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Quản lý Đất đai
Ngành đào tạo kỹ sư ngành Quản lý đất đai và Địa chính môi trường chuyên nghiệp, có
kiến thức chuyên môn vững vàng, có những kỹ năng và thái độ cần thiết để giải quyết vấn
đề và đưa ra các quyết định thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và môi trường. Chương trình
cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về quản lý đất đai, giúp họ có nhiều cơ hội phát
triển nghề nghiệp và cung cấp những nền tảng cho người học khi học lên bậc cao hơn như
thạc sĩ, tiến sĩ quản lý đất đai, khoa học môi trường
Chương trình đào tạo 4 năm, gồm 120 tín chỉ (trong đó 48 tín chỉ giáo dục đại cương, 72
tín chỉ giáo dụng chuyên nghiệp, 5 tín chỉ rèn nghề và 10 tín chỉ thực tập tốt nghiệp)
Quản lý đất đai, Địa chính Môi trường
1. Toán, Lý, Hóa

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

2. Toán, Lý, Sinh
3. Toán, Địa, Anh
4. Văn, Sinh, Địa
Sau khi tốt nghiệp người học có thể nắm vững các kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ,
kinh doanh phục vụ nghiên cứu và quản lý đất đai quản lý môi trường, Có năng lực phát
triển chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ. Xây dựng chiến lược,

tổ chức và thực hiện hoạt động quản lý đất đai và môi trường. Bên cạnh đó người học có
thể thành thạo các kỹ năng về hồ sơ và quy trình quản lý nhà nước về đất đai và môi trường;
kỹ năng đo đạc, bản đồ, xây dựng và khai thác CSDL địa chính và môi trường; kỹ năng
đánh giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, định giá đất và kinh doanh bất động sản;
- Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Trung tâm kỹ thuật địa chính, Trung tâm lưu trữ, Trung tâm tư vấn pháp luật đất đai,
Trung tâm nghiên cứu đất, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.
- Ban Quản lý đô thị hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường Đại học, Cao
đẳng có ngành đào tạo liên quan.

LIÊN HỆ

- Trung tâm Kinh doanh địa ốc, các Công ty kinh doanh bất động sản, Công ty môi giới bất
động sản, Ban quản lý các dự án có liên quan đến đất...
* Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tổ 10
- Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 02086.285.013

Hotline: 02086.285.013; 0986.454.999 (Thầy Hùng);

Email: trungtamtuyensinhtruyenthong@tuaf.edu.vn;

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: Website: tuyensinh.tuaf.edu.vn và làm theo
hướng dẫn.
* TS. Vũ Thị Thanh Thuỷ, Trưởng khoa- 0915590066

