BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2016

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-ĐHLN- KT&ĐBCL ngày 15/03/2016)
Ngành đào tạo: Quản lý đất đai
Tên Tiếng Anh: Land Management
Bậc đào tạo: Đại học
Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư
Thời gian đào tạo: 4 năm.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo kỹ sư có trình độ đại học thuộc lĩnh vực quản lý đất đai có phẩm chất
chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Có kiến thức chuyên môn hiện đại và năng lực quản lý
sử dụng đất đai đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
II. CHUẨN ĐẦU RA
1. Kiến thức
- Có kiến thức về 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 về tin học phục vụ cho trình bày luận văn, báo cáo cũng
như đáp ứng yêu cầu các hoạt động chuyên môn khác có liên quan.
- Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu
các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. Có các
kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên
ngành được đào tạo.
- Hiểu biết sâu và vận dụng tốt các kiến thức pháp luật đất đai, các thông tư,
nghị định và quy định về lĩnh vực chuyên ngành tài nguyên đất đai.
- Có kiến thức cơ bản về địa chất, thổ nhưỡng, khí tượng thủy văn, đánh giá
đất, quản lý và đánh giá tác động môi trường.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về trắc địa, kỹ thuật bản đồ địa chính, viễn
thám đại cương, hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính.
- Có kiến thức cơ bản về quản lý đất đai và quản lý đô thị như: Lưu trữ và quản
lý hồ sơ địa chính, kiểm kê và ch nh lý biến động đất đai, nông nghiệp đô thị, quản lý
đô thị.

- Trang bị kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học và tư duy hệ thống để
hỗ trợ giải quyết công việc chuyên môn.
- Có kiến thức chuyên môn sâu về kỹ thuật, công nghệ như: Đo đạc thành lập
bản đồ địa chính, xử lý số liệu đo đạc, quản lý thông tin đất đai, viễn thám ứng dụng
trong quản lý, dự báo dịch hại - thiên tai - thảm họa, mô hình hóa, thống kê địa lý, đồ
họa và thiết kế cảnh quan đô thị.
- Vận dụng các kiến thức về pháp luật đất đai trong quản lý nhà nước về đất
đai, thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai.
- Nắm vững kiến thức quy hoạch, quản lý và bảo tồn tài nguyên đất đai như:
Quy hoạch phân bố sử dụng đất, quy hoạch và phát triển nông thôn, quy hoạch phát
triển vùng và đô thị, phát triển bền vững tài nguyên đất, khai thác và bảo tồn tài
nguyên đất, dự báo biến động tài nguyên đất đai.
- Nắm vững, phân tích được giá đất, thị trường nhà đất thông qua khối kiến
thức: Phân hạng và định giá đất, kinh tế tài nguyên đất đai, Quản lý và Phân tích thị
trường bất động sản, quản lý dự án đầu tư, phân tích sinh kế trong thay đổi sử dụng
đất.
2. Năng lực nghề nghiệp
Kết quả học tập mong đợi một kỹ sư Quản lý đất đai sau khi tốt nghiệp được
thể hiện qua năng lực nghề nghiệp sau:
- Tổ chức, quản lý và thực hiện công tác quản lý đất đai tại cơ quan quản lý đất
đai các cấp.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án/chương trình Quản lý/Quy hoạch sử
dụng đất và phát triển nông thôn.
- Nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng, tư vấn, cung cấp dịch vụ và chuyển giao
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý đất đai và phát triển nông thôn.
- Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ địa chính và phát
triển nông thôn các cấp.
- 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
3.1. Kỹ năng cứng:
- Thành thạo kỹ thuật đo đạc cao trình, đo đạc địa chính, tính toán bình sai các
dạng lưới đường chuyền.
- Có kỹ năng trong giải đoán ảnh viễn thám, đồ họa và thiết kế cảnh quan, xây
dựng bản đồ địa chính, địa hình, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thổ
nhưỡng, các loại bản đồ chuyên đề khác.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành Quản lý đất đai và các phần
mềm hỗ trợ khác theo quy định của Bộ Tài nguyên & MT như: Microstation, Famis,
AutoCad, 3D Max, Sketchup, Mapinfo, Arcgis Desktop, ENVI.
- Nắm vững luật đất đai, các thông tư, nghị định trong lĩnh vực tài nguyên đất
đai giúp tham gia tư vấn về luật đất đai, quản lý hành chính nhà nước về đất đai, thực
hiện thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai.
- Thành thạo trong công tác đăng ký, thống kê, kiểm kê & ch nh lý biến động,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Thực hiện, tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch
nông nghiệp, quy hoạch nông thôn mới...
- Tham gia tư vấn về giá đất, thẩm định giá, bất động sản.
- Ứng dụng các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực quản
lý đất đai.
3.2. Kỹ năng mềm:
- Có tư duy phân tích hệ thống và sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc theo
nhóm.
- Có kỹ năng báo cáo, thuyết trình và thảo luận trước đám đông kết hợp với
việc sử dụng ngôn ngữ, thời gian và phương tiện hỗ trợ phù hợp.
- Có năng lực giao tiếp và quan hệ cộng đồng, đàm phán với các đối tác trong
các dự án liên quan..
- Có khả năng phân tích, đề xuất các chính sách, biện pháp phục vụ cho giải
quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, kỹ thuật thuộc lĩnh vực tài nguyên đất đai hiệu quả.
- Mềm dẽo và linh hoạt trong tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo, lập kế
hoạch và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề.
4. Yêu cầu về thái độ
- Biết 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 vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, năng động sáng tạo
trong công việc và sẵn sàng làm việc ở vùng nông thôn, miền núi...
- Có đạo đức nghề nghiệp, quan hệ đúng mực với người dân và cộng đồng
- Tôn trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền thống của các cộng đồng,
có ý thức chia sẻ và học hỏi người dân và cộng đồng
- Thực hiện theo qui định của pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước.
5. Yêu cầu về ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai đạt trình độ
tiếng Anh B1 trở lên hoặc các chứng ch Quốc tế tương đương hoặc cao hơn.
6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Kỹ sư Quản lý đất đai có thể làm việc:

- Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành: Cán bộ nghiên cứu,
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật.
- Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan hành
chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương về lĩnh vực Quản lý đất đai như: Bộ
Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường các t nh, Các Trung tâm kỹ
thuật tài nguyên, Trung tâm phát triển quỹ đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
cấp t nh, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng đăng ký, trung tâm phát triển
quỹ đất các quận/huyện, Cán bộ Địa chính xã/phường.
- Chuyên viên cho các UBND các cấp T nh/Thành Phố, Quận/huyện; các Viện
nghiên cứu như: Viện nghiên cứu Địa chính, Viện Tài nguyên - Môi trường, Viện Quy
hoạch - Thiết kế, Cục đo đạc bản đồ, Cục Quản lý đất đai, Chi cục Quản lý đất đai các
t nh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở
Nông nghiệp và PTNT.
- Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các Chi cục, Trung
tâm hoặc Văn phòng như: Chi cục quản lý đất đai, Chi cục môi trường, Trung tâm Kỹ
thuật Tài nguyên đất và Môi trường; Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản;
các Khu Công nghiệp; Khu Kinh tế...
- Làm tư vấn cho các công ty như: Công ty đo đạc, Công ty môi giới và định
giá bất động sản; các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản, các đơn vị thẩm
định giá (ngân hàng, công ty thẩm định giá…).
- Làm giảng viên hay nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực
Quản lý đất đai, Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Cơ sở
giáo dục đào tạo có các ngành nghề về nông nghiệp, Hiệp hội, trung tâm dạy nghề.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai có thể làm việc và học tập cao hơn
(Thạc sỹ, Tiến sỹ) tại các tổ chức, cơ sở hoặc các trường đại học/Học viện trong và
ngoài nước.
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