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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

———————                                                                               

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Trình độ đào tạo: Đại học 

  Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật tài nguyên nước 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

- Mục tiêu chung:   

+ Đào tạo người học trở thành kỹ sư có kiến thức cơ bản, cơ sở khối ngành, cơ sở ngành 

và có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước;  

+ Đào tạo người học có khả năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, bình luận, phê bình, 

viết báo cáo và thuyết trình; có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, học tập, 

công việc, nghiên cứu; có sức khỏe và phẩm chất đạo đức. 

- Mục tiêu cụ thể:  

1. Có đủ kiến thức về về khoa học tự nhiên, tin học, hiểu biết ngành nghề đáp ứng 

được khả năng tiếp thu các kiến thức cơ sở khối ngành, cơ sở ngành và chuyên 

ngành; có kiến thức về tin học, ngoại ngữ để làm việc theo nhóm, bình luận phê 

bình và viết báo cáo;  

2. Có đủ kiến thức về quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý vận hành hệ thống thủy 

lợi trên cả nước. 

3. Có đủ kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành để có thể học lên bậc thạc sỹ và tiến 

sỹ ở trong và ngoài nước đặc biệt tại các nước tiên tiến  

4. Có phẩm chất đạo đức; kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp; kỹ năng giao tiếp, làm việc 

độc lập và làm việc theo nhóm. 

2. Chuẩn đầu ra  

1. Yêu cầu về kiến thức 

- Kiến thức chung:  

1. Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;  

2. Có kiến thức về giao tiếp, bình luận, phê bình và làm việc theo nhóm, viết báo cáo 

và thuyết trình; 
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3. Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên làm cơ sở cho việc tiếp thu 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và làm nền tảng để học tập, nghiên cứu ở trình độ 

cao hơn;  

- Kiến thức ngành, chuyên ngành:  

4. Hiểu kiến thức cơ bản, phương pháp luận, kỹ năng thực hành và kiến thức chuyên 

sâu về 4 chuyên ngành: Quy hoạch hệ thống thủy lợi; Quản lý hệ thống thủy lợi; 

Thiết kế hệ thống thủy lợi và Kỹ thuật và Quản lý tưới hiện đại. 

5. Hiểu các nguên tắc và phương pháp thiết kế các thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm và 

xử lý kết quả thí nghiệm liên quan đến ngành học như thủy lực, thủy văn, địa kỹ 

thuật, kỹ thuật tài nguyên nước.v.v.; 

2. Yêu cầu về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng:  

6. Có kỹ năng phân tích và xác định nhu cầu nước của các đối tượng dùng nước; kỹ 

năng thiết kế hệ thống tưới tiêu, thiết kế các công trình thủy lợi; kỹ năng thực hành 

về quản lí nước, quản lý công trình và quản lý kinh tế trong các hệ thống thủy lợi. 

Kỹ năng về kiểm soát và đo nước trên hệ thống, vấn đề mặn hóa, chinh phục các 

dòng sông; 

7. Có kỹ năng thiết kế, tiến hành các thí nghiệm và xử lý kết quả thí nghiệm liên quan 

đến ngành học như thủy lực, thủy văn, địa kỹ thuật, kỹ thuật tài nguyên nước.v.v.; 

8. Sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện trợ giúp hiện đại như phần mềm, mô 

hình chuyên ngành, các thiết bị đo đạc và thí nghiệm. 

- Kỹ năng mềm:  

9. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo; 

10. Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, bình luận, phê bình, viết báo cáo và 

thuyết trình; 

11. Có thể sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, học tập, công việc, nghiên cứu, đạt chuẩn 

trình độ tiếng Anh sau khi tốt nghiệp A2  khung chuẩn Châu âu (hoặc tương đương 

chuẩn bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam); 

3. Yêu cầu về thái độ 

12. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;  

13. Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách về 

sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công; 

14. Trung thành và tôn trọng các thành viên trong nhóm về năng lực cá nhân, lòng bao 
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dung và khả năng giám sát để tiến tới trở thành người lãnh đạo tốt. 

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

- Công tác tại Các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương: Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài Chính, Bộ 

Kế hoạch và đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ… và các Sở, Phòng chuyên môn ở 

các tỉnh, huyện...; 

- Công tác tại Các Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổng cục 

Thủy sản, Tổng cục Biển và hải đảo, Cục Quản lý Xây dựng công trình, Các Ban 

quản lý dự án của Trung Ương 

- Công tác tại Các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

như Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch 

thiết kế nông nghiệp,Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia. 

- Làm Giảng viên các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác; 

- Công tác tại Các Công ty Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và các Cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ về khoa học kỹ thuật, công nghệ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên 

nước và môi trường; 

- Các Tập đoàn, các Công ty liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp  

- Có thể tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Thuỷ lợi hoặc các trường 

đại học khác ở trong và ngoài nước. 

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo  

Chương trình đào tạo đã được tham khảo với các trường như: Đại học Cần Thơ, 

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM….  
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