLTK  NXB Năm 

1 

Những NL cơ 

bản của CN 

Mác-Lênin 1 

TL bắt buộc   

1. Bộ GD & ĐT. Giáo trình Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

 

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội 

2009-

2011 

2. Bộ GD & ĐT. Giáo trình Triết học Mác-

Lênin  

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội 

2007 

TL tham khảo   

1. C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 20; 

tập 42.  

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội 

2000 

2. Lênin toàn tập, tập 23; tập 25; tập 26; tập 

29; tập 32; tập 41.  

Tiến bộ 

Matxcơva 
1980 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X; 

XI 

Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội. 

 

1986- 

2011 

2 

Những NL cơ 

bản của CN 

Mác-Lênin 2 

TL bắt buộc   

1. Bộ GD & ĐT. Giáo trình Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội 

2009-

2011 

2. Bộ GD&ĐT. Giáo trình Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin” (dùng cho khối ngành không 

chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh),  

Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội 
2008 

3. Bộ GD&ĐT. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội 

khoa học. 

Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội 
2006 

TL tham khảo   

1. Bộ GD&ĐT. Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-Lênin 

ĐH Kinh tế 

quốc dân, Hà 

Nội 

 

2. ĐH Quốc gia Hà Nội. Một số chuyên đề 

về Những nguyên lý cơ bản của chủ 

Lý luận chính 

trị, Hà Nội 
2008 
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nghĩa Mác-Lênin. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X; 

XI 

Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội. 

 

1986- 

2015 

3 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

TL bắt buộc   

1. Bộ Giáo dục & Đào tạo. Giáo trình Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
2009 

TL tham khảo   

1. Hội đồng Trung ương biên soạn. Giáo 

trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội; 
2003 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh” tài liệu phục vụ 

dạy và học. 

ĐHKTQT, Hà 

Nội 
2008 

3. Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Lý luận chính 

trị, Hà Nội; 
2008 

4 

Đường lối cách 

mạnh của 

ĐCSVN 

TL bắt buộc   

1. BGD&ĐT. Giáo trình Đường lối cách 

mạng của ĐCSVN. 

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội 

2009 

2. BGD&ĐT. Giáo trình Lịch sử Đảng 

CSVN 

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội 

2006 

TL tham khảo   

1. BGD&ĐT. Đường lối cách mạng của 

ĐCSVN. 

ĐH Kinh tế 

quốc dân 
2008 

2. Đảng Cộng Sản Việt Nam. Văn kiện 

Đảng toàn tập. 

Chính trị 

Quốc gia 
2001 

5 
Pháp luật đại 

cương 

TL bắt buộc   

1. Lê Minh Toàn (chủ biên). Giáo trình 

pháp luật đại cương 

Chính trị 

Quốc gia  
2009 

TL tham khảo   

1. Lê Văn Minh (chủ biên). Pháp luật đại 

cương  
Lao động 2016 

2. Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan (chủ 

biên). Giáo trình lý luận Nhà nước và 

Pháp luật 

Công an nhân 

dân 
2012 

3. Nguyễn Minh Động (chủ biên). Giáo 

trình lý luận Nhà nước và Pháp luật 
Tư pháp 2012 

6 Tiếng Anh 1 

TL bắt buộc   

1. Clive Oxenden, Christina Latham – 

Koenig and Paul Seligson, New English 

File. Elementary. 

Oxford 

University 

Press 
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2. Nguyễn Thị Quyết và các cộng sự. Ngữ 

pháp tiếng Anh căn bản – trình độ A, 

quyển 1. 

Thanh Hóa 2016 

TL tham khảo   

1. Raymond Murphy. Essential Grammar 

In Use  
Thời đại  

2. Cambridge Key (KET) English Test. 

Cambridge 

University 

Press 

2004 

3. Longman, KET, Practice Test.  

Cambridge 

University 

Press 

 

7 Tiếng Anh 2 

TL bắt buộc   

1. Clive Oxenden, Christina Latham – 

Koenig and Paul Seligson, New English 

File. Elementary. 

Oxford 

University 

Press 

 

2. Nguyễn Thị Quyết và các cộng sự. Ngữ 

pháp tiếng Anh căn bản – trình độ A, 

quyển 1. 

