
i 
 

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH: Quản lí đất đai 

MÃ SỐ: 7850103 

BẬC ĐÀO TẠO: Trình độ đại học 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội, 2019 



ii 
 

 
MỤC LỤC  

 
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ...................... 1 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo ............................................................... 1 

2. Mục tiêu đào tạo: ..................................................................................................... 1 

3. Thông tin tuyển sinh ................................................................................................ 1 

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ......................... 1 

A. Ma trận chuẩn đầu ra .............................................................................................. 1 

B. Chuẩn đầu ra ........................................................................................................... 2 

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức ..................................... Error! Bookmark not defined. 
2. Về kỹ năng ............................................................ Error! Bookmark not defined. 
3. Về phẩm chất đạo đức và thái độ .......................... Error! Bookmark not defined. 
4. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp ................. Error! 
Bookmark not defined. 
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệpError! Bookmark not 
defined. 

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ............................................ 2 

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo ..................................................................... 5 

2. Khung chương trình đào tạo .................................................................................... 6 

3. Danh mục tài liệu tham khảo ................................................................................ 13 

4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy (ghi theo số thứ tự trong khung chương trình) ........... 46 

5. Hướng dẫn thực hiện khung chương trình đào tạo ............................................... 65 

5.1. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) .............................................................. 65 

5.2. Tổ chức đào tạo .................................................................................... 69 

6. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên tiến của 
nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình) ................................................. 69 

7. Tóm tắt nội dung học phần .................................................................................... 77 

 



1 
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH:  QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI 

MÃ SỐ:  7850103 

PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo  
- Tên ngành đào tạo:  

+ Tiếng Việt:  Quản lí đất đai 
+ Tiếng Anh:  Land Management 

- Mã số ngành đào tạo:  7850103 
- Danh hiệu tốt nghiệp:  Cử nhân 
- Thời gian đào tạo:   4 năm 
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:  

+ Tiếng Việt:  Cử nhân khoa học Quản lí đất đai 
+ Tiếng Anh:  The Degree of Bachelor in Land Management 

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

2. Mục tiêu đào tạo: 

Mục tiêu là đào tạo cử nhân khoa học Quản lí đất đai có phẩm chất đạo đức tốt; 
có kiến thức nền tảng thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, có kiến thức 
chuyên môn toàn diện về lý luận và thực tiễn của khoa học Quản lí đất đai, về hệ thống 
pháp luật và công nghệ quản lí đất đai trên nền tảng những kiến thức có liên quan của 
khoa học Địa lý, Trắc địa - Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Hệ thông tin đất 
đai, Ngoại ngữ chuyên ngành…; có kỹ năng về công nghệ Địa chính như đo đạc và thu 
thập dữ liệu về đất đai bằng các công nghệ tiên tiến (công nghệ toàn đạc, công nghệ 
GPS, công nghệ Viễn thám, công nghệ ảnh số...), thành lập các bản đồ chuyên đề (bản 
đồ địa chính, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch 
sử dụng đất...) dưới dạng số, thiết kế và vận hành các hệ thống thông tin đất đai...; có 
khả năng làm việc độc lập, sáng tạo. 

3. Thông tin tuyển sinh 

- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Dự kiến quy mô tuyển sinh: 60 sinh viên/năm  

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

A. Ma trận chuẩn đầu ra  
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B. Chuẩn đầu ra 

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức  

 Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong 

lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế vững chắc để có thể giải 

quyết các công việc phức tạp; tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ 

bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực đào tạo để phát triển kiến thức mới 

và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến 

thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; cụ thể các 

chuẩn đầu ra về kiến thức như sau: 

1.1. Kiến thức chung 

- Hiểu rõ các vấn đề về an ninh, quốc phòng, chính trị của đất nước 

- Vận dụng được các kiến thức về tư tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống; 

- Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và công 

việc chuyên môn, tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam; 

1.2. Kiến thức theo lĩnh vực 

- Hiểu rõ các vấn đề về văn hóa, xã hội của đất nước, pháp luật và trách nhiệm 

của công dân. 

- Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học trái đất và sự sống, và nền tảng 

công nghệ thông tin hiện đại trong nhận dạng và giải quyết các vấn đề của quản lí đất 

đai. 

1.3. Kiến thức theo khối ngành 

- Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên trong nhận dạng và giải 

quyết các vấn đề của quản lý đất đai. 

1.4. Kiến thức theo nhóm ngành 

- Vận dụng được các quy luật địa lý tự nhiên, nhân văn, các vấn đề tài nguyên 

môi trường và những biến đổi của chúng theo không gian và thời gian; 

- Ứng dụng được các công nghệ kỹ thuật hiện đại về Viễn thám và GIS trong 

nghiên cứu các sự vật, hiện tượng trên bề mặt Trái Đất. 

1.5. Kiến thức ngành 

- Hiểu được nguyên lý và sử dụng được các công nghệ thu thập, phân tích, xử lý, 
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phân phối dữ liệu về đất đai đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Hiểu được cơ sở khoa học, có kiến thức cơ bản để quản lý, điều hành hoạt động  

trong lĩnh vực quản lí đất đai: sử dụng được các công cụ  pháp luật, quy hoạch, hành 

chính, tài chính và công nghệ để nhận dạng, phân tích, giải quyết các vấn đề trong 

quản lí đất đai và bảo vệ môi trường 

2. Về kỹ năng 

2.1. Kỹ năng chuyên môn 

2.1.1. Các kỹ năng nghề nghiệp 

- Kỹ năng sử dụng phần mềm công nghệ trong đo đạc, xử lý, phân tích dữ liệu 

không gian. 

- Khả năng nhận dạng, lập kế hoạch và triển khai giải quyết các vấn đề trong 

quản lý và sử dụng đất. 

2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề  

- Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 

- Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu  

- Khả năng trình bày mạch lạc quan điểm, nhận thức của mình và phản biện các 

quan điểm khác. 

2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống 

- Khả năng tư duy tổng hợp, logic, tích cực  

2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh 

- Hiểu được nhu cầu. tác động của khoa học Quản lý đất đai đến xã hội và ngược 
lại 

2.1.6. Bối cảnh tổ chức 

- Quan sát, phân tích đặc điểm và tình hình đơn vị; 

2.1.7. Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn 

- Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết vấn đề trong quản lý và sử 
dụng đất. 

2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp 

- Khả năng định hướng hoạt động khởi nghiệp.  

2.2. Kỹ năng bổ trợ   
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2.2.1. Kỹ năng cá nhân 

- Kỹ năng tự học. 

2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Kỹ năng làm việc nhóm, đánh giá chất lượng công việc của nhóm và các thành 

viên. 

2.2.3. Quản lý và lãnh đạo 

- Có khả năng quản lý và lãnh đạo nhóm. 

2.2.4. Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng giao tiếp tự tin, hiệu quả; 

2.2.5. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 

- Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp cơ bản tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu 

tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 

2.2.6. Kỹ năng bổ trợ khác 

Những kỹ năng bổ trợ cần thiết đều được lồng ghép nội dung vào trong các học 

phần trong chương trình đào tạo. 

3. Về phẩm chất đạo đức và thái độ 

- Hiểu và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghiên cứu 

- Đạo đức nghề nghiệp (trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm, tôn trọng quyền 

của người  dân, chủ quyền đất nước) 

- Có ý thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức đã học và vận dụng chúng trong 

giải quyết các vấn đề của xã hội 

4. Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
- Khả năng thích nghi với điều kiện làm việc 

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tự chịu trách nhiệm đối với kết quả 

công việc được giao. 
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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 tạo:   137 tín chỉ 

(chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh) 

- Khối kiến thức chung:      16 tín chỉ 

(chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh) 

- Khối kiến thức theo lĩnh vực:     07 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo khối ngành:    22 tín chỉ 

- Khối kiến thức theo nhóm ngành:    23 tín chỉ 

+ Bắt buộc:        21 tín chỉ 

+ Tự chọn:        02  tín chỉ  

− Khối kiến thức ngành:      69 tín chỉ 

+ Bắt buộc:        50 tín chỉ 

+ Tự chọn:        12 tín chỉ 

+ Khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 07 tín chỉ 
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2. Khung chương trình đào tạo  

TT 
Mã  

học phần 
Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 

Mã số 

học phần 

tiên quyết 

Lí
 th

uy
ết

 

Th
ực

 h
àn

h 

Tự
 h

ọc
  

I 
Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể 
chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kĩ năng bổ 
trợ) 

16         

1  PHI1006 
Triết học Mác – Lênin 

Marxist-Leninist Philosophy 
3 30 15 0  

2  PEC1008 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin  

Marx-Lenin Political Economy 
2 20 10 0 PHI1006 

3  POL1001 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh’s Ideology 
2 30 0 0  

4  HIS1001 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Revolutionary Guidelines of Vietnam 
Communist Party 

2 24 4 2 POL1001 

5  PHI1002 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Scientific Socialism 
2 24 4 2 PEC1008 

6   
Ngoại ngữ B1 

Foieign Language B1 
     

 FLF1107 
Tiếng Anh B1 

English B1 
5 20 50 5  

 FLF1307 
Tiếng Pháp  

Frence B1 
     

 FLF1407 
Tiếng Trung 

Chinese B1 
     

7   
Giáo dục thể chất 

Physical Education 
4     

8   Giáo dục quốc phòng-an ninh 8     
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TT 
Mã  

học phần 
Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 

Mã số 

học phần 

tiên quyết 

Lí
 th

uy
ết

 

Th
ực

 h
àn

h 

Tự
 h

ọc
  

National Defence Education 

II Khối kiến thức theo lĩnh vực  7         

 Các học phần bắt buộc 2     

9 
INM1000 

 

Tin học cơ sở 

Introduction to Informatics 
2 15 15 0  

 Các học phần tự chọn 5/15     

10 HIS1056 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Fundamentals of Vietnamese Culture 
3 42 3 0  

11 GEO1050 
Khoa học Trái đất và sự sống 

Earth and Life Sciences 
3 33 9 3  

12 THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 
General State and Law 

2 20 5 5  

13 MAT1060 Nhập môn phân tích dữ liệu 
Introduction to Data Analysis   

2 20 10 0  

14 PHY1070 
Nhập môn Internet kết nối vạn vật 
Introduction to Internet of Things 2 24 6 0  

15 PHY1020 
Nhập môn Robotics 

Introduction to Robotics 
3 30 10 5  

III Khối kiến thức theo khối ngành 22     

16 MAT1090 Đại số tuyến tính  
Linear Algebra 3 30 15 0  

17 MAT1091 Giải tích 1 
Calculus 1 3 30 15 0    

18 MAT1192 Giải tích 2 
Calculus 2 2 20 10 0 MAT1091 

19 MAT1101 Xác suất thống kê 
Probability and Statistics 3 27 18 0 MAT1091 

20 PHY1100 Cơ - Nhiệt 
Mechanics - Thermodynamics 3 30 15 0 MAT1091 

21 PHY1103 Điện – Quang 
Electromagnetism – Optics 3 28 17 0 PHY1100 

22 CHE1080 Hóa học đại cương 3 35 10 0  
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TT 
Mã  

học phần 
Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 

Mã số 

học phần 

tiên quyết 

Lí
 th

uy
ết

 

Th
ực

 h
àn

h 

Tự
 h

ọc
  

General Chemistry 

23 PHY1104 Thực hành Vật lý đại cương 
General Physics Practice 2 2 20 8 PHY1103, 

PHY1100 
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 23         

IV.1 Các học phần bắt buộc 21         

24 GEO2300 Địa lý học  
Fundamentals of Geography 3 36 5 4  

25 GEO 2055 Địa lý Việt Nam  
Geography of Vietnam 3 25 15 5  

26 GEO2405 Phương pháp nghiên cứu khoa học  
Methodology of Scientific Methods 3 25 15 5  

27 GEO2318 Trắc địa đại cương 
Geodesy 3 25 15 5  

28 GEO2060 Bản đồ đại cương 
Cartography 3 25 15 5  

29 GEO2091 Cơ sở viễn thám 
Fundamentals of remote sensing 3 25 10 10 GEO2318 

GEO2060 
30 GEO2319 Hệ thống thông tin địa lý 

Geographic Information System 3 25 15 5 INM1000 
GEO2060 

IV.2 Các học phần tự chọn 2/8     

31 GEO2320 

Khoa học môi trường và Biến đổi khí 
hậu 
Environmental Science and Climate 
change 

2 15 10   5 GEO2300 

32 GEO2321 Toán trong địa lý 
Mathematics in Geography 2 15 10 5 MAT1091 

GEO2300 

33 GEO2322 

Ứng dụng viễn thám và GIS trong 
nghiên cứu địa lý và  môi trường 
biển 
Application of remote sensing and 
GIS in studies of marine geography 
and environment 

2 15 10 5 GEO2091 
GEO2319 

34 GEO2323 
Quản lý tài nguyên và môi trường 
Environment and Resource 
Management 

2 15 10 5 GEO2300 

V Khối kiến thức ngành 69        

V.1 Các học phần bắt buộc 50        
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TT 
Mã  

học phần 
Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 

Mã số 

học phần 

tiên quyết 

Lí
 th

uy
ết

 

Th
ực

 h
àn

h 

Tự
 h

ọc
  

35 GEO3262 
Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai 
Fundamentals and  History of Land 
Administration 

4 45 10 5  

36 GEO3263 Pháp luật đất đai 
Land law 2 20 5 5 GEO3262 

37 GEO2076 Quản lý tài chính đất đai 
Land finance management 2 17 8 5 GEO3262 

38 GEO3265 

Đánh giá đất và Quy hoạch sử dụng 
đất đai 
Land evaluation and land use 
planning 

4 30 25 5 GEO3262 
GEO3266 

39 GEO3266 Thổ nhưỡng và Bản đồ thổ nhưỡng 
Soil science and soil Map 2 15 10 5 GEO2060 

GEO2300 

40 GEO3267 

Đánh giá hiện trạng và biến động sử 
dụng đất đai 
Evaluation of land use and land use 
change 

2 15 15 0 
GEO3305 
GEO2318 
GEO2060 

41 GEO3215 
Đăng ký đất đai và hồ sơ địa chính 
Land registration and cadastral 
records 

3 20 20 5 GEO3262 
GEO3263 

42 GEO3269 Hệ thống thông tin đất đai 
Land Information System 3 25 15 5  

43 
 
 

GEO3270 

Xử lý số liệu đo đạc 
Land Survey Data Processing 3 25 15 5 MAT1101 

GEO2318 

44 GEO3271 

Đo đạc địa chính và ứng dụng tin 
học trong thành lập bản đồ 
Cadastral Surveying and Application 
of information technology in 
mapping 

4 40 15 5 GEO2318 
GEO2060 

45 GEO3272 Thực tập đo đạc địa chính 
Cadastral survey practice 2 3 12 15 GEO3271 

46 GEO3210 Thực tập trắc địa đại cương 
Practice on Geodesy 2 10 15 5 GEO2318 

GEO2060 

47 GEO3138 
Lập trình GIS 
Geographic Information System 
Programming 

3 30 15 0 GEO2319 

48 GEO3304 Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh số 
Digital Photogrammetry 3 35 5 5 GEO2318 

49 GEO3305 Giải đoán, điều vẽ ảnh 
Photo Interpretation 2 20 5 5 GEO2091 
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TT 
Mã  

học phần 
Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 

Mã số 

học phần 

tiên quyết 

Lí
 th

uy
ết

 

Th
ực

 h
àn

h 

Tự
 h

ọc
  

50 GEO3275 

Thực tập Công nghệ ảnh số và giải 
đoán, điều vẽ ảnh 
Field practice on Digital 
Photogrammetry and Photo 
Interpretation 

2 5 25 0 GEO3304 
GEO3305 

51 GEO3226 Thực tập cơ sở địa lý  
Physical Geography Fieldtrip 2 0 30 0 

GEO2300 
GEO2318 
GEO2060 

52 GEO3156 

Thực tập chuyên ngành và thực hành 
khởi nghiệp  
Fieldtrip for specific purposes and 
Entrepreneurship 

3 5 40 0 

GEO3262 
GEO3263 
GEO3265 
GEO3215 
GEO3268 
GEO3271 

53 GEO4074 Niên luận 
Essay 2 0 30 0  

V.2 Các học phần tự chọn 
12/3

7 
       

54 GEO3276 GIS ứng dụng 
Applied GIS 3 20 20 5 GEO2319 

GEO3262 

55 GEO3277 

Bản đồ chuyên đề trong quản lí đất 
đai 
Thematic maps in Land 
Administration 

2 25 5 0 
GEO2060 
GEO3267 
GEO3271 

56 GEO3216 Hệ thống thông tin bất động sản 
Real-estate Information System 3 20 20 5 GEO3269 

57 GEO3043 Trắc địa vệ tinh 
Satellite Geodesy 2 15 10 5 GEO2318 

58 GEO3073 Trắc địa biển 
Sea Surveying 2 10 15 5 GEO2318 

59 GEO3041 Trắc địa cao cấp 
Geodesy 2 20 5 5 GEO2318 

60 GEO3280 Thanh tra đất đai 
Land Inspection 2 20 5 5 GEO3262 

GEO3263 

61 GEO3281 
Quy hoạch đô thị và khu dân cư 
nông thôn 
Urban and rural planning studies 

3 20 20 5 
 

GEO3262 
 

62 GEO3282 Định giá đất 
Land Valuation 3 25 15 5 GEO3262 

63 GEO3283 Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu 
địa chính 2 20 5 5 GEO3215 
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TT 
Mã  

học phần 
Học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 

Mã số 

học phần 

tiên quyết 

Lí
 th

uy
ết

 

