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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨU 

CHUYÊN NGÀNH: SINH THÁI HỌC             

MÃ SỐ: 60420120 

(Ban hành theo Quyết định số 4244/QĐ-ĐHQGHN, ngày 29 tháng 10 năm 2015  

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo  

- Tên chuyên ngành đào tạo:  

 Tiếng Việt: Sinh thái học 

 Tiếng Anh: Ecology 

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 60420120 

- Tên ngành đào tạo: 

+ Tiếng Việt: Sinh học  

+ Tiếng Anh: Biology  

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

- Thời gian đào tạo: 02 năm 

- Tên văn bằng tốt nghiệp:   

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Sinh học 

+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Biology 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo những học viên có trình độ học vấn vững vàng về lĩnh vực Sinh thái 

học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ 
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Sinh học chuyên ngành Sinh thái học, có khả năng phục vụ các vấn đề thực tiễn về 

hệ sinh thái, sinh thái học môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý và bền vững tài 

nguyên thiên nhiên. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Về kiến thức 

- Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức về sinh thái học và các 

phương pháp nghiên cứu, kỹ năng thực hành của sinh thái học.  

- Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Sinh thái học có kỹ năng thực hành tốt, có khả 

năng tổng hợp và phân tích các vấn đề chuyên môn chung về sinh học cũng như 

Sinh thái học. 

2.2.2. Về kỹ năng 

Người học sẽ được trang bị các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm phù hợp, đặc 

biệt các kỹ năng về làm việc nhóm, kỹ năng quản lý - lãnh đạo và khả năng sử dụng 

ngoại ngữ sẽ giúp học viên sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện 

các vấn đề nghiên cứu chuyên môn cũng như phát triển tiếp lên trình độ cao hơn. 

3.  Thông tin tuyển sinh 

3.1. Hình thức tuyển sinh 

- Môn thi  tuyển sinh:  

 Môn thi Cơ bản: Toán cao cấp thống kê/ Đánh giá năng lực 

 Môn thi Cơ sở: Sinh học cơ sở 

 Môn Ngoại ngữ: Một trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc. 

3.2. Đối tượng tuyển sinh  

a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, 

chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đăng kí dự thi hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi và đã học bổ túc kiến 

thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với 

ngành, chuyên ngành dự thi;  

c) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và 

lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của đơn vị đào tạo; 
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d) Kinh nghiệm công tác: không yêu cầu. 

3.3. Danh mục các ngành đúng,  ngành phù hợp, ngành gần 

a) Danh mục các ngành đúng: Ngành Sinh học của các Trường: Đại học Khoa học 

Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà 

Nẵng. 

b) Danh mục các ngành phù hợp: Ngành Công nghệ sinh học của các Trường: Đại 

học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Khoa học Tự nhiên - 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, 

Đại học Đà Nẵng; Ngành Sư phạm Sinh học của Trường Đại học Giáo dục, Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

c) Danh mục các ngành gần: Ngành Sinh học, Công nghệ sinh học và Sư phạm sinh 

học thuộc các cơ sở đào tạo ngoài các đơn vị đào tạo nêu nêu tại mục 3.3.a và 

3.3.b; Sinh học ứng dụng, Kỹ thuật sinh học, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thú y, các 

ngành thuộc nhóm ngành Thủy sản (mã số: 526203) và nhóm ngành Y học (mã số: 

527201). 
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3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức 

Học viên học bổ sung kiến thức các học phần chưa học hoặc học phần có số 

tín chỉ thấp hơn so với học phần tương ứng của chương trình cử nhân Sinh học, 

ĐHQGHN.  

TT Học phần (lựa chọn) Số tín chỉ 

1.  Hóa sinh học 3 

2.  Sinh học tế bào 3 

3.  Sinh học phân tử 3 

4.  Vi sinh vật học 3 

5.  Sinh lý học người và động vật 3 

6.  Sinh lý học thực vật 3 

7.  Di truyền học đại cương 3 

8.  Thực vật học 4 

9.  Động vật học động vật không xương sống 3 

10.  Động vật học động vật có xương sống 3 

11.  Cơ sở sinh thái học 3 

 Tổng số tín chỉ cần tích lũy: 09 đến 15 tín chỉ 

 

3.5. Dự kiến quy mô tuyển sinh 

10-15 học viên/ khóa học 
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 PHẦN II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 

1.1. Về kiến thức  

1.1.1. Kiến thức chung  

- Hiểu và áp dụng các kiến thức cơ bản được trang bị để làm nền tảng phục 

vụ tiếp thu và nâng cao kiến thức chuyên môn; 

- Người học nắm vững thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác - 

Lênin;  

- Có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam. 

1.1.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

- Hiểu và áp dụng các kiến thức theo nhóm chuyên ngành thuộc lĩnh vực đa 

dạng sinh học và bảo tồn làm nền tảng tiếp thu các kiến thức của chuyên ngành; 

- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên 

gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên 

sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có 

kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh 

vực được đào tạo; 

- Nắm vững các phương pháp nghiên cứu và kỹ năng thực hành trong sinh 

thái học; 

Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành để tham gia nghiên cứu trong 

các dự án, đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực sinh thái học và môi trường. 