Thanh Hóa 2016 

TL tham khảo   

1. Raymond Murphy, Essential Grammar 

In Use,  
Thời đại   

2. Cambridge Key (KET) English Test. 

Cambridge 

University 

Press 

2004 

8 Tiếng Anh 3 

TL bắt buộc   

1. Sue Ireland, Joanna Kosta. Target PET. 

Richmond Publishing. 
  

2. Trịnh Thị Thơm và các cộng sự. Rèn 

luyện kỹ năng Viết  

Thanh Hoá 

 
2016 

TL tham khảo   

1. Cambridge Key (KET) English Test. 

Cambridge 

University 

Press 

2004 

2. Malcom Mann & Steve Taylore-

Knowles.Destination B1-Grammar and 

Vocabulary. MacMillan 

Cambridge 

University 

Press 

2008 

9 Toán cao cấp 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Đình Trí,Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn 

Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, Tập 

1, Tập 2, Tập 3. 

Giáo dục 2013 

2. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn 

Hồ Quỳnh, Bài tập Toán học cao cấp, 

Tập 1, Tập 2,Tập 3 

Giáo dục 2013 

TL tham khảo   
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1. Nguyễn Duy Thuận, Phí Mạnh Ban, 

Nông Quốc Chinh, Đại số tuyến tính. 

Đại học sư 

phạm 
2004 

10 
Xác xuất – 

Thống kê 

TL bắt buộc   

1. Đào Hữu Hồ. Xác xuất và thống kê.  ĐH QG Hà 

Nội 
2006 

2. Phạm Văn Kiều. Lý thuyết xác xuất và 

thông kê toán học Giáo dục 1995 

TL tham khảo   

1. Đào Hữu Hồ. Hướng dẫn giải các bài 

toán Xác xuất – Thống kê 
ĐH QG Hà 

Nội 
2006 

  
2. Đặng Hùng Thắng. Lý thuyết xác xuất 

và thông kê toán học 

ĐH QG Hà 

Nội 
2011 

11 Hóa học 

TL bắt buộc   

       1. Trần Thành Huế. Hoá học Đại cương. Tập 

một 
Giáo dục 2000 

       2. Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn. Hóa học 

hữu cơ. 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2001 

TL tham khảo   

1.  Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu. Giáo 

trình cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1, 2, 3.  

Đại học Sư 

phạm 
2005 

2. Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải. Bài tập 

Hóa học Đại cương. 
Giáo dục 1998 

      3. Nguyễn Hữu Đĩnh. Bài tập hóa hữu cơ Giáo dục 2008 

12 Tin học 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Ngọc Cương, Vũ Chí Quang. 

Giáo trình tin học cơ sở. 

Thông tin và 

Truyền thông 
2015 

2. Hàn Viết Thuận, 2012. Giáo trình Tin 

học đại cương,. 

Đại học Kinh 

tế Quốc dân 
2012 

TL tham khảo   

1. Dương Minh Quý. Microsoft Office 

2007 
Hồng Đức 2013 

2. Microsoft. Step by Step Microsoft Office 

2007 

Microsoft 

Press 
2012 

13 
Sinh học đại 

cương 

TL bắt buộc   

1. Hoàng Đức Cự. Sinh học đại cương tập 1, 2 
ĐH Quốc gia 

HN 
2008 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Đăng Phong. Sinh học đại cương Nông nghiệp 2013 

2. Nguyễn Như Hiền. Sinh học đại cương 
ĐH Quốc gia 

HN 
2006 

14  TL bắt buộc   
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Công nghệ sinh 

học  

1. Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý 

Anh. Giáo trình Công nghệ sinh học 

nông nghiệp 

Nông Nghiệp 

Hà Nội 

200 

 

TL tham khảo   

1. Đỗ Năng Vịnh, Công nghệ sinh học cây 

trồng 
Nông Nghiệp 

Hà Nội 
2002 

2. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi, Kỹ 

thuật di truyền ứng dụng 
 ĐHKHTN 

2003 

 

15 
Sinh thái môi 

trường 

TL bắt buộc   

1. Trần Đức Viên . Giáo trình Sinh thái học 

Nông nghiệp.  
Giáo dục HN 2004 

2. Mai Đình Yên. Môi trường và con người 
Giáo dục Hà 

Nội 
2003 

TL tham khảo   

1. Lê Văn Thăng. Giáo trình Môi trường 

đại cương.  
Giáo dục và 

đào tạo 
2004 

2. Luật bảo vệ môi trường.  
Chính Trị 

Quốc gia 
2005 

 