Th
ực

 h
àn

h 

Tự
 h

ọc
  

Building and management land 
administration database 

64 GEO3217 Quản lý thị trường bất động sản 
Real estate management 2 18 7 5 GEO3262 

65 GEO3218 Thống kê, kiểm kê đất đai 
Land statistics and inventory 2 16 10 4 GEO3267 

GEO3263 
66 GEO3150 Quản lý nhà nước về Thu hồi đất 

Land acquisition administration 2 16 10 4 GEO3262 
GEO3263 

67 GEO3151 Cơ sở kinh tế đất 
Economic land base 2 20 5 5 GEO3262 

 
68 GEO3152 Đầu tư và Kinh doanh bất động sản 

Real Estate Investment and business 2 16 10 4 GEO3151 

69 GEO3155 Lập và quản lý các dự án đầu tư 3 20 20 5 GEO3262 

V.3 
Khóa luận tốt nghiệp/Các học phần thay thế 
khóa luận tốt nghiệp 

7        

70 GEO4075 
Khóa luận tốt nghiệp 

Thesis 
7 105  0 0    

 Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 7/12     

71 GEO3219 Đánh giá tác động môi trường 
Environmental Impact Assessment 3 30 10 5 GEO2300 

72 GEO2310 
Địa mạo học trong quản lí đất đai 
Geomorphology in Land 
Management 

2 15 10 5 GEO3262 

73 GEO2025 
Cơ sở quy hoạch và tổ chức lãnh thổ 
Fundamental planning and 
territorial organization 

2 15 10 5 GEO2300 
 

74 GEO3154 
Bảo vệ tài nguyên và môi trường đất 
Protection of Soil Resource and 
Environment 

3 25 15 5 GEO2300 

75 GEO3293 
Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp 
Agricultural land management and 
use 

2 16 10 4 GEO3262 
GEO3263 

  Tổng cộng 137      

Lưu ý:  
Giờ tín chỉ là đại lượng đo thời lượng học tập của sinh viên, được phân thành 

ba loại theo các hình thức dạy học và được xác định như sau: 
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a) Một giờ tín chỉ lý thuyết bằng 01 tiết lý thuyết; để tiếp thu được 1 giờ tín chỉ lý 
thuyết sinh viên phải dành ít nhất 2 tiết chuẩn bị cá nhân. 

b) Một giờ tín chỉ thực hành bằng 2-3 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 
3-6 tiết thực tập tại cơ sở; 3-4 tiết làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa 
luận tốt nghiệp; để tiếp thu được 1 giờ tín chỉ thực hành sinh viên phải dành ít 
nhất 2 tiết chuẩn bị cá nhân.  

c) Một giờ tín chỉ tự học bắt buộc bằng 3 tiết tự học bắt buộc và được kiểm tra 
đánh giá.   
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3. Danh mục tài liệu tham khảo  

TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

1 PHI1006 
Triết học Mác – Lê nin 
Marxist-Leninist 
Philosophy  

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lê nin (Dành cho bậc Đại học – 

Không chuyên ngành Lý luận Chính trị, Hà Nội 2018. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

2 PEC1008 

Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin 
Marxist-Leninist political 
economy 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (dành cho bậc đại 

học – không chuyên lý luận chính trị), NXB Giáo dục, Hà Nội. 
- Đảng CSVN (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 
- Hội đồng lý luận trung ương (2014), Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế 

thị trường ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra, NXB Chính trị quốc 
gia, Hà Nội. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Robert B. Ekelund và F.Hebert (2003), Lịch sử các học thuyết kinh tế, bản tiếng Việt, NXB 

Thống kê, Hà Nội.  
- Nguyễn Ngọc Thanh – Phạm Văn Chiến (2012), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Đại 

học quốc gia, Hà Nội. 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (dành cho bậc đại 

học – chuyên lý luận chính trị), NXB Giáo dục, Hà Nội. 
- Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo 

trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội. 
- Đảng CSVN (2017), Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 về “Hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 
- C. Mác – F. Ănghen, Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 1994, Hà Nội.  
- V.I. Lênin, Toàn tập, NXB Tiến bộ, 1976, Mát-xcơ-va. 

3 POL1001 Tư  tưởng Hồ Chí Minh 
Ho Chi Minh’s Ideology 2 1. Tài liệu bắt buộc 

- Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn Quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

Quốc gia, Hà Nội, 2016. 
- Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh: tinh hoa, khí phách của dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2012. 
- Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội, 2003. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Trần Văn Giàu: Nhân cách của Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh: tinh hoa, khí phách của dân 
tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Hồ Chí Minh – anh 
hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1990. 

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, các tập 4,5,10,15, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011. 
- Bùi Đình Phong: Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Nxb Tổng hợp thành 

phố Hồ Chí Minh, 2016. 

4 HIS1001 

Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt Nam 
Revolutionary Guidelines 
of Vietnam Communist 
Party 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chương trình môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. ban 

hành năm 2019 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc Hà,…): 
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản CTQG HN, 2019. 

- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác- 
Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái bản có 
sửa chữa, bổ sung). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thạt, Hà Nội, 2018 

2. Tài liệu tham khảo thêm                                                                                               

5 PHI1002 
Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 
Scientific socialism 

2 

1.  Tài liệu bắt buộc  
- Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Nxb Chính 

trị Quốc gia xuất bản. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

 

6 FLF1107 Tiếng Anh B1 
English B1 5 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Cunningham, S., Moor, P. & Eales, F. 2005. New Cutting Edge – Elementary – Student’s 

Book & Workbook. Longman ELT 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Cravens, M., Driscoll, L., Gammidge, M. & Palmer, G. Listening Extra, Reading Extra, 
Speaking Extra & Writing Extra. (6th) 2008 Cambridge: Cambridge University Press 
(ELEmetary parts only) 

- Cunningham, S. & Moor, P. 2002. New Headway Elementary – Pronunciation. Oxford: 
Oxford University Press 

- Murphy, R., 2003. Basic Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press 
- McCarthy, M. & O’Dell, F.1999. English Vocabulary in Use – Elementary. Cambridge: 

Cambridge University Press 
- Jones, L. Let’s Talk 1. Cambridge: Cambridge University Press 

7  Giáo dục thể chất 
Physical Education 4  

8  

Giáo dục quốc phòng-an 
ninh 
National Defense 
Education 

8 

 

9 INM1000 
Tin học cơ sở 
Introduction to 
Informatics 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Slice bài giảng của giảng viên  
- Phạm Hồng Thái, Đào Minh Thư, Lương Việt Nguyên, Dư Phương Hạnh, Nguyễn Việt 

Tân, Giáo trình thực hành Tin học Cơ sở, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2008. 
- Đào Kiến Quốc, Bùi Thế Duy, Giáo trình Tin học cơ sở, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 

2006. 
- Cài đặt và sử dụng Openoffice: https://www.openoffice.org/product/ 
- Cài đặt và sử dụng LibreOffice: https://www.libreoffice.org/ 

https://www.openoffice.org/product/
https://www.libreoffice.org/
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Hoàng Chí Thành, Giáo trình tin học cơ sở, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2006. 
- Ngô Thị Thảo, Giáo trình tin học cơ sở, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2008 

10 HIS1056 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 
Vietnamese Fundamentals 
of Culture  

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Quốc Vượng (Cb), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998. 
- Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, NXb Văn hoá Thông tin, Hà Nội. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Toan Ánh, Làng xóm Việt Nam, NXB TP. Hồ Chí Minh,1999. 

-  Toan Ánh, Nếp cũ tín ngưỡng Việt Nam (2 quyển), Nếp cũ hội hè đình đám (2 quyển), 

Nếp cũ con người Việt Nam, Nếp cũ làng xóm Việt Nam, NXB Trẻ, 2005.  

- Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995 

- Nguyễn Thừa Hỷ, Văn hóa Việt Nam truyền thống – Một góc nhìn, Nxb. Thông tin và 

Thông tin, H., 2011. 

- Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, 2002. 

- Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb Văn hóa Thông tin, Tạp 

chí Văn hóa Nghệ thuật, H., 2000. 

-  Trần Quốc Vượng, Môi trường, Con người và Văn hóa, NXB Văn hóa Thông tin, Viện 

Văn hóa, H., 2005  
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

11 GEO1050 
Khoa học Trái đất và Sự 
sống 
Earth and Life Sciences 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Vi Dân, Nguyễn Cao Huần, Trương Quang Hải. Cơ sở Địa lý tự nhiên, NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2005. 
- Lưu Đức Hải, Trần Nghi. Giáo trình Khoa học Trái đất. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.  
- Nguyễn Như Hiền. Sinh học đại cương. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Đào Đình Bắc. Địa mạo đại cương. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004 
- Tống Duy Thanh và nnk. Giáo trình địa chất cơ sở. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003. 
- Trần Công Minh, Khí tượng và khí hậu đại cương, Nxb ĐHQGHN, 2005 
- Phạm Văn Huấn. Cơ sở Hải dương học, NXB KH&KT Hà Nội, 1991 
- Nguyễn Như Hiền. Sinh học đại cương. NxB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. 
- Vũ Văn Phái. Cơ sở Địa lý tự nhiên biển và đại dương. NxB Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2007. 
- Lê Bá Thảo (chủ biên) và nnk, Cơ sở Địa lý tự nhiên, tập 1, 2, 3. NXB Giáo Dục, Hà Nội, 

1987. 
- Phạm Quang Tuấn . Cơ sở thổ nhưỡng và địa lý thổ nhưỡng. Nxb ĐHQG Hà Nội, 2007. 
- Nguyễn Văn Tuần, Giáo trình thủy văn đại cương, Nxb Nông nghiệp, 2005 

12 THL1057 
Nhà nước và pháp luật đại 
cương 
General State and Law 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Đào Trí Úc, Hoàng Thị Kim Quế (đồng chủ biên), Giáo trình đại cương về nhà nước và 

pháp luật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2018. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Montesquieu, Tinh thần pháp luật (Bản dịch), Nhà xuất bản Giáo Dục, 1996. 
- Hoàng Thị Kim Quế, Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia Hà nội, 2015. 
- Đào Trí Úc, Giáo trình nhà nước pháp quyền, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 

2015. 
- Hoàng Thị Kim Quế, Ngô Huy Cương (đồng chủ biên), Văn hóa pháp luật - những vấn 

đề lý luận cơ bản và ứng dụng chuyên ngành, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 
năm 2012. 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

- Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Nhà xuất bản Đại 
học Quốc gia, Hà nội, 2016. 

- Nguyễn Minh Tuấn, Mai Văn Thắng, Phạm Thị Duyên Thảo (Đồng chủ biên), Giáo trình 
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà nội, 2017. 

- Nguyễn Minh Tuấn, Mai Văn Thắng (Đồng chủ biên), Nhà nước và pháp luật triều Hậu 
Lê với việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người (Sách chuyên khảo), Nhà xuất 
bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2014.  

- Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tuấn (Đồng chủ biên), Tư duy pháp 
lý – Lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2016. 

- Arnaud de Raulin, Jean – Paul Pastorel, Trịnh Quốc Toản, Nguyễn Hoàng Anh (Đồng 
chủ biên), Ảnh hưởng của truyền thống pháp luật Pháp tới Pháp luật Việt Nam, Nhà xuất 
bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2016. 

-  Hoàng Thị Kim Quế, Nguyễn Đăng Dung (Đồng chủ biên), Lịch sử tư tưởng chính trị - 
pháp lý, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2016. 

13 MAT1060 

Nhập môn phân tích dữ 
liệu 
Introduction to Data 
Analysis 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Đặng Hùng Thắng (Chủ biên), Trần Mạnh Cường (2019), Thống kê cho khoa học xã hội 

và khoa học sự sống (với phần mềm R), NXB ĐHQGHN. 
Tài liệu tham khảo 
- Glenn J. Myatt, Wayne P. Johnson (2014), Making sense of data 1, Second Edition, John 

Wiley & Sons, Inc. 
- Roger D. Peng (2015), Exploratory Data Analysis with R, Leanpub.  
- Alan Agresti, Christine Franklin (2013), Statistics: The Art and Science of Learning from 

data, 3rd Edition, Pearson Education Inc. 
- R. Lyman Ott, Micheal Longnecker (2010), An introduction to Statistical methods and 

Data Analysis, 6th Edition, Brooks/Cole Cengage Learning. 

14 PHY1070 

Nhập môn Internet kết nối 
vạn vật 
Introduction to Internet of 
Things 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- “Internet vạn vật: Hiện tại và tương lai”, Cục Thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia, 

2017. 
- David Hanes, Gonzalo Salgueiro, Patrick Grossetete, Robert Barton, Jerome Henry, “IoT 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of 
Things”, Cisco Press, 2017. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- “Internet of Things: An Overview - Understanding the Issues and the challenges of a 

More Connected World”, Internet Society, 2015. 
- Keyur K Patel, Sumil M Patel, “Internet of things-IoTs: Definition, Characteristics, 

Architecture, Enabling Technologies, Application and Future challenges”, IJESC, vol. 6, 
Iss. 5 (2016) 6122-6131. 

- P. Gokhale, O. Bhat, S. Bhat, “Introduction to IoT”, IARJSET, vol. 5, Iss. 1 (2018), 41-
44. 

- “Internet of Things Strategic Research Roadmap”, European Research Cluster on the 
Internet of Things (IERC), 2009. 

- “Internet of Things. IoT Semantic Interoperability: Research Challenges, Best Practices, 
Recommendations and Next Steps”, European Research Cluster on the Internet of Things 
(IERC), 2015. 

- António Grilo, “Internet of Thin Khoá học mở “Introduction to robotics”, MIT open 
courseware (https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-12-introduction-to-
robotics-fall-2005/index.htm), 

- GS.TSKH. Nguyễn Thiện Phúc, “Robot công nghiệp”, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2006. 
- PGS.TS. Tạ Duy Liêm, “Robot và hệ thống công nghệ robot hoá”, NXB Khoa học & Kỹ 

thuật, 2004  
- Asada, H., and J. J. Slotine. “Robot Analysis and Control”, New York, NY: Wiley, 1986. 
- gs: An Introduction”, Técnico Lisboa, University of Lisbon, 2018. 
- Qusay F. Hassan, “Internet of Things A to Z: Technologies and Applications”, Wiley-

IEEE Press, 2018. 
- Rana Asif Rehman and Bilal Khan, “IoT Elements, Layered Architectures and Security 

Issues: A Comprehensive Survey”, Sensors 18, (2018), 2796. 

15 PHY1020 Nhập môn Robotic 
Introduction to Robotic 3 1. Tài liệu bắt buộc  

- Khoá học mở “Introduction to robotics”, MIT open courseware 

https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-12-introduction-to-robotics-fall-2005/index.htm
https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-12-introduction-to-robotics-fall-2005/index.htm
https://www.wiley.com/en-vn/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AQusay+F.+Hassan
https://www.researchgate.net/profile/Rana_Asif_Rehman
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

(https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-12-introduction-to-robotics-fall-
2005/index.htm), 

- GS.TSKH. Nguyễn Thiện Phúc, “Robot công nghiệp”, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2006. 
- PGS.TS. Tạ Duy Liêm, “Robot và hệ thống công nghệ robot hoá”, NXB Khoa học & Kỹ 

thuật, 2004  
- Asada, H., and J. J. Slotine. “Robot Analysis and Control”, New York, NY: Wiley, 1986. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 

16 MAT1090 Đại số tuyến tính  
Linear Algebra 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp, Tập 1- Đại số tuyến tính và Hình học giải tích. NXB 

ĐHQG Hà Nội, 2005. 
- Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp, Tập 1- Đại số và 

Hình học giải tích. NXB Giáo dục, 2001. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Trần Trọng Huệ, Đại số tuyến tính và hình học giải tích, NXB Giáo dục, 2009. 
- Phó Đức Tài, Giáo trình Đại số tuyến tính, https://sites.google.com/site/phoductai/dstt/  
- Jim Hefferon, Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/ 

17 MAT1091 Giải tích 1 
Analysis 1 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp (Tập 2 và Tập 3) - Phép tính vi phân các hàm - Phép 

tính tích phân - Lý thuyết chuỗi - Phương trình vi phân, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2005 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp (Tập 2) - Phép tính 

giải tích một biến số, NXB. Giáo dục, 2001. 
- James Stewart, Calculus: Early Transcendentals, Cengage Learning 7th edition, 2010. 

18 MAT1192 Giải tích 2 
Analysis 2 2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Thủy Thanh, Toán cao cấp (Tập 2 và Tập 3) - Phép tính vi phân các hàm - Phép 

tính tích phân – Lý thuyết chuỗi - Phương trình vi phân, NXB. ĐHQG Hà Nội, 2005. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-12-introduction-to-robotics-fall-2005/index.htm
https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-12-introduction-to-robotics-fall-2005/index.htm
http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

- James Stewart, Calculus: Early Transcendentals, Cengage Learning 7th edition, 2010. 
- Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, Toán học cao cấp (Tập 3) - Phép tính 

giải tích nhiều biến số, NXB. Giáo dục, 2008 

19 MAT1101 Xác suất thống kê 
Probability Statistic 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Đặng Hùng Thắng, Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng, Nhà Xuất bản Giáo dục, 

2009.  
- Đặng Hùng Thắng, Thống kê ứng dụng. Nhà Xuất bản Giáo dục, 2008. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Đặng Hùng Thắng, Trần Mạnh Cường, Thống kê cho Khoa học Xã hội và Khoa học sự sống 

(với phần mềm R). Nhà Xuất bản Đại học QUốc gia Hà Nội, 2019 
- Đặng Hùng Thắng, Bài tập xác suất. Nhà Xuất bản Giáo dục, 2009. 
- Đặng Hùng Thắng, Bài tập thống kê. Nhà Xuất bản Giáo dục, 2008. 