1.1.3. Yêu cầu đối với luận văn tốt nghiệp  

Đề tài luận văn trong chương trình đào tạo thạc sĩ Sinh thái học là một vấn 

đề khoa học, công nghệ cụ thể trong lĩnh vực Sinh thái học và lĩnh vực đa dạng 

sinh học phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và có liên quan đến nội dung của chương 

trình đào tạo thạc sĩ Sinh thái học. Nội dung luận văn trong chương trình đào tạo thạc 

sĩ sinh thái học phải thể hiện được một phần kiến thức về lí thuyết, đặc biệt là vận 

dụng lí thuyết, phương pháp nghiên cứu và những kiến thức, kỹ năng được trang bị 

trong quá trình học tập để xử lý một vấn đề, một nội dung nghiên cứu cụ thể liên 

quan đến nội dung của chương trình đào tạo. Các kết quả của luận văn phải chứng 
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tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức được trang 

bị trong quá trình học tập. 

1.2. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và 

đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực 

cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn 

dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề 

phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận 

chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí 

tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá 

và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng 

dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn. 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có khả năng lập luận nghề nghiệp, tư duy theo hệ thống, phát hiện vấn đề 

và mối tương quan giữa các vấn đề, nghiên cứu và định hướng giải quyết các vấn 

đề trong lĩnh vực Sinh học nói chung và Sinh thái học nói riêng; 

- Có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức, năng lực vận dụng kiến 

thức, kỹ năng vào thực tiễn; sử dụng các thiết bị và công nghệ trong thực hành, thí 

nghiệm và thực nghiệm; 

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, 

không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và 

thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được 

đào tạo. 

2.2. Kỹ năng bổ trợ 

2.2.1. Kỹ năng cá nhân 

- Thể hiện khả năng nhận dạng và ứng dụng hiểu biết lý luận và phương 

pháp nghiên cứu trong sinh học trong xây dựng, thực hiện và tham gia thực hiện 

các đề tài nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu; có kỹ năng thu thập thông tin 

về khoa học và công nghệ nói chung cũng như về khoa học sự sống nói riêng, cập 

nhật kiến thức; 
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- Thể hiện khả năng vận dụng tri thức lý luận và phương pháp trong quản lý, 

tham gia đề tài, dự án, chương trình. 

2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Thể hiện ở khả năng phối hợp trong thực hiện đề tài và tổ chức nghiên 

cứu; khả năng tạo liên kết nhóm trong phân tích và hoạt động khoa học cũng như 

trong các hoạt động khác tại đơn vị. 

2.2.3.  Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành 

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu 

về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể 

diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có 

thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý 

kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ. 

2.2.4. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 

- Thể hiện ở khả năng tham gia xây dựng chiến lược phát triển chuyên môn; 

hình thành khả năng phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học; khả năng 

lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và đổi mới trong hoạt động nghiên cứu. 

2.2.5. Kỹ năng về tin học văn phòng 

- Sử dụng tốt Microsoft Word, Excel, Power Point và các phần mềm ứng dụng 

cơ bản theo chuyên ngành đào tạo. 

3. Về phẩm chất đạo đức 

3.1. Trách nhiệm công dân 

- Có trách nhiệm với cộng đồng; 

- Tuân thủ pháp luật 

- Biết bảo vệ chân lý, ủng hộ sự đổi mới, tiến bộ. 

3.2. Phẩm chất đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

- Có lối sống trung thực, thái độ khách quan, có tinh thần trách nhiệm, bản 

lĩnh và tác phong chuyên nghiệp;  

- Có tư duy chủ động, sáng tạo và tích cực trong các hoạt động chuyên môn; 

- Chấp hành tốt các quy định của nhà nước và tổ chức về các quy định, đạo 

đức nghề nghiệp; 
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- Có uy tín và trách nhiệm xã hội; có nhận thức và ứng xử hướng đến sự phát 

triển bền vững của xã hội, góp phần xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước 

mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

3.3. Thái độ tích cực, yêu nghề 

Có thái độ tôn trọng và quan tâm đến con người, có ý thức về vai trò và trách 

nhiệm cá nhân đối với sự phát triển nguồn nhân lực; Có các đức tính: kiên trì, tự 

tin, linh hoạt, chăm chỉ, nhiệt tình và say mê công việc. 

4. Những vị trí công tác học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp cao học thuộc chuyên ngành Sinh thái học, người có bằng 

thạc sĩ có đủ năng lực chuyên môn để làm việc trong các lĩnh vực sau: 

- Công tác nghiên cứu về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học 

trong các Viện nghiên cứu,... 

- Làm dự án cho các tổ chức phi Chính phủ về đa dạng và bảo tồn,... 

- Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng trong lĩnh vực sinh 

thái học và các lĩnh vực có liên quan; 

- Công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên trong các cơ quan cấp sở, bộ,... 