16 
Kỹ năng mềm 

TL bắt buộc   

1. Bùi Lan Thùy, Phạm Đình Nghiệm, Kỹ 

năng mềm 

TP Hồ Chí 

Minh 
2010 

TL tham khảo   

1. Trần Thượng Tuấn, Nguyễn Minh Hường 

, 8 Kỹ năng mềm thiết yếu – Chìa khóa 

đến thành công 

Lao Động 2015 

2. Đặng Đình Bôi, Kỹ năng giao tiếp 

Trường ĐH 

Nông Lâm Tp 

Hồ Chí Minh 

2010 

3. Nguyễn Vũ Thùy Chi, Đặng Anh Tài, Kỹ 

năng quản lý thời gian 

Đại học An 

Giang 
2007 

17 

 

 

Tâm lý lao động 

TL bắt buộc   

       1. Nguyễn Xuân Thức. Giáo trình Tâm lý 

học đại cương. 
ĐHSP 2006 

       2. Đào Thị Oanh (1999). Tâm lý học lao 

động 

Đại học Quốc 

gia. 
1999 

TL tham khảo   

       1. Nguyễn Quang Uẩn. Giáo trình Tâm lý 

học đại cương. 
ĐHSP 2004 

       2. Trần Trọng Thủy. Tâm lý học lao động  Giáo dục. 1996 

18 
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

TL bắt buộc   

        1. Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 
Giáo dục 2002 

        2. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 
Giáo dục 1999 

TL tham khảo   
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        1. Phan Ngọc, Bản sắc văn hoá Việt Nam 
Văn hóa 

Thông tin 
2000 

        2. Chu Thị Thanh Tâm (ch.b.), Trần Thuý 

Anh, Đổi mới phương pháp dạy - học môn cơ sở 

văn hoá Việt Nam 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2004 

        3. Phan Ngọc, Bản sắc văn hoá Việt Nam 
Văn hóa 

Thông tin 
2000 

19 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

TL bắt buộc   

        1. Nguyễn Bảo Vệ, Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
ĐH Cần Thơ 2005 

TL tham khảo   

        1. Lê Huy Bá, Phương pháp nghiên cứu khoa học 
ĐH QG 

TPHCM 
2006 

20 

Khí tượng thuỷ 

văn rừng 

 

TL bắt buộc   

       1. Vương Văn Quỳnh, Trần Tuyết Hằng - 

Khí tượng thuỷ văn rừng 

NN,HN 

 

1996 

 

TL tham khảo   

        1. Trần Đức Hạnh, Phan Tất Tuyên, Trần 

Quang Tộ - Khí tượng nông nghiệp  

 

NN,HN 

 

1990 

21 Sinh thái rừng 

TL bắt buộc   

       1. Phạm Xuân Hoàn Hoàng Kim Ngũ-  GT 

Lâm học 
NN,HN 

2003 

 

TL tham khảo   

       1. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan - GT 

Sinh thái rừng  

 

NN,HN 

 

 

2005 

22 
Sinh lý thực 

vật 

TL bắt buộc   

1. Hoàng Minh Tấn. Giáo trình Sinh lý thực vật Nông nghiệp 2006 

TL tham khảo   

1. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, 

Trần Văn Phẩm. Sinh lý thực vật 
Nông nghiệp 2000 

2. Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong 

Xuân Phong. Phương pháp nghiên cứu 

sinh lý học thực vật 

ĐH QG Hà 

Nội 
2013 

23 
Hóa sinh đại 

cương 

TL bắt buộc   

1.  Phạm Thị Trân Châu , Trần Thị Áng, Hoá 

sinh 

Giáo dục 2013 

TL tham khảo   

1. Ngô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn 

Đặng Hùng, Vũ Kim Thư, Hoá sinh thực 

vật 

 Nông nghiệp 2006 

2. Đỗ Quý Hai, Hóa sinh học Đại học Huế 2008 

3. Nguyễn Quang Vinh, Bùi Thị Thuận, 

Phan Tuấn Nghĩa, Thực tập hóa sinh học 

 Đại học Quốc 

gia 

2007 

24 
 

 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Như Thanh. Vi sinh vật hoc đại Nông 2004 
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Vi sinh vật đại 

cương 

cương nghiệp 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Lân Dũng. Vi sinh vật học  Giáo dục 2001 