20 PHY1100 
Cơ - Nhiệt 
Mechanics - 
Thermodynamics 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Viết Kính, Bạch Thành Công, Phan Văn Thích, Vật lý học đại cương Tập 1, NXB 

ĐHQGHN, 2005. 
- Bạch Thành Công,  Giáo Trình Cơ học, NXB Giáo dục Việt nam, 2009.   
- D. Haliday, R. Resnick and J. Walker, Cơ sở vật lý Tập1, 2, 3; Ngô Quốc Quýnh, Đào Kim  

Ngọc, Phan Văn Thích, Nguyễn Viết Kính dịch, NXB Giáo dục, 2001. 
- Nguyễn Huy Sinh, Giáo trình Vật lý Cơ-Nhiệt đại cương Tập 1 và Tập 2, NXB Giáo dục 

Việt nam, 2010.  
- Randall D. Knight, Physics with modern physics for scientists and engineers, Second edition, 

Pearson & Addison Wesley, 2008. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

21 PHY1103 Điện - Quang 
Electromagnetism – Optics 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- D.Halliday, R. Resnick, J.Walker, Cơ sở Vật lý, Tập 4 và 5, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998. 
- D.Halliday, R. Resnick, J.Walker, Cơ sở Vật lý, Tập 6, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998. 
- Nguyễn Thế Bình, Quang học, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2007 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

- Tôn Tích Ái. Điện và từ, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2004.   
- R. A. Serway and J. Jewet, Physics for Scientists and Enginneers, Thomson Brooks /Cole, 6th 

edition, 2004. 
- Nguyễn Châu và n.n.k. Điện và từ. Nhà xuất bản Bộ GD&ĐT, 1973. 
- Eugent Hecht, Optics, 4th edition, International Edition, Adelphi University, Pearson 

Education, Inc., publishing as Addison Wesley, 2002. 
- B.E.A.Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley Series in Pure and Applied 

Optics, New York, 1991. 
- Ngô Quốc Quýnh, Quang học, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp 1972 

22 CHE1080 Hóa học đại cương 
General Chemistry 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Phạm Văn Nhiêu. Hóa đại cương (Phần cấu tạo chất), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003. 
- Lâm Ngọc Thiềm, Bùi Duy Cam. Hóa Đại Cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. 
- Vũ Đăng Độ, Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội, Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hóa 

học, NXB Giáo dục, tái bản lần thứ 4, Hà Nội, 2010. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

23 PHY1104 
Thực hành Vật lý đại 
cương 
General Physics Practice 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Lê Khắc Bình, Nguyễn Ngọc Long, Thực tập Vật lý Đại cương, Trường Đại học Tổng hợp 

Hà Nội, Năm 1990 (cho sinh viên Khoa Vật lý). 
- Lê Thị Thanh Bình (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Long, Thực tập Vật lý Đại cương phần Cơ - 

Nhiệt, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2007.  
- Lê Thị Thanh Bình (Chủ biên), Lê Khắc Bình, Thực tập Vật lý Đại cương phần Điện - Từ, 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2007.  
- Nguyễn Thị Thục Hiền (Chủ biên), Thực tập Vật lý Đại cương phần Quang, Nhà xuất bản 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm 2007 
- Bộ môn Vật lý Đại cương, Thực tập Vật lý Đại cương (Tài liệu lưu hành nội bộ) 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

24 GEO2300 Địa lý học  
Fundamental Geography 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Vi Dân (cb) (2005), Cơ sở địa lý tự nhiên, NXB ĐHQGHN. 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

- Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông (2006), Địa lý kinh tế-xã hội đại 
cương, NXB ĐH Sư Phạm. 

- Phạm Hữu Khá (2002), Địa lý kinh tế-xã hội đại cương, NXB ĐHQG TPHCM. 

- Hoàng Thị Phương Thảo (2011), Giáo trình địa lý kinh tế, Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội 

- Aland Strahler (2016), Introducing Physical Geography, 6th edition, Wiley.  
- Rubenstein (2019), The Cultural Landscape: An Introduction to Human Geography, 13th 

Edition, Pearson publisher, 576 pages, ISBN-13: 978-0135116159. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- X.V. Kalexnik (1973), Những qui luật địa lý chung của Trái Đất, NXB kỹ thuật. 

- Nguyễn Vi Dân và nnk (1997), Giáo trình địa lý đại cương (tập 1, 2), ĐHQGHN. 

- Lê Thông, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Minh Tuệ (2001), Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam, 
NXB Giáo dục. 

- Rubenstein (2019), The Cultural Landscape: An Introduction to Human Geography, 13th 
Edition, Pearson publisher, 576 pages, ISBN-13: 978-0135116159. 

25 GEO2055 Địa lý Việt Nam 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Vũ Tự Lập, Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2004. 
- Đặng Duy Lợi (chủ biên), Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam, tập 1 (phần đại cương), 

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010. 
- Đặng Duy Lợi (chủ biên), Giáo trình Địa lý tự nhiên Việt Nam, tập 2 (Phần khu vực), 

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011. 
- Lê Thông (chủ biên), Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

2016. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Lê Bá Thảo, Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý, NXB Thế giới, Hà Nội, 1998 
- Lê Thông (chủ biên), Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 

2009. 
- Lê Thông, Nguyễn Quý Thao, Việt Nam: Các vùng kinh tế và vùng trọng điểm. Nxb. 

Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012.  
- Lê Thu Hoa, Kinh tế vùng ở Việt Nam: từ lý luận đến thực tiễn, NXB Lao động, 2007. 
- Đỗ Thị Minh Đức, Địa lý Kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2010 

26 GEO2405 Phương pháp nghiên cứu 
khoa học 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Văn Tuấn, Cẩm nang Nghiên cứu khoa học – từ ý tưởng đến công bố, NXB 

tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 308 trang, 2018 
- Đồng Thị Thanh Phương, Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản lao động – 

xã hội, 205 trang, 2012. 
- Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật, Hà Hội, 2005, 178 trang. 
- Đinh Bá Hùng Anh, Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Tế - Xã Hội Và Hướng Dẫn Viết 

Luận Văn, NXB Kinh Tế TPHCM, 663 trang, 2017. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Nguyễn Văn Tuấn, Đi vào nghiên cứu khoa học – tủ sách kiến thức, Nhà xuất bản tổng 
hợp thành phố Hồ Chí Minh, 250 trang, 2012.  

- Basil Gomez và John Paul Jones.,Research Methods in Geography - A Critical 
Introduction. Blackwell Publishing Ltd. 481 trang, 2010. 

- Nicholas Clifford, Shaun French and Gill Valentine., Key Methods in Geography. MPG 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

Books Group, Bodmin, Cornwall, India. 569 trang, 2010. 

27 GEO2318 Trắc địa đại cương 
Geodesy 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nhữ Thị Xuân, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành, Nguyễn Thúy Hằng, Trắc địa và bản 

đồ đại cương, Tập bài giảng. ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội., 2012. 
- Trần Văn Quảng, Trắc địa đại cương, 216 trang, Nxb Xây dựng, 2001. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

28 GEO2060 Bản đồ đại cương 
Cartography 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Đinh Thị Bảo Hoa, Bản đồ học hiện đại, Nxb Đại học Quốc gia, 2017. 
- Nhữ Thị Xuân, Đinh Thị Bảo Hoa, Tập bài giảng bản đồ đại cương, Tập bài giảng. 

ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội, 2012. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- A.M. MacEachren, D.R.F. Taylor, Visualization in Modern Cartography, 2013. 

29 GEO2091 
Cơ sở viễn thám 
Fundamentals of remote 
sensing 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Ngọc Thạch, Địa thông tin, Các nguyên lý cơ bản của Viễn thám, hệ thông tin địa lý 

và Hệ thống định vị toàn cầu, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2011 
- W. G. Rees, Physical Principles of Remote Sensing, Cambridge University Press, 2012. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Thomas M.L., Ralph W.K. Remote sensing and image interpretation. New York, 2007. 
- Erwin Schanda, Physical Fundamentals of Remote Sensing, 2012 

30 GEO2319 
Hệ  thống thông tin địa lý 
Geographic Information 
System 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Thị Băng Tâm, Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý. NXB Nông nghiệp, 2013 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Paul Bolstad, GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems, Fifth 

Edition, XanEdu Publishing Inc, 2016. 
- Bo Huang, Comprehensive Geographic Information Systems, 2017. 

31 GEO2320 
Khoa học môi trường và 
Biến đổi khí hậu 
Environmental Science 

2 
1. Tài liệu bắt buộc 

- Lê Thạc Cán, Cơ sở khoa học môi trường. Giáo trình giảng dạy đại học, 328tr, 1995. 
- Bộ TN&MT, Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, 170tr, 2016. 
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and Climate change 2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Katherine Richardsons, Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions. 

Cambridge University Press, 2012. 
- Charles F. Gritzner, Changing Climate. Chelsea house publishers, p. 120., 2010. 

32 GEO2321 
Toán trong địa lý 
Mathematics in 
Geography 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Kim Chương. Phương pháp toán trong địa lý. NXB ĐH Sư Phạm, 2004 
- Đào Hữu Hồ, Nguyễn Văn Hữu, Hoàng Hữu Như. Thống kê toán học. NXB KH&KT Hà 

Nội, 1981. 
- Wilson, AG; Kirkby, MJ. Mathematics for Geographers and Planners (2 ed.). Oxford 

University Press, USA. 1980. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Nguyễn Cao Huần, 2005. Đánh giá cảnh quan (theo tiếp cận kinh tế sinh thái). Nxb ĐHQG 

Hà Nội, 178tr. 
- Fahui Wang. Quantitative Methods and Socio-Economic Applications in GIS (econd 

Edition). CRC Press. 2015 

33 GEO2322 

Ứng dụng viễn thám và 
GIS trong nghiên cứu địa 
lý và  môi trường biển 
Application of remote 
sensing and GIS  
in studies of marine 
geography and 
environment 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Hiệu, Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa mạo và địa lý 

biển. Tập bài giảng Trường ĐHKHTN, 2005. 
- Nguyễn Ngọc Thạch, Địa thông tin - Những nguyên lý cơ bản về viễn thám Hệ thông tin 

địa lý và Hệ thống định vị toàn cầu, NXB ĐHQGHN, 2011. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- I.S. Robinson, Satellite oceanography - An introduction for Oceanographers and Remote 
sensing scientists. John Wiley & Sons publishing, p.455, 1994. 

- John F. Shroder, Treatise on Geomorphology. Elsevier Inc. Academic Press. 6386 trang. 
ISBN: 978-0-08-088522-3, 2013. 

34 GEO2323 
Quản lý tài nguyên và 
môi trường 
Environment and 

2 
1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Ngọc Dung. Quản lý tài nguyên và môi trường, NXB Xâu dựng. Hà Nội, 2010 
- Lưu Đức Hải. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, NXB ĐHQGHN (In lần thứ 
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Resource Management 2), 2007 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Mai Đình Yên. Môi trường và con người. NXB Giáo dục, 1997. 
- Vũ Quyết Thắng. Quy hoạch môi trường, NXB ĐHQGHN, 2005. 
- Andrew R.W. Jackson and Julie M. Jackson. The Natural environment and human impact. 

Longman, Singapore, 1996 

35 GEO3262 

Cơ sở và lịch sử quản lí 
đất đai 
Fundamentals and  
History of Land 
Administration 

4 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Đức Khả, Trần Văn Tuấn. Bài giảng Cơ sở quản lí đất đai. Trường ĐHKHTN, 

ĐHQGHN, Hà Nội, 2015. 
- Đặng Hùng Võ, Nguyễn Đức Khả. Cơ sở Địa chính. NXB ĐHQG HN 2007. 
- Nguyễn Đức Khả. Lịch sử quản lí đất đai. NXB Đại học Quốc gia HN. 2003. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Phùng Văn Nghệ, 2010. Lịch sử hình thành và phát triển ngành Quản lí đất đai. Tuyển tập 

báo cáo Hội nghị khoa học Quốc gia kỷ niệm 65 năm ngành quản lí đất đai. Tổng cục Quản lí 
đất đai, 2010.  

- Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, 2010. NXB ĐHQG Hà Nội. 
- Nguyễn Mạnh Hiển, 2010. Xây dựng ngành quản lí đất đai theo định hướng hiện đại hóa, kinh tế 

hóa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học 
Quốc gia kỷ niệm 65 năm ngành quản lí đất đai. Tổng cục Quản lí đất đai, 2010.  

- Chính phủ, 2012. Quyết định số 1892/2012/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 về Chiến lược quản lý 
nhà nước về đất đai giai đoạn 2011-2020. 

- Ian Williamson, Stig Enemark, Jude Wallace and Abbas Rajabifard (2009). Land 
administration for Sustainable Development. ESRI PRESS 2009 

36 GEO3263 Pháp luật đất đai 
Land law 2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Vũ Ngọc Kích. Bài giảng Luật đất đai. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 
- Luật Đất đai 2013. NXB Chính trị Quốc gia 2014. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Đặng Hùng Võ, Nguyễn đức Khả. Cơ sở địa chính. NXB ĐHQG HN 2007. 
- Đặng Hùng Võ, 2010. Xây dựng luật đất đai đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Tuyển tập 
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Số 
tín 
chỉ 
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báo cáo Hội nghị khoa học Quốc gia kỷ niệm 65 năm ngành quản lí đất đai. Tổng cục Quản lí 
đất đai, 2010.  

37 GEO2076 
Quản lý tài chính đất đai 
Land finance 
management 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Văn Tuấn. Quản lý tài chính đất đai - Tập bài giảng. Trường Đại học Khoa học tự 

nhiên, Hà Nội, 2018. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Tôn Gia Huyên, Nguyễn Đình Bồng. Quản lí đất đai và thị trường bất động sản. NXB Bản 

đồ, Hà Nội, 2006. 
- Luật đất đai 2013. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, 2014. 
- Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009), NXB 

Hồng Đức, 2009. 
- Peter Dale and John McLaughlin. Land administration. Oxford University Press.. 1999. 

38 GEO3265 

Đánh giá đất và Quy 
hoạch sử dụng đất đai 
Land evaluation and land 
use planning 

4 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Văn Tuấn. Đánh giá đất - Tập bài giảng. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hà Nội, 

2014. 
- Trần Văn Tuấn. Quy hoạch sử dụng đất - Tập bài giảng. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 

Hà Nội, 2014. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2009). Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp – phân 

hạng đánh giá đất đai. NXB Khoa học và Kỹ thuật  
- Đoàn Công Quỳ, Nguyễn Thị Vòng và nnk. Giáo trình quy hoạch sử dụng đất. NXB Nông 

nghiệp, Hà Nội, 2005. 
- Luật Đất đai 2013. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2014. 
- Luật Quy hoạch, 2017.  NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội. 
- Tôn Gia Huyên (2010), Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và 

hội nhập. Tuyển tập các báo cáo khoa học kỷ niệm 65 năm ngành Quản lí đất đai Việt Nam. 
Hà Nội. 

- FAO.1992. Land evaluation and farming systems analysis for land use planning. FAO 
ROME. 
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- FAO. 1993. Guidelines for land use planning. FAO - ROME. 

39 GEO3266 
Thổ nhưỡng và Bản đồ 
thổ nhưỡng 
Soil science and soil Map 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Phạm Quang Tuấn, 2007. Cơ sở thổ nhưỡng và địa lý thổ nhưỡng. Nxb. Đại học Quốc gia, 

HN 
- Hội Khoa học đất Việt Nam, 2000. Đất Việt Nam. Nxb. Nông nghiệp, HN. 
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2009. Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp, tập I 

“Đại cương về đất, phân loại và lập bản đồ đất”. Nxb. Khoa học và kỹ thuật. HN. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Hội Khoa học đất Việt Nam, 1996. Chú giải kèm theo bản đồ đất Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 

theo FAO - UNESCO. 
- Hội Khoa học đất Việt Nam, 1998. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án “Chương trình 

phân loại đất Việt Nam theo phương pháp quốc tế FAO - UNESCO”. 
- Bộ Nông nghiệp, 1984. Tiêu chuẩn kỹ thuật ngành “Quy phạm điều tra thành lập bản đồ đất 

tỷ lệ lớn”.HN 

40 GEO3267 

Đánh giá hiện trạng và 
biến động sử dụng đất đai 
Evaluation of land use 
and land use change 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Phạm Quang Tuấn, 2018. Bài giảng thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Trường ĐH 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Bộ tài nguyên và môi trường, 2007.Quy phạm về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và 

bản dồ Quy hoạch sử dụng đất. 
- Bộ Tài nguyên và môi trường, 2007. Tập ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ 

Quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000; 1:50000; 1:100000; 
1:250000 và 1:1000000 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2018. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống 
kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

41 GEO3215 
Đăng ký đất đai và hồ sơ 
địa chính 
Land registration and 

3 
1. Tài liệu bắt buộc 
- Phạm Thị Phin, 2018. Hệ thống đăng ký đất đai. Tập bài giảng Trường ĐHKH Tự nhiên. 
- Đặng Hùng Võ, Nguyễn Đức Khả. Cơ sở Địa chính, 2007. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 
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cadastral records Hà Nội 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Hà Nội 
- Bộ Tài nguyên Môi trường (2014). Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính, Hà 

Nội. 
- Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014). Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, Hà Nội 
- Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật đất đai. Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội 
- Tổng cục Quản lí đất đai (2012). Hướng dẫn sử dụng phần mềm VILIS 2.0. 

