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1. Yêu cầu về kiến thức 

Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường 

lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải 
quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn nghề nghiệp và cuộc sống. Có kiến thức 

cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành 

Khoa học Môi trường; 

Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản để đáp ứng việc tiếp thu các kiến 

thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành. Nắm vững kiến thức cơ sở và chuyên 

ngành ngành Khoa học Môi trường. 

Có năng lực ứng dụng và phát triển chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu và 

học tập chuyên sâu ở trình độ cao hơn. 

Có năng lực đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành: cán bộ nghiên 

cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. 

Có trình độ Tin học tương đương chứng chỉ B, Có trình độ Tiếng Anh tương 

đương với trình độ A2 - Key (KET).   

2. Yêu cầu về kỹ năng 

Có khả năng đánh giá tác động môi trường, nắm chắc nguyên lý khoa học 

và công nghệ xử lý phế thải, nước thải sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Có khả năng xây 

dựng và áp dụng chiến lược và chính sách bảo vệ môi trường. 

Có khả năng xây dựng và áp dụng công nghệ môi trường, các công trình 

chống ô nhiễm và suy thoái môi trường, thực hiện được công việc kiểm toán môi 

trường, quy hoạch môi trường; Có khả năng thực hiện các nội dung quản lý Nhà 

nước về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên.  



Biết tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch và viết báo 

cáo. Ứng dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực quản 

lý Môi trường.  

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, 

hợp tác và làm việc với cộng đồng. 

3. Yêu cầu về thái độ  

 Biết vận dụng kiến thức thuộc các môn Lý luận chính trị, hình thành thế 
giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, giải thích và giải 
quyết những vấn đề trong thực tiễn; hiểu được và ủng hộ đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

Có phong cách làm việc độc lập, khoa học, tự học hỏi, đề xuất ý tưởng, xử 

lý các tình huống trong công việc một cách kịp thời, chính xác để có hiệu quả, 
xây dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng, tôn trọng nghề nghiệp. 

Có ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị 
văn hoá truyền thống. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực sau: 

Cán bộ quản lý: các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương (các 

Bộ, Ngành, Sở, Phòng, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, các Hiệp hội, Câu 

lạc bộ về bảo vệ môi trường v.v.). 

Chuyên gia, tư vấn cho các dự án, chương trình về phát triển nông thôn, 

bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

Nghiên cứu viên, cán bộ giảng dạy tại các viện nghiên cứu, trường đại học 

và các trung tâm nghiên cứu về tài nguyên và môi trường. 

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân về tài nguyên và môi trường. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

 Sinh viên có thể học tiếp lên trình độ sau đại học, nghiên cứu sinh trong lĩnh 

vực: khoa học môi trường, công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, ô nhiễm không 

khí và đất, quản lý môi trường (đô thị và công nghiệp), quản lý, sử dụng và bảo tồn 

tài nguyên tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.  

 

 

 

 

 

 