2.  Nguyễn Xuân Thành (chủ biên). Giáo trình 

vi sinh vật học công nghiệp 
Giáo dục 2012 

3. Vũ Thị Minh Đức. Thực tập vi sinh vật học ĐH QG Hà 

Nội 
2002 

25 Thổ nhưỡng 

TL bắt buộc   

1. Trần Văn Chính. Giáo trình Thổ Nhưỡng 

học 
 Nông nghiệp 2006 

TL tham khảo   

1. Viện Thổ Nhưỡng nông hoá. Sổ tay phân 

tích đất, nước, phân bón, cây trồng 
Nông nghiệp 

2005 

 

2. Lê Văn Khoa. Đất và Môi trường 
Giáo dục 2006 

26 
Côn trùng đại 

cương 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Viết Tùng. Giáo trình Côn trùng nông 

nghiệp. 
Nông nghiệp 2006 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Viết Tùng. Giáo trình Côn 

trùng đại cương. 
Nông nghiệp 

2006 

 

2. Bộ môn Côn trùng trường ĐH Nông 

nghiệp Hà Nôi. Giáo trình Đấu tranh 

sinh học. 
Nông nghiệp 

2005 

 

27 
Bệnh cây đại 

cương 

TL bắt buộc   

1. Vũ Triệu Mân. Giáo trình Bệnh cây nông nghiệp. Nông nghiệp 2007 

TL tham khảo   

1. Lê Lương Tề. Giáo trình Bệnh cây chuyên khoa  Nông nghiệp 2004 

2. Tiêu chuẩn ngành. Phương pháp điều tra 

sinh vật hại cây trồng: 10TCN 224 – 

2003; 10 TCN 982 – 2006. 

Bộ Nông 

nghiệp 

&PTNT 

2003 

 

 

28 

Khoa học kỹ 

thuật bảo hộ 

lao động trong 

nông nghiệp 

 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn thế Đạt, Giáo trình an toàn 

lao động 
Giáo dục 2006 

TL tham khảo   

1. Nguyễn An Lương. Bảo hộ lao động. Lao động 2005 

29 
Đo đạc Lâm 

nghiêp 

TL bắt buộc   

       1. Ngô Sỹ Bích, Chu Thị Bình, Vũ Tiến 

Hinh- Giáo trình Điều tra, quy hoạch, điều chế 

rừng (học phần 1, Đo đạc lâm nghiệp) 

Trường 

ĐHLN 

 

1992 

 

       2. Nguyễn Thanh Tiến, Vũ Văn Thông, Lê 

Văn Thơ, Đặng Thị Thu Hà, Phạm Mạnh Hà, 

Giáo trình Đo đạc lâm nghiệp 

 

NN,HN 

 

2008 

TL tham khảo XD, HN 2010 

       1. Phạm Văn Chuyên – Trắc địa đại cương   
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       2. Nguyễn Trọng Tuyển - Giáo trình trắc địa NN,HN 1999 

30 
Đa dạng sinh 

học 

TL bắt buộc NN,HN 2002 

       1. Phạm Nhật – GT đa dạng sinh học   

TL tham khảo   

       1. Nguyễn Hoàng Nghĩa - Bảo tồn tài 

nguyên di truyền thực vật rừng  
NN,HN 1997 

31 Cây rừng 

TL bắt buộc   

         1. Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên - GT Thực 

vật rừng 
NN,HN 2000 

TL tham khảo   

           1. Lê Thị Huyên, Trần Tiến Hiệp -  GT Hình 

thái, giải phẫu học thực vật  

 

NN,HN 

 

2004 

32 
Kỹ  thuật lâm 

sinh 

TL bắt buộc   

         1. Phạm Xuân Hoàn Hoàng Kim Ngũ-  GT 

Lâm học 
NN,HN 

 

2003 

TL tham khảo   

         1. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan - GT 

Sinh thái rừng  

NN,HN 

 