42 GEO3269 Hệ thống thông tin đất đai 
Land Information System 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Quốc Bình. Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai. Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, Hà 

Nội, 2014. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án 

“Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, Hà Nội, 2013. 
- Tổng cục Quản lí đất đai. Tờ trình về việc đánh giá, lựa chọn phần mềm quản lý hệ thống 

thông tin đất đai, Hà Nội, 2017. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định 

về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, Hà Nội, 2014. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định 

kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai, Hà Nội, 2015. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai Việt Nam, phiên 

bản 1.0, Hà Nội, 2017. 
- Ngo Duc Mau, Dinh Hong Phong. Land Information System for state administration on land 

in Vietnam. GIS Development, 2004. 
- Vo Anh Tuan. Reengineering of a Land Information System (LIS) for the Vietnamese Land 

Administration. MSc thesis, ITC, The Netherlands, 2006. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-23-2014-TT-BTNMT-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-24-2014-TT-BTNMT-ho-so-dia-chinh-236560.aspx
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43%2f2014%2fN%c4%90-CP&area=0&type=0&match=True
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43 GEO3270 
Xử lý số liệu đo đạc 
Land Survey Data 
Processing 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Quốc Bình. Lý thuyết sai số và phương pháp số bình phương nhỏ nhất. NXB Nông 

nghiệp, Hà Nội, 2005. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Phan Văn Hiển, Phạm Quốc Khánh và nnk, Lý thuyết sai số và bình sai trắc địa, NXB Xây 

dựng, 2017. 
- Đào Xuân Lộc, Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu đo đạc, NXB ĐHQGHCM, 2015. 
- Trương Quang Hiếu, Lưu Anh Tuấn, Cơ sở toán học của lý thuyết sai số và phương pháp 

bình sai trắc địa, NXB Giao thông vận tải, 2014. 
- Hoàng Ngọc Hà, Tính toán bình sai lưới trắc địa và GPS, NXB Khoa học kỹ thuật, 2009. 
- Hoàng Ngọc Hà, Trương Quang Hiếu. Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa. NXB Giao 

thông Vận tải, Hà Nội, 2003 
- Lê Văn Hưng. Bình sai lưới trắc địa. NXB Xây dựng, Hà Nội, 1998. 
- Nguyễn Trọng San và nnk. Trắc địa cơ sở, tập 1, 2. NXB Xây dựng, Hà Nội, 2002. 
- Wolf P., Ghilani C. Adjusment computation: statistics and least squares in surveying and 

GIS. John Wiley and Sons, 1997. 
- Hooijberg M. Practical Geodesy. Springer Verlag, 1997. 
- Leick A. GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 1995. 

44 GEO3271 

Đo đạc địa chính và ứng 
dụng tin học trong thành 
lập bản đồ 
Cadastral Surveying and 
Application of 
information technology in 
mapping 

4 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Lê Phương Thúy, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Lê Tuấn. Bài giảng Đo đạc địa chính. Trường 

ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2016, 46 tr. 
- Trần Quốc Bình. Bài giảng ứng dụng tin học trong xây dựng bản đồ. Trường ĐH Khoa học 

Tự nhiên, Hà Nội, 2006, 173 tr. 
- Nguyễn Thế Phương. Bài giảng đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc. Trường 

ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2001. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư Quy định về bản đồ địa chính. Thông tư số 

25/2014/TT-BTNMT, Hà Nội, 2014. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis. Hà Nội, 2003. 
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- Nguyễn Trọng San. Giáo trình đo đạc địa chính. Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2002, 
264 tr. 

- Bentley Systems Inc. Microstation J: User guide,  2000. 
- Hooijberg M. Practical Geodesy. Springer Verlag, 1997. 

45 GEO3272 Thực tập đo đạc địa chính 
Cadastral survey practice 2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Quốc Bình. Bài giảng ứng dụng tin học trong xây dựng bản đồ. Trường ĐH Khoa học 

Tự nhiên, Hà Nội, 2006, 173 tr. 
- Lê Phương Thúy, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Lê Tuấn. Bài giảng Đo đạc địa chính. Trường 

ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2016, 46 tr. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định 

về bản đồ địa chính. 
- Nguyễn Thế Phương. Bài giảng đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc. Trường 

ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 2001. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 Quy định 

về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 
với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis. Hà Nội, 2003. 
- Hướng dẫn sử dụng máy Sokkia CX 105. 
- Hướng dẫn sử dụng máy GPS Trimble 4600LS, Trimble R7 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis. Hà Nội, 2003. 
- Hooijberg M. Practical Geodesy. Springer Verlag, 1997. 
- Leick A. GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 1995. 

46 GEO3210 
Thực tập trắc địa đại 
cương 
Practice on Geodesy 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nhữ Thị Xuân, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành, Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2000. 

Hướng dẫn thực tập trắc địa. Tập tài liệu hướng dẫn thực tập trắc địa. ĐHKHTN, ĐHQG 
HN. 

- Nhữ Thị Xuân, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành, Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2000. Trắc 
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địa và bản đồ đại cương. Tập bài giảng. ĐHKHTN, ĐHQG HN 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình. 
- Hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình. 

47 GEO3138 
Lập trình GIS 
Geographic Information 
System Programming 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- iCode Academy, Python Programming: Your Beginner’s Guide To Easily Learn Python in 7 

Days, Independently, 2017.  
- Paul A. Zandbergen, Python Scripting for ArcGIS, ESRI Press, 

https://www.esri.com/training/catalog/576605fb51de57f1099310ff/pythonscriptingforarcgis, 
2014.  

2.  Tài liệu tham khảo thêm 
- Michael Zeiler, Modeling our World: The ESRI Guide to Geodatabase Concepts, Second 

Edition, ESRI Press, 2010.  
- Silas Toms, ArcPy and ArcGIS – Geospatial Analysis with Python, Packt, 2016. 
- Stef Maruc, Aahz Maruch, Python For Dummies, John Wiley & Sons, 2006.  

 

48 GEO3304 
Trắc địa ảnh và Công 
nghệ ảnh số 
Digital Photogrammetry 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Quốc Bình, Lê Phương Thúy. Bài giảng Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh số. Trường 

ĐHKHTN, Hà Nội, 2015, 94 tr. 
- Trương Anh Kiệt, Lê Văn Hường, Trần Đình Trí. Trắc địa ảnh. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà 

Nội, 2005, 535 tr. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Trương Anh Kiệt (chủ biên). Trắc địa ảnh (8 tập). NXB Giao thông vận tải, 2000. 
- Trần Trung Anh. Bài giảng đo ảnh số. Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2008. 
- asser M, Egels Y. Digital Photogrametry. Taylor & Francis, London (2001). 
- Wolf P.R. Elements of Photogrammetry (with application in GIS). McGraw-Hill,  2000. 
- Wilfried Linder. Digital Photogrammetry, A Practice course. Springer, The Netherland, 2005. 
- Gottfried Konecny. Geoinformation, Remote Sensing, Photogrammetry, and Geographic 

Information System (Second edition). Taylor & Francis, New York, 2014, 452 tr.      
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49 

 
 
 
 
 
 

GEO3305 Giải đoán, điều vẽ ảnh 
Photo Interpretation 2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Thị Thanh Hải. Bài giảng Giải đoán và điều vẽ ảnh. Trường ĐHKHTN, Hà  Nội, 

2015  
- Trương Anh Kiệt, Lê Văn Hường, Trần Đình Trí. Trắc địa ảnh. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà 

Nội, 2005, 535 tr. Phần Ảnh hàng không 
- Hoàng Phương Nga, Phạm Vọng Thành. Đoán đọc điều vẽ ảnh. Giáo trình trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 1999. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Phạm Vọng Thành. Trắc địa ảnh. Phần cơ sở chụp ảnh và chụp ảnh hàng không. NXB Giao 

thông Vận tải, Hà Nội, 2000. 
- Nguyễn Ngọc Thạch. Địa tin học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011. 
- Kasser M, Egels Y. Digital Photogrametry. Taylor & Francis, London, 2001. 
- Wolf P.R. Elements of Photogrammetry (with application in GIS). McGraw-Hill, 2000. 

50 GEO3275 

Thực tập Công nghệ ảnh 
số và giải đoán, điều vẽ 
ảnh 
Field practice on Digital 
Photogrammetry and 
Photo Interpretation 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Thị Thanh Hải. Bài giảng Giải đoán và điều vẽ ảnh. Trường ĐHKHTN, 

ĐHQGHN, 2015. 
- Trần Quốc Bình. Bài giảng công nghệ ảnh số. Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, 2008. 
- Hoàng Phương Nga, Phạm Vọng Thành. Đoán đọc điều vẽ ảnh. Giáo trình trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 1999 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Trương Anh Kiệt, Lê Văn Hường, Trần Đình Trí. Trắc địa ảnh (phần về công nghệ ảnh 
số). NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2005, 535 tr. 

- Trương Anh Kiệt (chủ biên). Trắc địa ảnh (8 tập). NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 
2000. 

- Kasser M, Egels Y. Digital Photogrametry. Taylor & Francis, London, 2001. 
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- Wolf P.R. Elements of Photogrammetry (with application in GIS). McGraw-Hill, 2000. 

- Wilfried Linder. Digital Photogrammetry, A Practice course. Springer, The Netherland, 
2005. 

- Gottfried Konecny. Geoinformation, Remote Sensing, Photogrammetry, and Geographic 
Information System (Second edition). Taylor & Francis, New York, 2014, 452 tr.      

51 GEO3226 
Thực tập cơ sở địa lý 
Physical Geography 
Fieldtrip 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trịnh Thanh Ba, Nguyễn Hiệu, Xây dựng cơ sở dữ liệu và tài liệu tập huấn về điều kiện địa 

lý, tài nguyên và thực trạng khai thác lãnh thổ khu vực tản Lĩnh – Vân Hoà, huyện Ba Vì phục 
vụ tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và phát triển đô thị đại 
học, 2013. 

- Nguyễn Cẩn (CB), Hướng dẫn thực tập về các khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại Vườn 
Quốc gia Ba Vì, 2005. 

- Nguyễn Đình Hoè, Nguyễn Thị Phương Loan (CB), Hướng dẫn thực tập tài nguyên môi 
trường Đồ Sơn, NXB ĐGQGHN, 2005. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Stephen D. Wratten (1986). Thực nghiệm sinh thái học. NXB Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội. 
- Vưsivkin (1985). Thành lập bản đồ địa thực vật. NXB Khoa học kỹ thuật. Hà Nội. 

52 GEO3156 

Thực tập chuyên ngành 
và thực hành khởi nghiệp 
Fieldtrip for specific 
purposes 

02 

1. Tài liệu bắt buộc 

- Đặng Hùng Võ, Nguyễn Đức Khả. Cơ sở địa chính. NXB Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2007. 

- Nguyễn Đức Khả, 2010. Pháp luật đất đai. Tập bài giảng - Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên - ĐHQGHN. 

- Nguyễn Cảnh Bình, 2009. 10 lời khuyên khởi nghiệp. NXB Lao động  -  Xã hội. 
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2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Phạm Thị Phin, 2018. Đăng ký đất đai và hồ sơ địa chính - Tập bài giảng - Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. 

- Phạm Quang Tuấn, 2013. Đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất. Tập bài 
giảng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. 

- Trần Văn Tuấn, 2010. Đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất. Tập bài giảng - 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. 

- Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2017. Quyết định 
số 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 
2025. Hà Nội. 

53 GEO4074 Niên luận 
Essay 2  

54 GEO3276 GIS ứng dụng 
Applied GIS 03 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Quốc Bình. Bài giảng GIS ứng dụng. Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, Hà Nội, 2015. 
- Trần Quốc Bình. Bài giảng ArcGIS 10.1. Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, Hà Nội, 2014. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- P. Wyatt and M. Ralphs. GIS in land and property management. Spon Press, 2003. 
- Shashi Shekar  and Hui Xiong (Eds.). Encyclopedia of GIS. Springer, 2008. 
- Trần Quốc Bình, Lê Phương Thúy, Đỗ Thị Minh Tâm. Ứng dụng GIS trong thành lập bản đồ 

vùng giá trị đất đai. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà 
Nội, 16/12/2008, tr. 1059-1068. 

- Phạm Thị Thanh Thủy, Trần Quốc Bình và nnk. Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ kiểm tra 
tính hợp lý về vị trí không gian một số loại đất phi nông nghiệp, công bố và theo dõi thực 
hiện phương án quy hoạch sử dụng đất. Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài 
cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường, mã số: 2015.01.09, Hà Nội, 2017. 
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- Phạm Lê Tuấn. Nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án 
phát triển giao thông đô thị (ví dụ dự án Đường vành đai 2, đoạn Vĩnh Tuy - chợ Mơ - Ngã 
Tư Vọng). Luận văn Thạc sĩ khoa học, Trường ĐHKHTN, 2017. 

- Trần Quốc Bình, Phạm Thanh Xuân, Phạm Lê Tuấn, Lê Phương Thúy, Nguyễn Xuân Linh, 
Mẫn Quang Huy. Tính toán diện tích thực của bề mặt thửa đất trên bản đồ địa chính ở khu 
vực đồi, núi. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 33, Số 
4 (2017). 

55 GEO3277 

Bản đồ chuyên đề trong 
quản lí đất đai 
Thematic maps in Land 
Administration 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Thị Thanh Hải. Bản đồ chuyên đề trong quản lí đất đai. Tập bài giảng, Hà Nội, 

2015. 
- Lâm Quang Dốc. Bản đồ chuyên đề. NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2002. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Quốc Hội. Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và Bản đồ (2018). 
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định Ban hành quy định về hoạt động đo đạc 

và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội, số 
37/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017.  

- Nguyễn Phi Sơn. Yêu cầu về độ chính xác đo đạc thửa đất khi tính đến ảnh hưởng của giá 
trị sử dụng. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Khoa học Đo Đạc và Bản đồ. Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. Số 9 tháng 9/2011. 

- V.S.Ticunov. Mô hình hoá bản đồ kinh tế xã hội. Matxcơva, 1985 (tiếng Nga) 

56 GEO3216 

Hệ thống thông tin bất 
động sản 
Real-estate Information 
System 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Quốc Bình. Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản. Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, 

Hà Nội, 2017. 
- Donald Bell. UML basics: An introduction to the Unified Modeling Language. IBM 

Technical Library, 2003 (có bản dịch bằng tiếng Việt). 
- Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng. Giáo trình Thị trường Bất động sản. Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam, Hà Nội, 2004. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Frank Razem et al. Developing an Integrated Real Estate Information System (IRIS) using 
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ArcGIS. ESRI User Conference, 2004 (có tại địa chỉ http://proceedings.esri.com/library/ 
userconf/proc04/docs/pap1594.pdf). 

- Vo Anh Tuan. Reengineering of a Land Information System (LIS) for the Vietnamese Land 
Administration. MSc thesis, ITC, The Netherlands, 2006. 

- Phuong Thuy Le, Jaap Zevenbergen, Christiaan Lemmen, Harry Uitermark and Quoc Binh 
Tran. Investigating the Conformity between the Land Administration Domain Model and the 
Vietnamese Land Administration System. Peer reviewed paper.  FIG Working Week 2012, 
Rome, Italy, 6-10/5/2012. 

- Trang W3Schools Online Web Tutorials (www.w3school.net) về lập trình Web.  

57 GEO3043 Trắc địa vệ tinh 
Satellite Geodesy 2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Quốc Bình. Bài giảng Trắc địa vệ tinh. Trường ĐH KHTN, Hà Nội, 2011. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Đặng Nam Chinh (chủ biên), Đỗ Ngọc Đường, Định vị vệ tinh, Nhà xuất bản khoa học và kỹ 

thuật, 2012 
- Jan Van Sicle. GPS for Land Surveyor. Ann Arbor Press Inc., 2001. 
- Leick A. GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 1995. 
- Vanicek P. Tutorial in Geodesy. Academic Press, 2001. 

58  GEO3073 Trắc địa biển 
Sea Surveying 2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Thị Thanh Hải. Trắc địa biển. Tập bài giảng, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 2015. 
- Lê Trung Chơn  Trắc địa vệ biển. Trường ĐH Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, 2003. 
2.Tài liệu tham khảo thêm 
- Nguyễn Văn Liêm. Trung tâm Trắc địa Bản đồ biển đổi mới công nghệ đo đạc biển. Tạp chí 

Tài nguyên và Môi trường  Hà Nội, 12/2009. 
- Trần Viết Tuấn, Phạm Doãn Mậu, Giáo trình trắc địa biển, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà 

Nội, 2011. 
- Trần Duy Kiều, Trắc địa biển, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2014. 

59 GEO3041 Trắc địa cao cấp 
Geodesy 2 1. Tài liệu bắt buộc 

- Trần Quốc Bình. Bài giảng Trắc địa cao cấp. Trường ĐH KHTN, Hà Nội, 2012. 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

2.  Tài liệu tham khảo thêm 
- Phạm Hoàng Lân Đặng, Trắc địa cao cấp đại cương, NXB Giao thông vân tải 2017. 
- Jan Van Sicle. GPS for Land Surveyor. Ann Arbor Press Inc., 2001. 
- Leick A. GPS Satellite Surveying. John Wiley and Sons, 1995. 
- Vanicek P. Tutorial in Geodesy. Academic Press, 2001. 

60 GEO3280 Thanh tra đất đai 
Land Inspection 2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Bộ môn Quản lí đất đai, Thanh tra đất đai, bài giảng nội bộ, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhên, 2019. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật đất đai. NXB CTQG, 2013. 
- Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật thanh tra, 2010. 
- Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật khiếu nại, 2011. 
- Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật tố cáo, 2011. 

