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Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO
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MÔ TẢ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành học nhằm đào tạo cử nhân ngành Quản lý TNTN& DLST chuyên nghiệp, có kiến
thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng và thái độ cần thiết để giải quyết vấn đề và đưa
ra các quyết định thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái, 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.
Chương trình học thiết kế 2/3 là chương trình liên quản đến Quản lý tài nguyên, 1/3 môn
học liên quan đến kiến thức du lịch, nhiều môn học tự chọn được thay thế bằng tiếng Anh;
Thực tập tốt nghiệp có lương tại New Zealand, Hàn Quốc, Mỹ… trong 10-12 tháng; Có thể
học song song hai chương trình; Được giới thiệu việc làm khi tốt nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

Du lịch sinh thái & Quản lý tài nguyên

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp:
1. C00: Văn, Sử, Địa
2. B00: Toán, Hóa học, Sinh học
3. A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

4. B01: Toán, Sinh học, Lịch sử
KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi tốt nghiệp người học hiểu biết, vận dụng kiến thức về quản lý tài nguyên thiên
nhiên, môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; có kiến thức về pháp luật, quản trị
kinh doanh, văn hóa các dân tộc, địa lý để áp dụng trong lĩnh vực du lịch. Xây dựng chiến
lược, tổ chức, thực hiện các nội dung về quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái. Từ đó vận
dụng được những kiến thức về tài nguyên thiên nhiên vào trong ngành du lịch, đặc biệt
trong lĩnh vực du lịch sinh thái;

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Có khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức về văn hóa, địa lý, ẩm thực, dinh dưỡng, đồ uống
vào thực tiễn xây dựng, tổ chức, lễ tân, phục vụ trong nhà hàng khách sạn, các nghiệp vụ
tổ chức sự kiện. Người học đạt được các kĩ năng chăm sóc khách hàng và các đối tác trong
du lịch, dịch vụ, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch, quảng cáo sản
phẩm; Thành thạo kỹ năng thuyết trình, có khả năng làm việc linh hoạt với các nhóm khách
hàng, đồng nghiệp, đối tác đa dạng và phức tạp; Áp dụng linh hoạt kĩ năng lập luận, sắp
xếp ý tưởng khi xây dựng bài thuyết minh hướng dẫn hay khi lập kế hoạch, dự án kinh
doanh trong du lịch, dịch vụ;
- Nhà hàng, Khách sạn, các khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí.
- Các trung tâm Du lịch lữ hành
- Các sở Tài nguyên & Môi trường
- Các vườn quốc gia, khu bảo tồn

LIÊN HỆ

- Các công ty liên quan đến Tài nguyên & Môi trường
* 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

CHUYÊN NGÀNH

Quản lý tài nguyên Nông lâm nghiệp

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp:
1. C00: Văn, Sử, Địa
2. B00: Toán, Hóa học, Sinh học
3. A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
4. B01: Toán, Sinh học, Lịch sử
Mục tiêu chung của CTĐT Quản lý tài nguyên và môi trường, chuyên ngành Quản
lý tài nguyên Nông lâm nghiệp là đào tạo cử nhân có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm
vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm
việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Quản lý tài nguyên nông,
lâm nghiệp.
Mục tiêu cụ thể
Nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành
để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp.
Có kỹ năng thực hiện quy trình kỹ thuật về quản lý môi trường, quản lý tài nguyên đất.
Có năng lực lập kế hoạch, có khả năng khởi nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài nguyên
nông lâm nghiệp.

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Vận dụng kiến thức về quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý lưu vực, quản lý tài
nguyên trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch và khai thác, sử dụng và phát triển bền vững
tài nguyên môi trường. Vận dụng kiến thức về điều tra, quan trắc, phân tích và đánh giá
về tài nguyên nông lâm nghiệp, trên cơ sở đó quy hoạch và xây dựng bản đồ về tài
nguyên nông lâm nghiệp. Kiểm soát, phòng ngừa về khả năng suy thoái tài nguyên thiên
nhiên.
Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức
nghề nghiệp, hành vi thái độ chuẩn mực, có khả năng cập nhật kiến thức, có ý chí phấn đấu
vươn lên, sẵn sàng chấp nhận và thích ứng với môi trường và điều kiện làm việc.
Vị trí việc làm

- Các vườn quốc gia, khu bảo tồn

- Các công ty liên quan đến Tài nguyên & Môi trường
- Các Lâm trường, nông trường
- Các Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp
- Các Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên & Môi trường
- Các phòng nông nghiệp từ cấp huyện, tỉnh
- Các trung tâm khuyến nông
LIÊN HỆ

* 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