2005 

33 Động vật rừng 

TL bắt buộc   

         1. Phạm Nhật, Đỗ Quang Huy - GT Động 

vật rừng 
NN,HN 1998 

TL tham khảo   

         1. Phạm Nhật, Đỗ Tước - Động vật rừng  NN,HN 1992 

34 Điều tra rừng 

TL bắt buộc   

        1. Vũ Tiến Hinh, Phạm  Ngọc Giao - GT Điều tra 

rừng 
NN,HN 1997 

TL tham khảo   

         1. Trường Đại học Lâm nghiệp -GT Điều 

tra, quy hoạch, điều chế rừng. 
NN,HN 

 

1992 

35 

Giống cây 

rừng 

 

TL bắt buộc   

           1. Lê Đình Khả, Dương Mộng Hùng - GT 

Giống cây rừng NN,HN 2003 

TL tham khảo   

                  1. Nguyễn Hoàng Nghĩa - Bảo tồn tài 

nguyên di truyền thực vật rừng 

NN,HN 

 

1997 

 

           2. Trần Đình Long - Chọn giống cây trồng  NN,HN 1997 

           3. Vũ Đình Hoà - GT Chọn giống cây trồng NN,HN 2005 

36 Trồng rừng 

TL bắt buộc   

           1. Nguyễn Hữu Vĩnh - Ngô Quang Đê, Phạm 

Xuân Quang - GT Trồng rừng 

 

NN,HN 

 

1986 

TL tham khảo   

          1. Ngô Quang Đê, Cơ sở chọn giống và nhân 

giống một số loại cây rừng 

NN,HN 

 

1985 

 

          2. Phạm Xuân Hoàn, Hoàng Kim Ngũ - Lâm 

học 

NN,HN 

 

2003 
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          3. Nguyễn Hữu Vĩnh - Ngô Quang Đê, Phạm 

Xuân Quang -GT Trồng rừng 

NN,HN 

 

1986 

 

          4. Vụ Khoa học và Công nghệ. Kĩ thuật gây 

trồng một số loài cây rừng.  

KHKT 1994 

          5. Bộ NN&PTNT. Chiến lược phát triển Lâm 

nghiệp giai đoạn 2001-2020,.  

KHKT 2006 

37 
Khai thác lâm 

sản 

TL bắt buộc   

          1. Trịnh Hữu Trọng, Nguyễn Kim, Ngô 

Văn Chỉnh - GT Khai thác vận chuyển lâm sản 
NN,HN 

2001 

TL tham khảo   

          1. Trường ĐH Lâm nghiệp - GT Lâm sản 

và bảo quản lâm sản 
NN,HN 

1992 

38 
Quy hoạch 

Lâm nghiệp 

TL bắt buộc   

          1. Lê Sỹ Việt, Trần Hữu Viên - GT Quy 

hoạch Lâm nghiệp 

NN,HN 

 

1999 

 

TL tham khảo   

          1. Trường Đại học Lâm nghiệp - GT Điều 

tra, quy hoạch, điều chế rừng. 

NN,HN 

 
1992 

39 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

lâm nghiệp 

TL bắt buộc   

          1. Trường ĐH Lâm nghiệp – BG English 

for forestry students 
 2012 

TL tham khảo   

          1. Trường ĐH Lâm nghiệp – BG English 

for Social forestry students. 
 2002 

40a 
Lâm nghiệp xã 

hội 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Bá Ngãi, Trịnh Đức Thuận  - GT Lâm 

nghiệp xã hội đại cương  

NN,HN 

 

2006 

 

 

TL tham khảo   

          1. Phan Củng, Hoàng Thái Sơn - GT Lâm 

nghiệp xã hội và khuyến lâm nông 
NN,HN 

 
2001 

40

b 

Lâm học nhiệt 

đới 

TL bắt buộc   

       1. Phạm Xuân Hoàn Hoàng Kim Ngũ-  GT 

Lâm học 
NN,HN 

2003 

 

TL tham khảo   

       1. Hoàng Kim Ngũ, Phùng Ngọc Lan - GT 

Sinh thái rừng. 

 

NN,HN 

 

 

2005 

       2. Phạm Xuân Hoàn, Triệu Văn Hùng, Phạm 

Văn Điển, Nguyễn Trung Thành, Võ Đại Hải - 

Một số vấn đề trong lâm học nhiệt đới.  

Nông nghiệp, 

Hà Nội 

2004 

 

        3. George N. Baur - Cơ sở sinh thái học của 

kinh doanh rừng mưa.  