61 GEO3281 

Quy hoạch đô thị và khu 
dân cư nông thôn 
Urban and rural planning 
studies 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Phạm Trọng Mạnh. Quy hoạch đô thị (Giáo trình). Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hà 

Nội, 2016 
- Nguyễn Thế Bá. Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. NXB Xây dựng. 2006. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Bộ xây dựng, Các tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng, TCVN, NXB Xây dựng, Hà 

Nội – 2000 
- Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ chí Minh, Lý thuyết Quy hoạch đô thị, giáo án điện tử, 2006 
- Đàm Trung Phường. Đô thị Việt Nam. NXB Xây dựng. 1995 
- Kaiser E.,  Chapin S. Urban Land use Planning. University of Illinois Press. 1995. 

62 GEO3282 Định giá đất 
Land Valuation 3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Phạm Sỹ Liêm. Định giá đất - Tập bài giảng. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hà Nội. 

2017 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2007). Giáo trình định giá đất. NXB Nông nghiệp. 



40 
 

TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

- Trịnh Hữu Liên, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Thị Khuy (2014). Giáo trình định giá đất. NXB 
Khoa học và Kỹ thuật. 

- Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Quỳnh Hoa (2012). Giáo trình thẩm định giá trị bất động sản. 
NXB Lao động xã hội. 

- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013). Luật Đất đai 2013. NXB Chính trị Quốc gia - Sự 
thật 

- Chính Phủ (2014). Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của quy định về giá đất. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết 

phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn 
xác định giá đất.  

- Richard Reed (2007). The valuation of Real Estate: The Australian Edition of the Apprasal of 
Real Estate 12th. Edition Published by Australian Property Institute. 

63 GEO3283 

Xây dựng và quản lý cơ 
sở dữ liệu địa chính 
Building and management 
land administration 
database 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Quốc Bình. Bài giảng hệ thống thông tin đất đai. Trường ĐH KHTN, Hà Nội, 2018.  
- Tổng cục Quản lí đất đai. Hướng dẫn sử dụng phần mềm VILIS 2.0. Hà Nội, 2012. 
- Lê Phương Thúy. Bài  giảng The land administration domaim model. Trường ĐH KHTN, Hà 

Nội, 2013. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Bộ Tài nguyên môi trường. Thông tư 04/2017/BTNMT, Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu 
đất đai. 

- Bộ Tài nguyên môi trường. Thông tư 75/2015/BTNMT, Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ 
liệu đất đai 

- Jong Taek Park, Joungyoon Chun. The Establishment of Korea Land Information System 
(LIS), Korea 2014. 

- Rigaux P., Scholl M., Voisard A. Spatial Databases (with application to GIS). Morgan 
Kaufmann Publishers, 2002. 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

- Javier Morales, Some UML concept, Dept. of Geoinformation Processing 

- ITC, Enschede, 2008. 

- Dự án CDLA. Giáo trình đào tạo hệ thống thông tin đất đai. Tổng cục Địa chính và 
SwedeSurvey. Hà Nội, 1999. 

- Tổng cục Địa chính. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên đất (dự án khả thi). Hà Nội, 
1998 

64 GEO3217 
Quản lý thị trường bất 
động sản 
Real estate management 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Phạm Sỹ Liêm. Quản lý thị trường bất động sản - Tập bài giảng. Trường Đại học Khoa học 

tự nhiên, Hà Nội, 2017. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Hoàng Văn Cường (2017). Giáo trình thị trường bất động sản. NXB Kinh tế Quốc dân, Hà 

Nội. 
- Đinh Văn Ân (2011). Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. NXB Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội. 
- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013). Luật Đất đai 2013. Nhà xuất bản Chính trị Quốc 

gia. 
- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014). Luật Nhà ở 2014 và Luật kinh doanh bất động 

sản 2014. NXB Tư pháp. 
- Deborah L. Brett, Adrienne Schmitz (2015). Real Estate Market Analysis: A Case Study 

Approach. Urban Land Institute, Second Edition. 

65 GEO3218 
Thống kê, kiểm kê đất đai 
Land statistics and 
inventory 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Phạm Thị Phin (2014). Thống kê, kiểm kê đất đai. Tập bài giảng Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 
2. Tài liệu tham khảo 
- Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-

BTC-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2014 hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm 
kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, Hà Nội 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 
2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất 
đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Hà Nội. 

- Tổng Cục Quản lí đất đai (2015) Hướng dẫn sử dụng phần mềm TK05, Hà Nội 
- Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai, Hà Nội 

66 GEO3150 

Quản lý nhà nước về thu 
hồi đất 
Land 
acquisition administration 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Văn Tuấn, Phạm Thị Phin, 2019. Quản lý nhà nước về thu hồi đất. Tập bài giảng 

Trường ĐHKH Tự nhiên 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Đặng Hùng Võ, Nguyễn Đức Khả. Cơ sở Địa chính, 2007. NXB Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Hà Nội. 

- Trần Quang Huy, trường Đại học Luật Hà Nội (2016). Giáo trình Luật đất đai. NXB 
Công an Nhân dân. 

- Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật đất đai. Nhà xuất bản 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

- Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014). Nghị định số 47/2014/NĐ-
CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Hà Nội. 

- Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014). Nghị định số 44/2014/NĐ-
CP quy định về giá đất, Hà Nội. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết 
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Hà Nội. 

67 GEO3151 Cơ sở kinh tế đất đai 2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Văn Tuấn, Cơ sở kinh tế đất - Tập bài giảng. Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hà 

Nội, 2018. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Ngô Đức Cát (2000), Giáo trình kinh tế tài nguyên đất, Trường Đại học kinh tế quốc dân. 
- Luật đất đai 2013. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, 2014. 
- Peter Dale and John McLaughlin. Land administration. Oxford University Press, 1999. 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

68 GEO3152 Đầu tư và kinh doanh bất 
động sản 2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Phạm Sỹ Liêm. Đầu tư và kinh doanh bất động sản - Tập bài giảng. Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Hà Nội, 2019. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Phan Thị Cúc, Nguyễn Văn Xa (2009). Đầu tư kinh doanh bất động sản. Nxb Đại học Quốc 

gia TPHCM. 
- Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014). Luật Kinh doanh bất động sản. NXB Chính trị 

Quốc gia - Sự thật. 
- William B Brueggeman and Jeffrey D. Fisher Professor (2015). Real Estate Finance and 

Investments. McGraw-Hill Education; 15 edition. 

69 GEO3155 Lập và quản lý các dự án 
đầu tư 3 

1.Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Bạch Nguyệt (chủ biên), Lập dự án đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. 
- Nguyễn Bạch Nguyệt (chủ biên), Quản lý dự án đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 

2016. 
2.Tài liệu tham khảo thêm 

- Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư,  NXB Kinh 
tế TP Hồ Chí Minh, 2012. 

- Đinh Thế Hiển, Lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2012. 
- Từ Quang Phương (chủ biên), Giáo trình quản lý dự án đầu tư, NXB Lao động – Xã hội, 

2005 

70 GEO4075 Khóa luận tốt nghiệp 
Thesis 7  

71 GEO3219 

Đánh giá tác động môi 
trường 
Environmental Impact 
Assessment 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Hoàng Xuân Cơ, Phạm Ngọc Hồ, Đánh giá tác động môi trường, Nxb. ĐHQGHN, 2009. 
- Cù Huy Đấu, Đánh giá tác động môi trường, Nxb. Hà Nội, 2010. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Lê Văn Khoa, Khoa học Môi trường, Nxb. Giáo dục, 2001. 
- Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh, Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, Nxb. 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

ĐHQGHN, 2000. 

72 GEO2310 

Địa mạo học trong quản lí 
đất đai 
Geomorphology in Land 
Management 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Đào Đình Bắc, 2004. Địa mạo trong quản lý và sử dụng đất. Giáo trình lưu hành nội bộ, 200 

trang. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 

- Donald Thompson and Duncan McGregor, 1995. Geomorphology and Land Management 
in a Changing Environment. Wiley, John & Sons publishing, p.356. 

- Nguyễn Ngọc Thạch, 2017. Viễn thám – GIS trong nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất. 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 363 trang. 

73 GEO2025 

Cơ sở quy hoạch và tổ 
chức lãnh thổ 
Fundamental planning 
and territorial 
organization 

2 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Ngô Thúy Quỳnh (2010), Giáo trình tổ chức lãnh thổ kinh tế (tài liệu hướng dẫn nghiên 

cứu và ứng dụng thực tiễn), NXB Chính trị quốc gia. 
- Đinh Văn Thanh (2005), Quy hoạch vùng, NXB Nông nghiệp  

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Lê Thông (chủ biên) (2008), Địa lý các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam, NXB Giáo 

dục. 
- Tiến Phát, Tiến Đạt (2018), Luật quy hoạch – những vấn đề cần thiết trong công tác quản 

lý quy hoạch về xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường, thủy lợi, nông thôn mới và quy 
hoạch rừng, NXB Lao động. 

- Nguyễn Văn Thành, Đoàn Thanh Tùng, Lưu Đức Hải, Bùi Tất Thắng, Nguyễn Công Mỹ 
(2010), Tuyển tập các nghiên cứu về phát triển và tổ chức lãnh thổ, NXB Chính trị quốc 
gia 

74 GEO3154 

Bảo vệ tài nguyên và môi 
trường đất 
Protection of Soil 
Resource and 
Environment 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Hội Khoa học đất Việt Nam, 2000. Đất Việt Nam. Nxb. Nông nghiệp, HN. 
- Lê Văn Khoa (chủ biên), 2000. Đất và môi trường. Nxb. Giáo dục, HN. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Lê Văn Khoa, 1995. Môi trường và ô nhiễm. Nxb. Giáo dục, HN. 
- Lê Văn Khoa, Trần Thị Lành, 1997. Môi trường và phát triển bền vững miền núi. Nxb. Giáo 
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TT Mã học 
phần Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 
(1. Tài liệu bắt buộc, 2. Tài liệu tham khảo thêm) 

dục, HN. 

75 GEO3293 

Quản lý và sử dụng đất 
nông nghiệp 
Agricultural land 
management and use 

2 

1.Tài liệu bắt buộc 
- Vũ Thị Bình (2007). Cơ sở khoa học sử dụng đất nông nghiệp bền vững. Tập bài giảng 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
- Phạm Thị Phin (2018). Bài giảng sử dụng đất nông nghiệp. Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên 
- FAO, UNDP, UNEP and World Bank (1997), Land quality indicators and their use in 

sustainable agriculture and rural development. 
2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2003). Báo cáo thực trạng ruộng đất hiện nay và các 

giải pháp khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất trong nông nghiệp. Hà Nội.. 
- Đỗ Nguyên Hải (2010). Bài giảng sử dụng đất nông nghiệp. Học viện Nông nghiệp Việt Nam      
- Quốc hội (2013). Luật Đất đai 2013. NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam 
- Thủ tướng Chính phủ (2012 ), Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ giải 

quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, Hà Nội. 
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (1993), Guidelines for land-

use planning, Rome, Italy. 
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4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy (ghi theo số thứ tự trong khung chương trình) 
 

STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

1.  PHI1006 
Triết học Mác - 
Lênin 
Philosophy 

3 

Đặng Thị Lan 
Trần Thị Điểu 
Trần Ngọc Liêu 
Nguyễn Thị Thu Hường 
Hoàng Văn Thắng 
Lương Thùy Liên 
Ngô Đăng Toàn 
Lê Thị Vinh 
Nguyễn Thị Thanh Huyền 
Trần Thị Hạnh 
Nguyễn Thanh Bình 
Nguyễn Kim Thanh 
Nguyễn Thị Lan 
Đoàn Thu Nguyệt 
Phạm Công Nhất 

PGS.TS 
TS 

PGS.TS 
TS 
ThS 
TS 
ThS 
TS 

PGS.T.S 
PGS.TS 
PGS.TS 

ThS 
TS 
ThS 

PGS.TS 

Triết học 
Lịch sử triết học 

Triết học 
Triết học 
Triết học 
Triết học 
Triết học 

CNDVBC&CNDVLS 
Triết học 
Triết học 
Triết học 
Triết học 
Triết học 
Triết học 
Triết học 

ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 

2.  PEC1008 
Kinh tế chính trị 
Mác – Lênin 
Political Economics 

2 
Nguyễn Thùy Anh 
Phạm Văn Dũng 
Hoàng Triều Hoa 

TS 
PGS.TS 

TS 

Kinh tế chính trị 
Kinh tế chính trị 
Kinh tế chính trị 

ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

Nguyễn Thị Thu Hoài 
Lê Danh Tốn 
Trần Quang Tuyến 

TS 
PGS.TS 

TS 

Kinh tế chính trị 
Kinh tế chính trị 
Kinh tế chính trị 

ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 

3.  POL1001 

Tư  tưởng Hồ Chí 
Minh 
Ho Chi Minh 
Ideology 

2 

Phạm Quốc Thành 
Đỗ Thị Ngọc Anh 
Nguyễn Ngọc Diệp 
Nguyễn Thanh Tùng 
Nguyễn Thị Kim Hoa 
Nguyễn Anh Cường 
Nguyễn Thị Thúy Hằng 
Nguyễn Duy Quỳnh 
Nguyễn Thu Hồng 
Trần Thị Quang Hoa 
Trần Bách Hiếu 
Nguyễn Văn Thắng 
Nguyễn Thị Châu Loan 
Vũ Thị Minh Thắng 
Đặng Anh Dũng 
Nguyễn Phú Hải 

PGS.TS 
TS 
ThS 
ThS 
ThS 

PGS.TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
ThS 
TS 
ThS 
ThS 
ThS 

- 
Triết học 

- 
- 

Xã hội học 
- 

Báo chí 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Chính trị học 
- 

ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 

4.  HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2 Ngô Đăng Tri PGS.TS Lịch sử ĐCSVN ĐH KHXH&NV 



48 
 

STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

Revolutionary 
Guidelines of 
Vietnam Communist 
Party 

Lê Văn Thịnh 
Nguyễn Thị Mai Hoa 
Đỗ Thị Thanh Loan 
Lê Quỳnh Nga 
Phạm Thị Lương Diệu 
Đỗ Hoàng Ánh 
Phạm Minh Thế 

PGS.TS 
PGS.TS 

TS 
TS 
TS 
TS 
TS 

Lịch sử 
Lịch sử ĐCSVN 
Lịch sử ĐCSVN 
Lịch sử ĐCSVN 
Lịch sử ĐCSVN 
Lịch sử ĐCSVN 
Lịch sử ĐCSVN 

ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 

5.  PHI1002 
Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 
Scientific Socialism 

2 

Hà Thị Bắc 
Phạm Quỳnh Chinh 
Phạm Hoàng Giang 
Nguyễn Thị Lan 
Phan Hoàng Mai 
Phạm Công Nhất 
Ngô Thị Phượng 

TS 
TS 
TS 
TS 
ThS 

PGS.TS 
PGS.TS 

CNDVBC & CNDVLS 
CNXHKH 
CNXHKH 

CNDVBC & CNDVLS 
CNXHKH 
CNXHKH 
Triết học 

ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 

6.  FLF1107 Tiếng Anh B1 5 Các giảng viên thuộc 
Khoa Tiếng Anh - Tiếng Anh 

Khoa Tiếng Anh, 
Trường ĐH Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN 

7.   Giáo dục thể chất 4 Các giảng viên - - 
TT Giáo dục Thể chất 
và Thể thao 

8.   Giáo dục quốc 
phòng – an ninh 8 Các giảng viên - - 

TT Giáo dục Quốc 
phòng và An ninh 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

9.  INM1000 
 

Tin học cơ sở  
Introduction to 
Informatics  

2 Các giảng viên - Tin học 
Khoa Toán-Cơ-Tin 
học, Trường 
ĐHKHTN 

10.  HIS1056 

Cơ sở văn hóa Việt 
Nam 
Fundamentals of 
Vietnamese Culture 

3 

Nguyễn Thị Hoài Phương 
Đỗ Thị Hương Thảo 
Đinh Đức Tiến 
Nguyễn Bảo Trang 
Nguyễn Ngọc Minh 

ThS 
TS 
TS 
ThS 

Giảng viên 

Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 
Lịch sử Việt Nam 

Lịch sử 
Quản lý tài nguyên VH 

ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 
ĐH KHXH&NV 

11.  GEO1050 

Khoa học Trái đất và 
Sự sống 
Earth and Life 
Sciences 

3 

Phạm Quang Tuấn 
Đặng Văn Bào 
Ngô Văn Liêm 
Đặng Kinh Bắc 
Nguyễn Thị Thu Cúc 
Phạm Thị Phương Nga 

PGS.TS 
PGS.TS 

TS 
TS 
TS 

ThS 

Địa lý 
Địa lý 
Địa lý 
Địa lý 

Địa chất 
Địa lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

12.  THL1057 
Nhà nước và pháp 
luật đại cương 

3 

Hoàng Thị Quế 
Nguyễn Hoàng Anh 
Nguyễn Minh Tuấn 
Mai Văn Thắng 
Phạm Thị Duyên Thảo 
Lê Thị Phương Nga 

GS.TS 
PGS.TS 
PGS.TS 

TS 
TS 
TS 

Luật học 
Luật học 
Luật học 
Luật học 
Luật học 
Luật học 

Khoa Luật, ĐHQGHN 
Khoa Luật, ĐHQGHN 
Khoa Luật, ĐHQGHN 
Khoa Luật, ĐHQGHN 
Khoa Luật, ĐHQGHN 
Khoa Luật, ĐHQGHN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