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

Sau khi tốt nghiệp học viên có thể học tiếp hoặc chuyển tiếp chương trình 

đào tạo Tiến sĩ tại cơ sở đào tạo hoặc tham gia các khóa học nâng cao trình độ ở 

trong và ngoài nước. 

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo để 

xây dựng chương trình đào tạo 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học chuyên ngành Sinh thái học, Tiến 

hóa và Bảo tồn của trường đại học Imperial, London, UK: 

https://www.imperial.ac.uk/life-sciences/postgraduate/masters-courses/masters-in-

ecology-evolution--conservation-msc-and-mres/ 

-  Chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học chuyên ngành Sinh thái học của 

trường đại học Norwegian, Na-Uy: http://www.nmbu.no/en/studies/study-

options/master/master-of-science-in-ecology 

https://www.imperial.ac.uk/life-sciences/postgraduate/masters-courses/masters-in-ecology-evolution--conservation-msc-and-mres/
https://www.imperial.ac.uk/life-sciences/postgraduate/masters-courses/masters-in-ecology-evolution--conservation-msc-and-mres/
http://www.nmbu.no/en/studies/study-options/master/master-of-science-in-ecology
http://www.nmbu.no/en/studies/study-options/master/master-of-science-in-ecology
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- Chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học chuyên ngành Sinh thái học của 

trường đại học Aberdeen, UK: 

http://www.abdn.ac.uk/study/courses/postgraduate/taught/ecology/ 

http://www.abdn.ac.uk/study/courses/postgraduate/taught/ecology/
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PHẦN III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tao:     64 tín chỉ 

- Khối kiến thức chung (bắt buộc):                 7 tín chỉ 

- Khối kiến thức cở sở và chuyên ngành:      39 tín chỉ 

+ Bắt buộc:                                          18 tín chỉ 

+ Lựa chọn:                        21 tín chỉ/ 43 tín chỉ 

- Luận văn thạc sĩ:                                          18 tín chỉ 
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2. Khung chương trình 

STT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số  

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I Khối kiến thức chung 7     

1.   PHI5001 
Triết học  

(Philosophy) 
3 30 15   

2.  ENG5001 
Tiếng Anh cơ bản  

(General English) 
4 30 30   

II Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 39     

II.1. Các học phần bắt buộc 18     

3.  ENG6001 
Tiếng Anh học thuật  

(English for Academic Purposes) 
3     

4.  BIO6001 
Phân loại sinh học 

(Biosystematics) 
3 30  15  

5.  BIO6002 
Sinh học phân tử tế bào 

(Molecular Cell Biology) 
3 30  15  

6.  BIO6062 

Đa dạng sinh học và Bảo tồn 

(Biodiversity and 

Conservation) 

3 30  15 
BIO6001, 

BIO6002 

7.  BIO6052 
Sinh thái học ở cạn  

(Terrestrial Ecology) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

8.  BIO6011 
Sinh thái học thuỷ vực  

(Aquatic Ecology) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

II.2. Các học phần lựa chọn 21/43     

9.  BIO6009 
Sinh thái học quần thể 

(Population Ecology) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

10.  BIO6007 
Sinh thái học hệ sinh thái 

(Ecosystem Ecology)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

11.  BIO6008 
Hệ sinh thái rừng  

(Forest Ecosystem) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

12.  BIO6010 
Hệ sinh thái nông nghiệp 

(Agroecosystem) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

13.  BIO6021 

Sinh thái học phục hồi và phát 

triển bền vững  

(Restoration Ecology and 

Sustainable development) 

2 20  10 
BIO6001, 

BIO6002 



12 
 

STT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số  

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lí 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

14.  BIO6085 
Sinh thái cảnh quan 

(Landscape ecology) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

15.  BIO6024 
Địa lý động vật học 

(Zoogeography) 
2 20  10 

BIO6001, 

BIO6002 

16.  BIO6054 
Sinh thái học độc tố 

(Ecotoxicology) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

17.  BIO6053 
Toán sinh thái  

(Mathematical Ecology) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

18.  BIO6055 

Ứng dụng viễn thám và hệ 

thống thông tin địa lý (GIS) 

trong sinh thái học 

(Remote sensing and GIS 

applying in Ecology) 

3 25 15 5 
BIO6001, 

BIO6002 

19.  BIO6056 
Sinh thái học phát triển  

(Eco-development) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

20.  BIO6086 

Sinh thái học và biến đổi khí 

hậu  

(Ecology and climate change) 

3 30  15 
BIO6001, 

BIO6002 

21.  BIO6087 
Ô nhiễm hệ sinh thái 

(Ecosystem pollution) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

22.  BIO6075 

Chỉ thị sinh học môi trường 

(Biological indicators of 

environmental conditions) 

3 30  15 
BIO6001, 

BIO6002 

23.  BIO6076 
Đất ngập nước  

(Wetlands) 
3 30  15 

BIO6001, 

BIO6002 

III Luận văn thạc sĩ 18     

24.  BIO7007 
Luận văn thạc sĩ  

(Master’s Thesis) 
18     

Tổng cộng 64     

Ghi chú: Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, 

được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và 

được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương 

đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung 

tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo 