Khoa học và 

kỹ thuật 

1976 

41a 
Nông lâm kết 

hợp 

TL bắt buộc   

          1. Phạm Quang Vinh, Phạm Xuân Hòa. 

Giáo trình Nông lâm kết hợp. 

 Nông nghiệp 2005 

 

TL tham khảo   

          1. Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Đức Tuấn.  Nông nghiệp 2005 
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Kỹ thuật canh tác nông lâm kết hợp ở Việt Nam.   

          2. Lê Duy Thước. Giáo trình Nông lâm 

kết hợp.  

 Nông nghiệp 1995 

41

b 

Hệ thống nông 

nghiệp 

TL bắt buộc   

        1. Phạm Tiến Dũng. Hệ Thống Nông 

nghiệp.  
Nông nghiệp 2013 

TL tham khảo   

         1. Nguyễn Hữu Hồng. Cẩm nang Sản xuất 

nông lâm kết hợp. 

 Nông nghiệp 2006 

 

42a Lửa rừng 

TL bắt buộc   

          1. Bế Minh Châu, Phùng Văn Khoa  - GT 

Lửa rừng. 
NN,HN 2002 

TL tham khảo   

          1. Phạm Ngọc Hưng - Phòng cháy, chữa 

cháy rừng  
CTQG, HN 1994 

42

b 

Dự báo tài 

nguyên và quản 

lý thảm hoạ 

TL bắt buộc   

          1. Vũ Tiến Hinh - GT Sản lượng rừng. Nông nghiệp 2003 

TL tham khảo   

          1. Trường Đại học Lâm nghiệp - GT 

Điều tra, quy hoạch, điều chế rừng. 
Nông nghiệp 1992 

          2. Lê Sỹ Việt, Trần Hữu Viên - GT Quy 

hoạch Lâm nghiệp.  
Nông nghiệp 1999 

43a 
Kinh tế lâm 

nghiệp 

TL bắt buộc   

           1. Phạm Xuân Phương - GT Kinh tế lâm 

nghiệp 

NN,HN 1997 

TL tham khảo   

           1. Trần Hữu Dào - Quản lý dự án lâm 

nghiệp  
NN,HN 

1997 

43

b 

Quản lý kinh tế 

hộ và trang trại 

TL bắt buộc   

           1. Nguyễn Quốc Chỉnh- Giáo trình Quản 

lý Kinh tế hộ và trang trại 
NN,HN 

2012 

TL tham khảo   

          1. Lê Trọng, Trang trại Quản lý và phát 

triển 
LĐXH 

2005 

44a 
Khoa học gỗ 

 

TL bắt buộc   

          1. Lê Xuân Tình - GT Khoa học gỗ 
 

NN,HN 

 

1998 

TL tham khảo   

          1. Trường ĐH Lâm nghiệp - GT Lâm sản 

và bảo quản lâm sản  

 

NN,HN 

 

 

1992 

44

b 

Bảo quản, chế 

biến nông sản 

TL bắt buộc   

          1. Nguyễn Mạnh Khải. Giáo trình bảo Nông nghiệp 2006 
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quản nông sản.  Hà Nội  

TL tham khảo   

          1. Đào Thanh Vân. Giáo trình bảo quản và 

chế biến sản phẩm trồng trọt 

 Nông nghiệp 

Hà Nội 
2003 

          2. Trần Minh Tâm. Bảo quản và chế biến 

nông sản sau thu hoạch. 

Nông nghiệp 

Hà Nội 
2009 

45a 
Quản lý rừng bền 

vững 

TL bắt buộc   

         1. Lê Sỹ Việt, Trần Hữu Viên - GT Quy 

hoạch Lâm nghiệp 

NN,HN 

 

1999 

TL tham khảo   

         1. Trường Đại học Lâm nghiệp -GT Điều 

tra, quy hoạch, điều chế rừng. 

NN,HN 

 

1992 

45

b 
Điều chế rừng 

TL bắt buộc   

         1. Trường Đại học Lâm nghiệp -GT Điều 

tra, quy hoạch, điều chế rừng.  