Phan Thị Lan Phương 
Nguyễn Thị Hoài Phương 
Nguyễn Văn Quân 

TS 
ThS 
TS 

Luật học 
Luật học 
Luật học 

Khoa Luật, ĐHQGHN 
Khoa Luật, ĐHQGHN 
Khoa Luật, ĐHQGHN 

13.  MAT1060 
Nhập môn phân tích 
dữ liệu 

2 

Trịnh Quốc Anh 
Nguyễn Thịnh 
Phạm Đình Tùng 
Hoàng Thị Phương Thảo 
Trần Mạng Cường 
Nguyễn Tiến Dũng 
Phạm Huy Tùng 
Tạ Công Sơn 
Bùi Khánh Hằng 

TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
TS 
ThS 

Toán học 
Toán học 
Toán học 

Xác suất thống kê 
Toán học 

Xác suất thống kê 
Thống kê 
Toán học 
Toán học 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

14.  PHY1070 
Nhập môn Internet 
kết nối vạn vật 

2 

Nguyễn Tiến Cường 
Nguyễn Cảnh Việt 
Đỗ Trung Kiên 
Nguyễn Anh Tuấn 
Hà Thụy Long 
Giang Kiên Trung 

TS 
ThS 
TS 
TS 
TS 
ThS 

Vật lý  
Vật lý 
Vật lý 
Vật lý 
Vật lý 
Vật lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

15.  PHY1020 Nhập môn Robotic 
Robotic 3 

Phạm Văn Thành 
Đỗ Trung Kiên 

TS 
TS 

Vật lý 
Vật lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

Trần Vĩnh Thắng 
Lê Quang Thảo 
Đặng Thị Thanh Thuỷ 
Đỗ Quang Lộc 
Nguyễn Anh Tuấn 
Nguyễn Ngọc Đỉnh 
Nguyễn Cảnh Việt 

ThS 
TS 

PGS.TS 
NCS 
TS 
TS 
ThS 

Vật lý 
Vật lý 
Vật lý 
Vật lý 
Vật lý 
Vật lý 
Vật lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

16.  MAT1090 Đại số tuyến tính  
Linear Algebra 3 

Nguyễn Đức Đạt 
Lê Đình Định 
Nguyễn Minh Hoàng 
Võ Thị Như Quỳnh 
Trần Thanh Tuấn 

PGS. TS 
TS 
TS 
TS 
TS 

Toán học 
Toán lý 

Toán học 
Toán học 

Cơ học vật rắn 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

17.  MAT1091 Giải tích 1 
Analysis 1 3 

Lê Đình Định 
Hà Phi 
Nguyễn Ngọc Phan 
Đặng Đình Châu 
Trần Thanh Tuấn 

TS 
TS 
TS 

PGS.TS 
TS 

Toán lý 
Toán học 
Toán học 
Toán học 

Cơ học vật rắn 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

18.  MAT1192 Giải tích 2 
Analysis 2 2 

Lê Đình Định 
Hà Phi 
Nguyễn Ngọc Phan 

TS 
TS 
TS 

Toán lý 
Toán học 
Toán học 

Trường ĐHKHTN  
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

Đặng Đình Châu 
Trần Thanh Tuấn 

PGS.TS 
TS 

Toán học 
Cơ học vật rắn 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

19.  MAT1101 Xác suất thống kê 
Probability Statistic 3 

Đặng Hùng Thắng 
Phan Viết Thư 
Trịnh Quốc Anh 
Nguyễn Thịnh 
Tạ Công Sơn 
Hoàng Thị Phương Thảo 
Lê Vĩ 
Nguyễn Tiến Dũng 
Phạm Huy Tùng 

GS. TSKH 
PGS. TS 

TS. 
TS. 
TS. 
TS. 
TS 
TS 
TS 

Xác suất thống kê 
Xác suất thống kê 

Toán học 
Toán học 
Toán học 

Xác suất thống kê 
Xác suất thống kê 
Xác suất thống kê 

Thống kê 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

20.  PHY1100 
Cơ - Nhiệt 
Mechanics – 
Thermodynamics 

3 

Đỗ Thị Kim Anh 
Lê Thị Thanh Bình 
Bạch Thành Công 
Nguyễn Việt Tuyên 
Lê Tuấn Tú 
Phạm Nguyên Hải 
Phạm Văn Thành 
Nguyễn Thùy Trang 
Lê Văn Vũ 

TS. 
PGS.TS. 
GS.TS. 

TS. 
TS. 
TS. 
TS. 
TS. 

PGS.TS 

 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN  
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

21.  PHY1103 
Điện - Quang 
Electromagnetism – 
Optics 

3 

Đỗ Thị Kim Anh 
Ngạc An Bang 
Nguyễn Thế Bình 
Đào Kim Chi 

TS.GV 
TS.GV 

PGS.TS.GVC 
GV 

 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

Trịnh Đình Chiến 
Nguyễn Mậu Chung 
Võ Lý Thanh Hà 
Phạm Nguyên Hải 
Hoàng Chí Hiếu 
Bùi Văn Loát 
Võ Thanh Quỳnh 
Phùng Quốc Bảo 
Lưu Tuấn Tài 
Đỗ Đức Thanh 
Đặng Thanh Thủy 
Phạm Quốc Triệu 
Lê Tuấn Tú 
Nguyễn Anh Tuấn 
Bùi  Hồng Vân 
Nguyễn Tiến Cường 
Mai Hồng Hạnh 

PGS.TS.GVC 
TS.GVC 

GV 
TS.GV 
TS.GV 

PGS.TS.GVC 
PGS.TS.GVC 
PGS. TS.GVC 
GS. TS.GVC 

TS.PGS 
TS.GV 

PGS.TS.GVC 
TS.GV 
TS.GV 

ThS. GV 
TS.GV 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN  
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN  
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN  
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

22.  CHE1080 Hóa học đại cương 
General Chemistry 3 

Trịnh Ngọc Châu 
Triệu Thị Nguyệt 
Nguyễn Hùng Huy 
Nguyễn Minh Hải 
Phạm Anh Sơn 
Hoàng Thị Hương Huế 
Nguyễn Thanh Bình 
Nguyễn Tiến Thảo 
Nguyễn Minh Ngọc 
Phạm Quang Trung 
Vũ Ngọc Duy 

PGS. TS 
GS. TS 

PGS. TS 
TS 
TS 
TS 

PGS. TS 
PGS. TS 

TS 
TS 
TS 

Hóa vô cơ 
Hóa vô cơ 
Hóa vô cơ 
Hóa vô cơ 
Hóa vô cơ 
Hóa vô cơ 
Hóa dầu 
Hóa dầu 
Hóa lí 
Hóa lí 
Hóa lí 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN  
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

Nguyễn Hữu Thọ 
Vũ Việt Cường  

TS 
TS 

Hóa lí 
Hóa lí 

Trường ĐHKHTN  
Trường ĐHKHTN 

23.  PHY1104 

Thực hành Vật lý đại 
cương 
Practice on General 
Physic  

2 

Lê Thị Thanh Bình 
Ngạc An Bang 
Trịnh Thị Loan 
Nguyễn Từ Niệm 
Trần Thị Ngọc Anh 
Sái Công Doanh 
Vương Văn Hiệp 
Nguyễn Việt Tuyên 
Nguyễn Quang Hòa 
Trần Hải Đức 
Nguyễn Minh Hiếu 
Lê Tuấn Anh 
Đồng Văn Thanh 
Bùi Hồng Vân 
Nguyễn Thu Hường 
Trần Thế Anh 
Lê Thị Hải Yến 

PGS.TS 
GV.TS 
GV.TS 

NCV.NCS 
NCV.HV 
NCV.NCS 
NCV.ThS 

GV.TS 
NCV.NCS 

GV.TS 
NCV.NCS 
GV.ThS 
GV.ThS 
GV.NGV 
NCV.ThS 
NCV.ThS 

GV.TS 

 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN  
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

24.  GEO2300 
Địa lý học  
Fundamentals of 
Geography 

3 Trương Quang Hải, 
Hoàng Thị Thu Hương 

GS.TS 
TS 

Địa lý 
Địa lý 

 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

25.  GEO 2055 
Địa lý Việt Nam  
Geography of 
Vietnam 

3 
Trương Quang Hải, 
Hoàng Thị Thu Hương 
Vũ Thị Hoa 

GS.TS 
TS 

GVC.ThS 

Địa lý 
Địa lý 
Địa lý 

 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

 
26.  GEO2405 Phương pháp nghiên 3 Đặng Văn Bào PGS. TS Địa lý Trường ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

cứu khoa học  
Methodology of 
Scientific Methods 

Hoàng Thị Thu Hương 
Đặng Kinh Bắc 

TS 
TS 

Địa lý 
Địa lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

27.  GEO2318 Trắc địa đại cương 
Geodesy 3 

Bùi Quang Thành 
Đinh Thị Bảo Hoa 
Vũ Phương Lan 

TS 
PGS.TS 
PGS.TS 

Địa lý 
Địa lý 
Địa lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

28.  GEO2060 Bản đồ đại cương 
Cartography 3 

Đinh Thị Bảo Hoa 
Nguyễn Thị Thúy Hằng 
Vũ Kim Chi 

PGS.TS  
TS 
TS 

Địa lý 
Địa lý 
Địa lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Viện VNH&KHPT 

29.  GEO2091 
Cơ sở viễn thám 
Fundamentals of 
remote sensing 

3 
Đinh Thị Bảo Hoa 
Nguyễn Ngọc Thạch 
Phạm Văn Mạnh 

PGS.TS 
PGS.TS 

ThS 

Địa lý 
Địa lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

30.  GEO2319 

Hệ thống thông tin 
địa lý 
Geographic 
Information System 

3 
Nguyễn Đình Minh 
Bùi Quang Thành 
Vũ Kim Chi 

PGS.TS 
TS 
TS 

Địa lý 
Địa lý 
Địa lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Viện VNH&KHPT 

31.  GEO2320 

Khoa học môi 
trường và Biến đổi 
khí hậu 
Environmental 
Science and Climate 
change 

2 
Phạm Quang Tuấn 
Nguyễn Cao Huần 
Nguyễn Hiệu 

PGS.TS 
GS.TS 

PGS.TS 

Địa lý 
Địa lý 
Địa lý 

Trường ĐHKHTN 
ĐHQGHN 

Trường ĐHKHTN 

32.  GEO2321 
Toán trong địa lý 
Mathematics in 
Geography 

2 Bùi Quang Thành 
Hoàng Thị Thu Hương 

TS 
TS 

Địa lý 
Địa lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

33.  GEO2322 Ứng dụng viễn thám 
và GIS trong nghiên 2 Nguyễn Hiệu 

Đặng Kinh Bắc 
PGS.TS 

TS 
Địa lý 
Địa lý 

ĐHQGHN  
Trường ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

cứu địa lý và  môi 
trường biển 
Application of 
remote sensing and 
GIS in studies of 
marine geography 
and environment 

 Địa lý Trường ĐHKHTN 

34.  GEO2323 

Quản lý tài nguyên 
và môi trường 
Environment and 
Resource 
Management 

2 
Nguyễn Cao Huần 
Phạm Quang Tuấn 
Đặng Văn Bào 

GS.TS 
PGS.TS 
PGS.TS 

Địa lý 
Địa lý 
Địa lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

35.  GEO3262 

Cơ sở và lịch sử 
quản lí đất đai 
Fundamentals and  
History of Land 
Administration 

4 

Trần Văn Tuấn 
Trịnh Thị Kiều Trang 
Đỗ Thị Tài Thu 
Nguyễn Đức Khả 
 

PGS.TS 
TS 
ThS. 
GVC 

Quản lí đất đai 
Bất động sản 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

36.  GEO3263 Pháp luật đất đai 
Land law 2 

Trịnh Thị Kiều Trang 
Vũ Ngọc Kích 
Trần Văn Tuấn 

TS 
CVC. 
PGS.TS 

Bất động sản 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Tổng cục QLĐĐ, Bộ 
TN&MT 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

37.  GEO2076 

Quản lý tài chính đất 
đai 
Land finance 
management 

2 
Trần Văn Tuấn 
Đỗ Thị Tài Thu 
Phạm Sỹ Liêm 

PGS.TS 
ThS. 
KS. 

Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

38.  GEO3265 

Đánh giá đất và Quy 
hoạch sử dụng đất 
đai 
Land evaluation and 
land use planning 

4 
Trần Văn Tuấn 
Đỗ Thị Tài Thu 
Vũ Khắc Hùng 

PGS.TS 
ThS. 
ThS 

Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 
 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

39.  GEO3266 

Thổ nhưỡng và Bản 
đồ thổ nhưỡng 
Soil science and soil 
Map 

2 Phạm Quang Tuấn 
Trần Văn Trường 

PGS.TS 
TS 

Địa lý 
Địa lý 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

40.  GEO3267 

Đánh giá hiện trạng 
và biến động sử 
dụng đất đai 
Evaluation of land 
use and land use 
change 

2 
Phạm Quang Tuấn 
Trần Văn Trường 
Vũ Khắc Hùng 

PGS.TS 
TS 
ThS 

Địa lý 
Địa lý 
Quản lí đất đai 
 

ĐHKHTN 
ĐHKHTN 
ĐHKHTN 

41.  GEO3215 

Đăng ký đất đai và 
hồ sơ địa chính 
Land registration 
and cadastral 
records 

3 Phạm Thị Phin 
Đoàn Quang Cương 

TS. 
ThS 

Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

42.  GEO3269 

Hệ thống thông tin 
đất đai 
Land Information 
System 

3 
Trần Quốc Bình 
Lê Phương Thúy 
Nguyễn Xuân Linh 

PGS.TS 
ThS. 
TS 

Trắc địa 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

43.  
 
 

GEO3270 

Xử lý số liệu đo đạc 
Land Survey Data 
Processing 

3 
Phạm Lê Tuấn 
Trần Quốc Bình 
Nguyễn Xuân Linh 

ThS. 
PGS.TS 
TS  

Trắc địa 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, trường 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, trường 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

44.  GEO3271 

Đo đạc địa chính và 
ứng dụng tin học 
trong thành lập bản 
đồ 
Cadastral Surveying 
and Application of 
information 
technology in 
mapping 

4 

Lê Phương Thúy 
Nguyễn Thế Phương 
Phạm Lê Tuấn 
Bùi Ngọc Tú 

ThS. 
GVC. 
ThS 
ThS 

Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

ĐHKHTN 
Tổng cục QLĐĐ 

ĐHKHTN 
ĐHKHTN 

45.  GEO3272 

Thực tập đo đạc địa 
chính 
Cadastral survey 
practice 

2 

Phạm Lê Tuấn 
Lê Phương Thúy 
Trần Quốc Bình 
Nguyễn Xuân Linh 
Bùi Ngọc Tú 

ThS. 
ThS. 
PGS.TS 
TS 
Ths 

Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 
Trắc địa 
Quản lí đất đai  
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

46.  GEO3210 
Thực tập trắc địa đại 
cương 
Practice on Geodesy 

2 
Đinh Thị Bảo Hoa 
Bùi Quang Thành 
Vũ Phương Lan 

PGS.TS 
TS.  
TS.  

Địa lý 
Địa lý 
Địa lý 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

47.  GEO3138 

Lập trình GIS 
Geographic 
Information System 
Programming 

3 Bùi Quang Thành 
Nguyễn Quốc Huy 

TS.  
ThS. 

Địa lý 
Công nghệ thông tin 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

48.  GEO3304 

Trắc địa ảnh và Công 
nghệ ảnh số 
Digital 
Photogrammetry 

3 
Lê Phương Thúy 
Trần Quốc Bình 
 

ThS. 
PGS.TS 

Quản lí đất đai 
Trắc địa 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

49.  GEO3305 
Giải đoán, điều vẽ 
ảnh 
Photo Interpretation 

2 Lê Phương Thúy 
Nguyễn Thị Thanh Hải  

ThS. 
ThS., GVC 

Quản lí đất đai 
Bản đồ 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

50.  GEO3275 

Thực tập Công nghệ 
ảnh số và giải đoán, 
điều vẽ ảnh 
Field practice on 
Digital 
Photogrammetry and 
Photo Interpretation 

2 Lê Phương Thúy 
Nguyễn Thị Thanh Hải  

ThS. 
ThS., GVC 

Quản lí đất đai 
Bản đồ 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

51.  GEO3226 
Thực tập cơ sở địa lý  
Physical Geography 
Fieldtrip 

2 
Phạm Quang Tuấn 
Nguyễn Thị Hà Thành 
Nguyễn Hiệu 

PGS.TS 
TS 

PGS.TS 

Địa lý 
Địa lý 
Địa lý 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

52.  GEO3156 

Thực tập chuyên 
ngành và thực hành 
khởi nghiệp  
Fieldtrip for specific 
purposes and 
Entrepreneurship 

2 
Trần Văn Tuấn 
Phạm Thị Phin 
Mẫn Quang Huy 

PGS.TS 
TS. 
PGS.TS 

Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 
Quy hoạch đô thị 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

53.  GEO4074 Niên luận 
Essay 2 Bộ môn phụ trách    
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

54.  GEO3276 GIS ứng dụng 
Applied GIS 3 

Trần Quốc Bình 
Lê Phương Thúy 
Nguyễn Xuân Linh 

PGS.TS 
ThS. 
ThS. 

Trắc địa 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

55.  GEO3277 

Bản đồ chuyên đề 
trong quản lí đất đai 
Thematic maps in 
Land Administration 

2 
Lê Phương Thúy 
Nguyễn Thị Thanh Hải  
Vũ Kim Chi 

ThS. 
ThS., GVC 
TS 

Quản lí đất đai 
Bản đồ 
Bản đồ 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Viện VNH&KHPT 

56.  GEO3216 

Hệ thống thông tin 
bất động sản 
Real-estate 
Information System 

3 
Trần Quốc Bình 
Lê Phương Thúy 
Nguyễn Xuân Linh 

PGS.TS 
ThS. 
ThS. 

