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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên rừng giúp học 

viên 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 Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường. 

II. CHUẨN ĐẦU RA 

1. Kiến thức 

Có kiến thức chuyên môn sâu, rộng về tài nguyên rừng và các giải pháp 

bảo vệ, bảo tồn, phát triển tài nguyên rừng. 

2. Năng lực nghề nghiệp 

Kết quả học tập mong đợi một thạc sĩ Quản lý TNR sau khi tốt nghiệp được thể 

hiện qua năng lực nghề nghiệp sau: 

- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ, các phương pháp điều tra, đánh giá và 

phân tích tài nguyên rừng, đất rừng và quản lý lưu vực. 

 - Tổ chức, làm việc cá nhân và theo nhóm, phát huy sức mạnh tập thể.  

 - Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành và văn phòng phục 

vụ cho việc tổ chức và quản lý tài nguyên rừng và môi trường.   

- Có thế mạnhhàng đầu trong đề xuất các biệp pháp, giải pháp về lĩnh vực phát 

triển, quản lý, bảo tồn tài nguyên rừng. 



 - Có năng lực cao trong xây dựng, tổ chức, triển khai, đánh giá và giám sát các 

dự án lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai, giảm thiểu tác 

hại của biến đổi khí hậu phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội.  

 - Sẵn sàng làm việc trong môi trường đòi hỏi trình độ và tính năng động cao, đa 

ngành và liên ngành trong bối cảnh hội nhập. 

3. Kỹ năng 

- Tổ chức và thực hiện được các chương trình điều tra, đánh giá tài nguyên rừng; 

- Thiết kế kỹ thuật, xây dựng và tổ chức thực hiện được các phương án 

quản lý tài nguyên rừng; 

- Xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài nguyên rừng; 

- Tổ chức và vận động quần chúng tham gia thực hiện các phương án quản 

lý tài nguyên rừng. 

4. Yêu cầu về thái độ 

- Tư duy sáng tạo và luôn học tập cập nhật, đổi mới kiến thức, có trách nhiệm, 

trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc. 

- Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, khiêm tốn. 

Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, đam mê, sáng tạo. 

- Trung thực, kỷ luật trong công tác, tác phong công nghiệp, có tinh thần hợp 

tác làm việc nhóm, có thái độ cởi mở, thân tình với đồng nghiệp. 

- Thực hiện theo qui định của pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

5. Yêu cầu về ngoại ngữ:  

- Học viên tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên rừng đạt trình độ tiếng Anh B1 

trở lên hoặc các chứng chỉ Quốc tế tương đương hoặc cao hơn.  

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Thạc sĩ Quản lý tài nguyên rừng có thể làm việc: 

- Các cơ quan quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ như Vườn quốc gia, 

Khu bảo tồn thiên nhiên… 

- Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên rừng và môi trường các cấp.  

- Các doanh nghiệp nhà nước như Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam 

(VinaFor), Tổng công ty giấy…  

- Cảnh sát môi trường các cấp. 

- Các tổ chức phi chính phủ như WWF, ENV, BirdLife, IUCN, SNV, FFI… 