NN,HN 

 

1992 

TL tham khảo   

          1. Vũ Tiến Hinh - GT Sản lượng . NN,HN 

 

2003 

46a 

Công nghệ nuôi 

trồng nấm ăn và 

nấm dược liệu 

TL bắt buộc   

          1. Nguyễn Lân Dũng, Công nghệ nuôi 

trồng nấm Tập 1,2 (Tái bản lần 3) 
Nông nghiệp 2008 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Lân Hùng, Kỹ thuật trồng mộc 

nhĩ, (Tái bản lần 2) 
Nông nghiệp 2008 

2. Nguyễn Hữu Đống, Nấm ăn và nấm 

dược liệu. 
KHKT 2000 

46

b 
Cây dược liệu 

TL bắt buộc   

1. Đoàn Thị Thanh Nhàn. Giáo trình cây 

thuốc 

ĐH Nông 

nghiệp 

2001 

TL tham khảo   

1. Lê Quang Hưng. Bài giảng cây dược liệu ĐHNL 

TPHCM 

2008 

47a Khuyến nông 

TL bắt buộc   

1. Nguyễn Văn Long. Giáo trình khuyến nông ĐHNN, HN 2006 

TL tham khảo   

       1. Nguyễn Duy Hoan- Tống Khiêm- Đinh 

Ngọc Lan. Tài liệu tập huấn phương pháp 

Khuyến nông.  

NN 2007 

       2. Sổ tay Khuyến Nông  NN 2002 

47

b 

Marketing nông 

nghiệp 

TL bắt buộc   

       1. Vũ Đình Thắng. Marketing nông nghiệp. Thống kê 2001 

TL tham khảo   

1. Trần Minh Đạo. GT marketing căn bản  ĐH KTQD 2009 

2. Philip Kotler. Marketing căn bản  LĐ - XH 2009 

3. Philip Kotler. Nguyên lý tiếp thị.    LĐ - XH 2012 

48a  TL bắt buộc   
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Lập và quản lý dự 

án  PTNT 

1. Hoàng Mạnh Quân. Lập dự án đầu tư 

phát triển nông nghiệp, nông thôn 

ĐH NN 2007 

 

TL tham khảo   

1. Nguyễn Thị Bạch Nguyệt. Lập và quản lý 

dự án đầu tư 

Thống kê HN 2000 

 

2. Hoàng Việt. Lập dự án đầu tư phát triển 

nông nghiệp, nông thôn 

Thống kê HN 2001 

 

3. Từ Quang Phương. Quản lý dự án đầu tư  LĐXH HN 2005 

48

b 

Phát triển nông 

thôn 

TL bắt buộc   

1. Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà. Giáo 

trình Phát triển nông thôn  

ĐH NN 2005 

 

TL tham khảo   

        1. Vũ Thị Bình. Giáo trình Quy hoạch và 

phát triển nông thôn. 

Trường 

ĐHNN  
2006 

        2. Michael Dower (Đặng Hữu Vĩnh, Vũ 

Trọng Khải dịch). Bộ cẩm nang Đào tạo và 

Thông tin về Phát triển nông thôn toàn diện 

Trường 

ĐHNN  
2004 

         3. Vũ Đình Thắng. Giáo trình Kinh tế phát 

triển nông thôn. 

Trường  

ĐHKTQD 
2013 

 

12. Tài liệu tham khảo để xây dựng chương trình 

12.1. Bộ giáo dục và Đào tạo (2009). Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra. 

12.2. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình giáo dục đại học ngành Lâm nghiệp.  

12.3. Đại học Lâm nghiệp (2016). Chương trình đào tạo ngành Lâm học  

12.4. Đại học Nông Lâm TP HCM (2014). Chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp. 

https://www2.hcmuaf.edu.vn/ 

12.5. Đại học nông lâm Thái Nguyên (2016). Chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp. 

http://tuaf.edu.vn 

12.6. Đại học nông lâm Huế (2013). Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ 

ngành Lâm sinh. 

12.7. Environmental Science of Australian National University. 

https://www.australiancurriculum.edu.au 

13. Hướng dẫn thực hiện chương trình  

13.1. Chương trình đào tạo ngành được áp dụng: 

- Đào tạo hình thức chính quy tuyển sinh từ học sinh tốt nghiệp THPT theo quy 

chế đào tạo chính quy; 
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- Đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên: Áp dụng quy chế đào tạo giáo dục 

thường xuyên và thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 đến 12 tháng; 

- Đào tạo liên thông, văn bằng 2: Áp dụng quy chế đào tạo phù hợp với hình thức 

đào tạo chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 

- Thực hiện việc xét miễn học phần, bảo lưu kết quả học tập theo quy định hiện 

hành đối với các hình thức đào tạo. 