Trắc địa 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

57.  GEO3043 Trắc địa vệ tinh 
Satellite Geodesy 2 

Trần Quốc Bình 
Lê Phương Thúy 
Phạm Lê Tuấn 

PGS.TS 
ThS. 
ThS. 

Trắc địa 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

58.  GEO3073 Trắc địa biển 
Sea Surveying 2 Trần Quốc Bình 

Nguyễn Thị Thanh Hải  
PGS.TS 
ThS, GVC. 

Trắc địa 
Bản đồ 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

59.  GEO3041 Trắc địa cao cấp 
Geodesy 2 Trần Quốc Bình 

Nguyễn Xuân Linh 
PGS.TS 
ThS. 

Trắc địa 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

60.  GEO3280 Thanh tra đất đai 
Land Inspection 2 Trịnh Thị Kiều Trang 

Phạm Thị Phin 
TS 
TS 

Bất động sản 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

61.  GEO3281 

Quy hoạch đô thị và 
khu dân cư nông 
thôn 
Urban and rural 
planning studies 

3 Mẫn Quang Huy 
Vũ Khắc Hùng 

PGS.TS 
CN 

Quy hoạch đô thị 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

62.  GEO3282 Định giá đất 
Land Valuation 3 Phạm Sỹ Liêm 

Vũ Khắc Hùng 
KS. 
ThS 

Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

63.  GEO3283 

Xây dựng và quản lý 
cơ sở dữ liệu địa 
chính 
Building and 
management land 
administration 
database 

2 
Mẫn Quang Huy 
Đỗ Thị Tài Thu  
Đoàn Quang Cương 

PGS.TS 
ThS. 
ThS 

Quy hoạch đô thị 
Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

64.  GEO3217 
Quản lý thị trường 
bất động sản 
Real estate 

2 Phạm Sỹ Liêm 
Trần Văn Tuấn 

KS. 
PGS.TS 

Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

management ĐHKHTN 

65.   GEO3218 

Thống kê, kiểm kê 
đất đai 
Land statistics and 
inventory 

2 Phạm Thị Phin 
Đỗ Thị Tài Thu 

TS. 
ThS. 

Quản lí đất đai 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

66.   GEO3150 

Quản lý nhà nước về 
Thu hồi đất 
Land 
acquisition administra
tion 

2 Phạm Thị Phin  
Trần Văn Tuấn 

TS 
PGS.TS 

Quản lí đất đai  
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

67.   GEO3151 Cơ sở kinh tế đất 
Economic land base 2 Đỗ Thị Tài Thu 

Trần Văn Tuấn 
ThS 
PGS.TS 

Quản lí đất đai  
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

68.   GEO3152 

Đầu tư và Kinh 
doanh bất động sản 
Real Estate 
Investment and 
business 

22 Phạm Sỹ Liêm 
Trần Văn Tuấn 

KS. 
PGS.TS 

Quản lí đất đai  
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

69.   GEO3155 Lập và quản lý các 
dự án đầu tư 3 Đỗ Thị Tài Thu 

Đoàn Quang Cương 
ThS 
ThS 

Quản lí đất đai  
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

70.  GEO4075 Khóa luận tốt nghiệp 
Thesis 7     
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STT Mã học 
phần Học phần STC Giảng viên phụ trách 

môn học 

Chức danh 
khoa học, học 

vị 
Chuyên ngành đào tạo Đơn vị công tác 

71.  GEO3219 

Đánh giá tác động 
môi trường 
Environmental 
Impact Assessment 

3 Trương Quang Hải 
Trần Văn Trường 

GS.TS 
TS 

Địa lý 
Địa lý 

Trường ĐHKHTN 
Trường ĐHKHTN 

72.  GEO2310 

Địa mạo học trong 
quản lí đất đai 
Geomorphology in 
Land Management 

2 
Đặng Văn Bào 
Trần Văn Tuấn 
Đặng Kinh Bắc 

PGS.TS 
PGS.TS 
TS. 

Địa lý 
Quản lí đất đai 
Địa lý 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 
Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 
Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

73.  GEO2025 

Cơ sở quy hoạch và 
tổ chức lãnh thổ 
Fundamental 
planning and 
territorial 
organization 

2 Nguyễn Thị Hà Thành 
Nguyễn Hữu Duy 

TS 
TS 

Địa lý 
Địa lý 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 
Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

74.  GEO3154 

Bảo vệ tài nguyên và 
môi trường đất 
Protection of Soil 
Resource and 
Environment 

3 Phạm Quang Tuấn 
Trần Văn Tuấn 

PGS.TS 
PGS.TS 

Địa lý 
Quản lí đất đai 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 
Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

75.  GEO3293 

Quản lý và sử dụng 
đất nông nghiệp 
Agricultural land 
management and use 

2 Phạm Thị Phin 
Mẫn  Quang Huy 

TS. 
PGS.TS 

Quản lí đất đai 
Quy hoạch đô thị 

Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 
Khoa Địa lý, 
ĐHKHTN 

   Tổng cộng 137         
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5. Hướng dẫn thực hiện khung chương trình đào tạo 

5.1. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)  

Học kỳ I 

STT Mã  
học phần 

Tên học phần 
 

Số  
tín  
chỉ 

Mã học tiên 
quyết 

I  Các học phần bắt buộc 15  

1.  PHI1006 Triết học Mác – Lênin  3  

2.  GEO2060  Bản đồ đại cương 
 Cartography 3  

3.  CHE1080 Hóa học đại cương 
General Chemistry 3  

4.  GEO2318 Trắc địa đại cương 
Geodesy 3  

5.   
MAT1090 

 Đại số tuyến tính 
Linear Algebra 3  

II  Các học phần tự chọn 3  

1 GEO1050 Khoa học Trái đất và Sự sống 
Earth and Life Sciences 3  

  Tổng 18  

 

Học kỳ II 

STT Mã  
học phần 

Tên học phần 
 

Số  
tín  
chỉ 

Mã học 
tiên quyết 

I  Các học phần bắt buộc 15  

1.  PEC1008 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2  

2.  MAT1091 Giải tích 1  
Calculus 1 3  

3.  PHY1100 Cơ - Nhiệt 
Mechanics – Thermodynamics 3 MAT1091 

4.  INM1000 Tin học cơ sở 2  

5.  GEO2300 Địa lý học 
Fundamental Geography 3  

6.  GEO3210 Thực tập trắc địa đại cương 
Practice on Geodesy 2 GEO2318 

GEO2060 
II  Các học phần tự chọn 2  

 PHY1070 Nhập môn Internet kết nối vạn vật 2  

  Tổng 17  
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Học kỳ III 

STT Mã  
học phần 

Tên học phần 
 

Số  
tín  
chỉ 

Mã học tiên 
quyết 

I  Các học phần bắt buộc 19  

1.  HIS1001 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Revolutionary Guidelines of Vietnam 
Communist Party 

2  

2.  GEO2091 Cơ sở viễn thám 
Fundamentals of remote sensing 3 GEO2318 

GEO2060 

3.  PHY1103 Điện – Quang 
Electromagnetism – Optics 3 MAT1091 

4.  FLF1107 Tiếng Anh B1 5  
5.  GEO2060 Giải tích 2 2  

6.  GEO3262 
Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai 
Fundamentals and  History of Land 
Administration 

4  

II  Các học phần tự chọn   
  Tổng 19  

 

Học kỳ IV 

STT Mã  
học phần 

Tên học phần 
 

Số  
tín  
chỉ 

Mã học 
tiên quyết 

I  Các học phần bắt buộc 19  
1.  POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

2.  PHY1104 Thực hành Vật lý đại cương 
General Physics Practice 2 PHY1103 

PHY1000 

3.  MAT1101 Xác suất thống kê 
Probability and Statistics 3 MAT1091 

4.  GEO3263 Pháp luật đất đai 
Land law 2 GEO3262 

5.  GEO3266 Thổ nhưỡng và Bản đồ thổ nhưỡng 
Soil science and soil Map 2 GEO2300 

GEO2060 

6.  GEO2319 Hệ thống thông tin địa lý 
Geographic Information System 3 INM1000 

GEO2060 

7.  GEO3304 Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh số  
Digital Photogrammetry 3 GEO2318 

8.  GEO3305 Giải đoán, điều vẽ ảnh 
Photo Interpretation 2 GEO2091 

II  Các học phần tự chọn   
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STT Mã  
học phần 

Tên học phần 
 

Số  
tín  
chỉ 

Mã học 
tiên quyết 

  Tổng 19  

 

 

Học kỳ V 

STT Mã  
học phần 

Tên học phần 
 

Số  
tín  
chỉ 

Mã học 
tiên quyết 

I  Các học phần bắt buộc 15  

1.  PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
 

2.  GEO2055 Địa lý Việt Nam 3  

3.  GEO2076 Quản lý tài chính đất đai 
Land finance management 2  

4.  GEO3215 Đăng ký đất đai và hồ sơ địa chính 
Land registration and cadastral records 3 GEO3262 

GEO3263 

5.  GEO3271 

Đo đạc địa chính và ứng dụng tin học 
trong thành lập bản đồ 
Cadastral Surveying and Application of 
information technology in mapping 

4 GEO2318 
GEO2060 

6.  GEO3226 Thực tập cơ sở địa lý 
Physical Geography Fieldtrip 2 

GEO2300 
GEO2060 
GEO2318 

7.  GEO3275 

Thực tập Công nghệ ảnh số và giải 
đoán, điều vẽ ảnh 
Field practice on Digital 
Photogrammetry and Photo 
Interpretation 

2 GEO3304 
GEO3305 

II  Các học phần tự chọn   

  Tổng 18  

 

Học kỳ VI 

 

STT Mã  
học phần 

Tên học phần 
 

Số  
tín  
chỉ 

Mã học tiên 
quyết 

I  Các học phần bắt buộc 13  

1.  GEO3265 Đánh giá đất và Quy hoạch sử dụng đất 
đai 4 GEO3262 

GEO3266 
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STT Mã  
học phần 

Tên học phần 
 

Số  
tín  
chỉ 

Mã học tiên 
quyết 

Land evaluation and land use planning 

2.  
 
 

GEO3270 

Xử lý số liệu đo đạc 
Land Survey Data Processing 3 MAT1101 

GEO2318 

3.  GEO3269 Hệ thống thông tin đất đai 
Land Information System 3  

4.  GEO2405 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
Methodology of Scientific Research 3  

5.  GEO3138 
Lập trình GIS 
Geographic Information System 
Programming 

3  

II  Các học phần tự chọn 2  

1 GEO2320 

Khoa học môi trường và Biến đổi khí 
hậu 
Environmental Science and Climate 
change 

2 

GEO2300 

  Tổng 18  

Học kỳ VII 

STT Mã  
học phần 

Tên học phần 
 

Số  
tín  
chỉ 

Mã học 
tiên quyết 

I  Các học phần bắt buộc 7  

1.  

GEO3267 Đánh giá hiện trạng và biến động sử 
dụng đất đai 
Evaluation of land use and land use 
change 

2 
GEO3305 
GEO2318 
GEO2060 

2.  GEO3272 Thực tập đo đạc địa chính 
Cadastral survey practice 2 GEO3271 

3.  

 
GEO3156 Thực tập chuyên ngành và thực hành 

khởi nghiệp (ghép) 
Fieldtrip for specific purposes 

3 

GEO3262 
GEO3263 
GEO3265 
GEO3215 
GEO3268 
GEO3271 

II  Các học phần tự chọn 12  
  Công nghệ địa chính 12  
  Quản lí đất đai 12  
  Kinh tế đất và thị trường BĐS 12  
  Tổng 19  
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Học kỳ VIII 

STT Mã  
học phần 

Tên học phần 
 

Số  
tín  
chỉ 

Mã học 
tiên quyết 

I  Các học phần bắt buộc 9  

1.  PHY1070 Niên luận 2  

2.  GEO4075 Khóa luận tốt nghiệp 7  

II  Các học phần tự chọn   

  Tổng 9  

5.2. Tổ chức đào tạo   
Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, 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. Các học phần theo khối kiến thức chung theo lĩnh 
vực, khối ngành và nhóm ngành được tổ chức đào tạo chung trong Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên, sinh viên có thể tự đăng ký và sắp xếp thời gian học tập theo kế 
hoạch của mình.  

Các học phần trong khối kiến thức ngành và chuyên ngành được tổ chức đào tạo 
tại Khoa Địa lý, sinh viên phải đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học 
phần tự chọn theo định hướng nghiên cứu của ngành và chuyên ngành lựa chọn nhưng 
phải đảm bảo đã hoàn thành các học phần tiên quyết cho các học phần mà sinh viên 
lựa chọn tiếp theo. 

6. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên tiến 
của nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình) 

a) Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình:  

- Tên chương trình, tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Cử nhân khoa học Quản lí 
đất đai và phát triển (Land Administration and Development) 

- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: Trường đại học UTM – Universiti Teknologi 
Malaysia, Malaysia 

- Hình  thức đào tạo: Chính quy 
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- Thời gian đào tạo ngắn nhất: 4 năm (tối đa 6 năm) 

- Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành đào tạo:  

QS World University Ranking: 217 

Asian University Rankings: 47 

Nguồn  https://www.topuniversities.com/universities/universiti-teknologi-
malaysia) 

b) Bảng so sánh chương trình đào tạo 

STT 
Tên môn học trong chương trình 
đào tạo tiên tiến của nước ngoài 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên môn học trong chương 
trình đào tạo của đơn vị 
(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Thuyết minh về 
những điểm 

giống và khác 
nhau giữa các 
môn học của 2 

chương trình đào 
tạo 

1  

SBET1012 
Introduction to 
Land 
Administration, 2 

Giới thiệu về 
Quản lí đất 

đai 

Fundamentals 
and  History of 

Land 
Administration 

Cơ sở và lịch 
sử quản lí đất 

đai 

Cùng chung phần 
kiến thức cơ sở về 
các nguyên lý của 
quản lí đất đai 
(80%) 

2  

SBET1022, 
Malaysia Legal 
System, 2 

Hệ thống 
pháp luật 
Malaysia 

General Law Pháp luật đại 
cương 

Chung nền tảng 
pháp lý, các 
nguyên lý chung 
về pháp luật của 
từng nước (70%) 

3  

SBET1033, 
Principles and 
methods of 
Property 
Valuation, 3 

Nguyên lý và 
phương pháp 
định giá bất 

động sản 

Land 
Valuation 

Định giá đất Chung phần các 
nguyên tắc và các 
phương pháp 
truyền thống trong 
định giá đất (90%) 

4  
SBET1043, 
Building 
Technology, 3 

Công nghệ 
xây dựng 

 - 
 

5  
SBET1052, 
Principles of 
Economics, 2 

Nguyên lý 
kinh tế 

 

 - 
 

6  
UICI1012, 
Islamic and Asian 
Civilization, 2 

Nền văn 
minh Châu Á 
và Hồi giáo 

Fundamentals 
of Vietnamese 

Culture 

Cơ sở văn 
hóa Việt Nam 

Cùng tìm hiểu về 
nền tảng cơ sở văn 
hóa (70%) 

7  
UHAK1012 
Graduate Success 
Attributes, 2 

Điều kiện tốt 
nghiệp 

 - 
 

8  

ULAM1012 
Bahasa Melayu 
Komunikasi 2 
(International 
Student), 2 

Tiếng Anh 
giao tiếp 2 
(sinh viên 
quốc tế) 

 

 Tiếng Anh 
B1 

 

https://www.topuniversities.com/universities/universiti-teknologi-malaysia
https://www.topuniversities.com/universities/universiti-teknologi-malaysia
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STT 
Tên môn học trong chương trình 
đào tạo tiên tiến của nước ngoài 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên môn học trong chương 
trình đào tạo của đơn vị 
(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Thuyết minh về 
những điểm 

giống và khác 
nhau giữa các 
môn học của 2 

chương trình đào 
tạo 

9  

SBET1063 
Contract, Agency, 
and Torts Law, 3 

Luật Hợp 
đồng, Môi 
giới và luật 

Torts 

 - 

 

10  
SBET1073 
Investment 
Valuation, 3 

Định giá đầu 
tư 

 Lập và quản 
lý dự án đầu 

tư 

Cùng chung kiến 
thức nền tảng về 
đầu tư (80%) 

11  

SBET1083 
Surveying and 
Computation, 3  

Khảo sát và 
tính toán 

Geodesy Trắc địa đại 
cương 

Giống nhau về các 
nguyên lý cơ bản, 
các kỹ thuật đo, xử 
lý và hiển thị dữ 
liệu trị đo, tính 
toán diện tích 
(90%) 

12  

SBET1093 Town 
and Country 
Planning, 3  

Quy hoạch 
thị trấn và 
quốc gia 

Fundamental 
planning and 

territorial 
organization; 

Urban and 
rural planning 

studies 

Cơ sở quy 
hoạch và tổ 
chức lãnh 
thổ; 
Quy hoạch đô 
thị và khu 
dân cư nông 
thôn 

Giống nhau phần 
các nguyên lý của 
quy hoạch; 
Giống nhau phần 
quy hoạch đô thị 
(80%) 

13  
ULAB1112 
Academic English 
Skills, 2 

Kỹ năng 
tiếng Anh 
học thuật 

 Tiếng Anh 
B1  

14  

UHAS1172/UHA
K1022 Malaysian 
Dynamic (Local 
Student)/ 
Malaysian Studies 
3(International), 2 