13.2. Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các bộ 

môn tiến hành xây dựng và phê duyệt đề cương chi tiết học phần, trưởng bộ môn phê 

duyệt hồ sơ bài giảng theo quy định; xây dựng kế hoạch chi phí thực hành, thực tập, 

tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hóa chất, dụng cụ 

thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khóa đào tạo; chịu trách nhiệm về 

chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng ban, trung tâm chức năng liên 

quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định kế hoạch và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho 

triển khai thực hiện. 

Căn cứ thực tế hiện có và yêu cầu điều kiện về phòng thực hành, thí nghiệm, tài 

liệu dạy học phục vụ đào tạo, Trưởng phòng QT,VT-TB, Giám đốc TT TTTV xây 

dựng kế hoạch mua sắm bổ sung trình Hiệu trưởng quyết định. 

13.3. Phương pháp giảng dạy: Tăng cường tính tự học, kết hợp giữa lý thuyết và thực 

hành, lấy người học làm trung tâm. Hình thức, phương pháp giảng dạy được cụ thể 

hóa trong đề cương chi tiết học phần. 

13.4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: Số bài kiểm tra, hình thức kiểm tra, thời gian 

kiểm tra, hình thức thi kết thúc học phần được quy định cụ thể trong đề cương chi tiết 

học phần và phù hợp với quy chế đào tạo. 

13.5. Chương trình đào tạo được định kỳ rà soát bổ sung, điều chỉnh. Khi cần điều 

chỉnh phải có văn bản đề nghị của Hội đồng khoa kèm theo luận cứ, hồ sơ minh 

chứng, sản phẩm chỉnh sửa, bổ sung gửi về nhà trường (qua phòng Quản lý đào tạo). 

Chương trình chỉ được thực hiện khi Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường thông 

qua và có Quyết định phê duyệt của Hiệu trưởng./. 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                          

 

                                     Hoàng Nam  
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- Đào tạo hình thức giáo dục thường xuyên: Áp dụng quy chế đào tạo giáo dục 

thường xuyên và thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 đến 12 tháng; 

- Đào tạo liên thông, văn bằng 2: Áp dụng quy chế đào tạo phù hợp với hình thức 

đào tạo chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; 

- Thực hiện việc xét miễn học phần, bảo lưu kết quả học tập theo quy định hiện 

hành đối với các hình thức đào tạo. 

13.2. Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các bộ 

môn tiến hành xây dựng và phê duyệt đề cương chi tiết học phần, trưởng bộ môn phê 

duyệt hồ sơ bài giảng theo quy định; xây dựng kế hoạch chi phí thực hành, thực tập, 

tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hóa chất, dụng cụ 

thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khóa đào tạo; chịu trách nhiệm về 

chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng ban, trung tâm chức năng liên 

quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định kế hoạch và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho 

triển khai thực hiện. 

Căn cứ thực tế hiện có và yêu cầu điều kiện về phòng thực hành, thí nghiệm, tài 

liệu dạy học phục vụ đào tạo, Trưởng phòng QT,VT-TB, Giám đốc TT TTTV xây 

dựng kế hoạch mua sắm bổ sung trình Hiệu trưởng quyết định. 

13.3. Phương pháp giảng dạy: Tăng cường tính tự học, kết hợp giữa lý thuyết và thực 

hành, lấy người học làm trung tâm. Hình thức, phương pháp giảng dạy được cụ thể 

hóa trong đề cương chi tiết học phần. 

13.4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá: Số bài kiểm tra, hình thức kiểm tra, thời gian 

kiểm tra, hình thức thi kết thúc học phần được quy định cụ thể trong đề cương chi tiết 

học phần và phù hợp với quy chế đào tạo. 

13.5. Chương trình đào tạo được định kỳ rà soát bổ sung, điều chỉnh. Khi cần điều 

chỉnh phải có văn bản đề nghị của Hội đồng khoa kèm theo luận cứ, hồ sơ minh 

chứng, sản phẩm chỉnh sửa, bổ sung gửi về nhà trường (qua phòng Quản lý đào tạo). 

Chương trình chỉ được thực hiện khi Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường thông 

qua và có Quyết định phê duyệt của Hiệu trưởng./. 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                          

 

                                   Hoàng Thị Mai  

 

 

 