 

Malaysia 
năng động 
(sinh viên 

trong nước)/ 
Nghiên cứu 
Malaysia 3 
(sinh viên 
quốc tế) 

 Địa lý Việt 
Nam 

Cùng chung nền 
tảng kiến thức về 
đất nước học 
(70%) 

15  

UHAK1032 
Introduction of 
Entrepreneurship, 
2  

Giới thiệu 
tinh thần khởi 

nghiệp 
 

 Thực tập 
chuyên ngành 
và thực hành 
khởi nghiệp 

Cùng có kiến thức 
về khởi nghiệp 
(90%) 

16  

SBET2113 
Applied 
Valuation, 3  

Định giá ứng 
dụng 

Real-estate 
Information 

System 

Hệ thống 
thông tin bất 

động sản 

Giống nhau phần 
định giá hàng loạt 
trên cơ sở ứng 
dụng công nghệ 
(80%) 

17  SBET2123 
Property 

Quản lý bất 
động sản 

Real estate 
management 

Quản lý thị 
trường bất Giống nhau (95%) 
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STT 
Tên môn học trong chương trình 
đào tạo tiên tiến của nước ngoài 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên môn học trong chương 
trình đào tạo của đơn vị 
(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Thuyết minh về 
những điểm 

giống và khác 
nhau giữa các 
môn học của 2 

chương trình đào 
tạo 

Management, 3  động sản 

18  

SBET2133 Real 
Estate Law, 3  

Luật Bất 
động sản 

Land law Pháp luật đất 
đai; 

Quản lý thị 
trường bất 
động sản 

 

Đều có nội dung 
về luật đất đai, luật 
nhà ở, luật kinh 
doanh bất động 
sản (70%) 

19  

SBET2143 
Database System 
and Management, 
3 

Quản lý và hệ 
thống CSDL 

Land 
Information 

System 

Hệ thống 
thông tin đất 

đai Giống nhau (95%) 

20  

UICL2302 The 
thought of 
Science and 
Technology, 2 

Tư tưởng của 
khoa học và 
Công nghệ 

Digital 
Technology 

Công nghệ số 

 

21  

SBET2153 
Property Taxation 
and Valuation, 3 

Thuế bất 
động sản và 
định giá bất 

động sản 

Land 
Valuation 

Định giá đất; 
Quản lý tài 
chính về đất 

đai 

Giống nhau phần 
định giá đất và 
thuế đất (80%) 

22  

SBET2173 
Building Law and 
Regulation, 3 

Luật xây 
dựng và các 

quy định 

Land 
registration 

and cadastral 
records 

Đăng  ký đất 
đai và hồ sơ 

địa chính 

Cùng chung phần 
đăng ký tài sản 
gắn liền với đất 
(70%) 

23  

SBET2163 
Building Services 
and Maintenance, 
3  

Dịch vụ xây 
dựng và bảo 

trì 

  

 

24  

SBET2183 
Cadastral 
Surveying, 3 

Đo đạc địa 
chính 

Cadastral 
Surveying and 
Application of 
information 

technology in 
mapping 

Đo đạc địa 
chính và ứng 
dụng tin học 
trong thành 
lập bản đồ 

Giống nhau phần 
đo đạc địa chính 
(80%) 

25  

SBET2242 
Accounting and 
Financial 
Management, 2  

 

Quản lý tài 
chính và kế 

toán 

Land finance 
management 

Quản lý tài 
chính về đất 

đai Cùng chung nội 
dung về quản lý 
tài chính (80%) 

26  

ULAB2122 
Advance 
Academic English 
Skills, 2  

Kỹ năng 
tiếng Anh 
học thuật 
nâng cao 

 Tiếng Anh 
B1  

27  SBET3203 Real Kinh doanh Real Estate Đầu tư và Giống nhau (95%) 
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STT 
Tên môn học trong chương trình 
đào tạo tiên tiến của nước ngoài 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên môn học trong chương 
trình đào tạo của đơn vị 
(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Thuyết minh về 
những điểm 

giống và khác 
nhau giữa các 
môn học của 2 

chương trình đào 
tạo 

Estate Marketing 
and Agency, 3 

và môi giới 
bất động sản 

Investment and 
business  

kinh doanh 
bất động sản 

28  

SBET3233 Land 
Acquisition 
Practices, 3  

 

Thực hành 
thu hồi đất 

Land 
acquisition ad
ministration 

Quản lý nhà 
nước về thu 
hồi đất 

 

Đều có kiến thức 
nền tảng về thu 
hồi đất (80%) 

29  

SBET3213 Land 
Development 
Practices, 3 

 

Thực hành 
phát triển đất 

 Thực tập 
chuyên ngành 
và thực hành 
khởi nghiệp 

 

30  

SBET3223 GIS 
and Spatial 
Analysis, 3 

Phân tích 
không gian 

và GIS 
 
 

Applied GIS GIS ứng 
dụng 

 Giống nhau (95%) 

31  
SBET3193 Urban 
Land Economic, 3 

Kinh tế đất 
đô thị 

Economic land 
base 

Cơ sở kinh tế 
đất đai 

Giống nhau phần 
cơ sở kinh tế đất 
đô thị (80%) 

32  

ULAB3162 
English for 
Professional 
Purposes, 2 

Tiếng Anh 
chuyên ngành 

  

 

33  

UKQE3001 
Extracurricular 
Experiential 
Learning, 1  

Học ngoại 
khóa 

 Thực tập Cơ 
sở địa lý   

34  

SBET3258 
Industrial 
Training 
(Practical), 8  

Đào tạo công 
nghiệp (thực 

tế) 

 Thực tập 
chuyên ngành 

và khởi 
nghiệp 

 

35  

SBET3264 
Industrial 
Training 
(Seminar), 4 

Đào tạo công 
nghiệp 

(seminar) 
 

 Thực tập 
chuyên ngành 

và khởi 
nghiệp 

(nghiệm thu 
báo cáo) 

 

36  

SBET4273 
Development and 
Investment 
Appraisal, 3 

Thẩm định 
giá đầu tư và 

phát triển 

 Lập và quản 
lý dự án đầu 

tư 

Cùng chung kiến 
thức về thẩm định 
giá đầu tư (80%) 

37  SBET4282 
Statistic and Data 

Phân tích dữ 
liệu và thống 

Data analysis, 
Probability 

Nhập môn 
phân tích dữ 

Đều có phân tích 
dữ liệu và kiến 
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STT 
Tên môn học trong chương trình 
đào tạo tiên tiến của nước ngoài 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên môn học trong chương 
trình đào tạo của đơn vị 
(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Thuyết minh về 
những điểm 

giống và khác 
nhau giữa các 
môn học của 2 

chương trình đào 
tạo 

Analysis, 2 kê and Statistics liệu, 
Xác suất 
thống kê 

thức cơ bản về 
thống kê (90%) 

38  

SBET4302 
Undergraduate 
Project I, 2  

 

Dự án tốt 
nghiệp 1 

Essay Niên luận 

Giống nhau (95%) 

39  

ULA*1112 
Elective Foreign 
Languange, 2  

 

Ngoại ngữ tự 
chọn 

 

  

 

40  

SBET4323 Ethics 
and Professional 
Practice, 3  

Đạo đức và 
thực hành 

nghề nghiệp 

 Các học phần 
chuyên ngành 

Lồng ghép phần 
đạo đức và thực 
hành nghề nghiệp 
trong các học phần 
chuyên ngành 
(90%) 

41  

SBET4332 
Alternative 
Dispute 
Resolution, 2  

Giải quyết 
tranh chấp  

 

Land 
Inspection 

Thanh tra đất 
đai 

 

Đều có nội dung 
về các hình thức 
tranh chấp, xung 
đột đất đai (90%) 

42  
SBET4314 
Undergraduate 
Project II, 4 

Dự án tốt 
nghiệp 2 

Thesis Khóa luận 
Giống nhau (95%) 

43  

SBET4522 
Property and 
Project Financing, 
2  

Bất động sản 
và tài chính 

dự án 

 Lập và quản 
lý các dự án 
đầu tư 

Chung kiến thức 
về tài chính dự án 
(80%) 

44  

SBET4293, 
Housing 
Development 
Law, 3 

Luật phát 
triển nhà ở 

Real estate 
management 

Quản lý thị 
trường bất 
động sản 

Chung kiến thức 
về luật nhà ở 
(70%) 

45  
SBET4503, 
Project 
Management, 3 

Quản lý dự 
án 

 Lập và quản 
lý các dự án 

đầu tư 

Đều có nội dung 
quản lý dự án 
(80%) 

46  
SBET4513 
Corporate Land 
Management, 3  

Quản lý đất 
doanh nghiệp 

  
 

47  

SBET4533 Rural 
and Regional 
planning, 3 

Quy hoạch 
vùng và nông 

thôn 

Urban and 
rural planning 

studies 

Quy hoạch đô 
thị và khu 
dân cư nông 
thôn 

Giống nhau phần 
quy hoạch khu dân 
cư nông thôn 
(90%) 
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STT 
Tên môn học trong chương trình 
đào tạo tiên tiến của nước ngoài 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên môn học trong chương 
trình đào tạo của đơn vị 
(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Thuyết minh về 
những điểm 

giống và khác 
nhau giữa các 
môn học của 2 

chương trình đào 
tạo 

 

48  

SBET4543 
Sustainable 
Property 
Development, 3 

Phát triển bất 
động sản bền 

vững 

 - 

 

49  
SBET4553 
Islamic Land 
Law, 3 

Luật đất đai 
Hồi giáo 

Land law Pháp luật đất 
đai 

Chung kiến thức 
về luật đất đai 
(80%) 

50  

SBET4563 
Environmental 
Management, 3 

Quản lý môi 
trường 

Environment 
and Resource 
Management 

Quản lý tài 
nguyên và 
môi trường 

 

Chung kiến thức 
về quản lý môi 
trường (90%) 

51  
SBET4573 
Tenancy Law, 3 

Luật Thuê 
nhà 

Real estate 
management 

Quản lý thị 
trường bất 
động sản 

Chung kiến thức 
về luật nhà ở 
(80%) 

52  
SBET4583 
Administrative 
Law, 3 

Luật hành 
chính 

General Law Pháp luật đại 
cương 

Chung nội dung về 
luật hành chính 
(70%) 

53  

SBET4603 Law 
of Succession, 3 

Luật thừa kế Real estate 
management; 

Land 
registration 

and cadastral 
records 

Quản lý thị 
trường bất 
động sản; 

Đăng ký đất 
đai và hồ sơ 

địa chính 

Chung nội dung về 
luật thừa kế (70%) 

54  

SBET4623 
Tourism 
Development 
Studies, 3 

Nghiên cứu 
phát triển du 

lịch 

 - 

 

55  

SBET4633 
Strategic 
Development 
Policy Studies, 3 

Nghiên cứu 
chính sách 
phát triển 
chiến lược 

 - 

 

56  

SBET4643 
Contemporary 
Land 
Development, 3 

Phát triển đất 
đai hiện đại 

 - 

 

57  

SBET4663 
Awqaf 
Development and 
Management, 3 

Quản lý và 
phát triển 

Awqaf 

 - 

 

58  

SBET4673 Land 
Information 
Management, 3 

Quản lý 
thông tin đất 

đai 

Building and 
management 

land 
administration 

Xây dựng và 
quản lý cơ sở 
dữ liệu địa 
chính 

Giống nhau phần 
quản lý dữ liệu địa 
chính (90%) 
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STT 
Tên môn học trong chương trình 
đào tạo tiên tiến của nước ngoài 

(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Tên môn học trong chương 
trình đào tạo của đơn vị 
(Tiếng Anh, tiếng Việt) 

Thuyết minh về 
những điểm 

giống và khác 
nhau giữa các 
môn học của 2 

chương trình đào 
tạo 

database 
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7. Tóm tắt nội dung học phần 

(Ghi theo số thứ tự trong khung chương trình) 

1, PHI1006 – Triết học Mác - Lênin, 03  

- Học phần tiên quyết:  
- Tóm tắt nội dung 

 Triết học Mác – Lê nin là hệ thống quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và 
vị trí của con người trong thế giới đó, là khoa học về những quy luật vận động, phát 
triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Ngày nay, xu hướng toàn cầu hóa tăng 
lên không ngừng, Triết học Mác – Lê nin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận 
khoa học, cách mạng để phân tích xu hướng vận động, phát triển của xã hội hiện đại. 
Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tất yếu phải dựa trên cơ sở lý luận khoa học của Triết 
học Mác – Lê nin, trong đó hạt nhân là phép biện chứng duy vật. 

2, PEC1008 – Kinh tế chính trị Mác - Lênin, 02  

- Học phần tiên quyết:  
 Triết học Mác – Lênin (PHI1006) 

- Tóm tắt nội dung 

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm 6 nội dung lớn. Nội dung đầu 
tiên của Học phần là giới thiệu khái quát về Kinh tế chính trị Mác – Lênin, từ lịch sử 
hình thành, phát triển đến đối tượng, phương pháp nghiên cứu, chức năng... Nội dung 
thứ hai bao gồm những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường: hàng hóa, thị trường, vai 
trò của các chủ thể kinh tế tham gia thị trường. Nội dung thứ ba trình bày những vấn 
đề cơ bản nhất học thuyết giá trị thặng dư – hòn đá tảng của học thuyết kinh tế C. Mác, 
bao gồm nguồn gốc, bản chất, các hình thức biểu hiện... của giá trị thặng dư. Nội dung 
thứ tư trình bày về độc quyền, quan hệ cạnh tranh và độc quyền, độc quyền nhà nước, 
tác động hai mặt của chúng trong nền kinh tế thị trường. Nội dung thứ năm là kinh tế 
thị trường định hướng XHCN Việt Nam, bao gồm khái niệm, tính tất yếu, đặc điểm và 
những vấn đề cấp thiết phải hoàn thiện. Nội dung thứ sáu là công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam, bao gồm các khái niệm cơ bản, nội dung, điều 
kiện và định hướng thực hiện cơ bản. 

3, POL1001 - Tư tưởng Hồ Chí Minh, 02  

- Học phần tiên quyết:  
- Tóm tắt nội dung 
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 Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên kiến 
thức cơ bản về: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng 
Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; về 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam; về 
đoàn kế dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người. 

4, HIS1001 – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 02  

- Học phần tiên quyết: không có 
 Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL1001) 

- Tóm tắt nội dung 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương 
pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ 
thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh 
giành chính quyền (1930- 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-
1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 
(1975-2018).  Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những 
kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận 
thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công 
tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

5, PHI1002 – Chủ nghĩa xã hội khoa học, 02  

- Học phần tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác – Leenin (PEC1008) 
- Tóm tắt nội dung: 

Ngoài phần giới thiệu về vị tri, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của học phần 
chủ nghĩa xã hội khoa học, nội dung chính của Học phần có hai khối kiến thức chính: 
một là, quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; hai là, những 
phạm trù, quy luật chính trị- xã hội cơ bản trong quá trình vận động từ hình thái kinh 
tế-xã hội tư bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa, gồm: Sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội- giai cấp 
và vấn đề liên minh giai cấp, tầng lớp, vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội.  

6, FLF1107 – Tiếng Anh B1, 05  

- Học phần tiên quyết:  
- Tóm tắt nội dung: 
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Chương trình tiếng Anh cơ sở 1 là chương trình đầu tiên trong ba chương trình 
đào tạo tiếng Anh dành cho tiếng Anh không chuyên bậc đại học. Học phần cung cấp 
cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:   
- Các thời thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu như động từ to be, 
thời hiện tại đơn, quá khứ đơn, các cách đặt câu hỏi để lấy thông tin …; 
- Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và để nói về các chủ 
đề quen thuộc của cuộc sống như bản thân, gia đình, quê hương, đất nước …; 
- Bảng phiên âm quốc tế và cách phát âm phụ âm, nguyên âm, các âm phổ biến trong 
tiếng Anh. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học về cách phát âm các dạng của động 
từ to be, các động từ được chia ở dạng hiện tại và quá khứ; 

Các kĩ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở dạng làm quen ban đầu. 

9, INM1000 - Tin học cơ sở, 02  
- Học phần tiên quyết:  
- Tóm tắt nội dung: 

- Phần 1: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về thông tin, máy tính, phần 
mềm và các ứng dụng công nghệ thông tin. 
- Phần 2: Cung cấp kiến thức và rèn luyện kĩ năng sử dụng hệ điều hành, sử dụng các 
phần mềm văn phòng thông dụng và khai thác một số dịch vụ trên Internet. 

10, HIS1056 - Cơ sở văn hóa Việt Nam, 03 

- Học phần tiên quyết: không  
- Tóm tắt nội dung 

Học phần trang bị cho sinh viên các khái niệm, định nghĩa văn hóa và các khái 

niệm có liên quan (văn minh, văn hiến, văn vật…); Mối quan hệ và tác động của môi 

trường tự nhiên với văn hóa Việt Nam; Mối quan hệ và tác động của môi trường xã hội 

đối với văn hóa Việt Nam; Lý thuyết của giao lưu tiếp xúc văn hóa và quá trình giao 

lưu tiếp xúc của văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử (với Đông Nam Á, Trung 

Hoa, Ấn Độ và phương Tây); Hình thái và mô hình văn hóa; Chức năng và cấu trúc 

văn hóa; Đặc điểm của các thành tố văn hóa Việt Nam: ngôn ngữ, tôn giáo, tín 

ngưỡng, lễ hội và diễn trình của văn hóa Việt Nam; Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt 

Nam; Những nét đại cương về không gian văn hóa Việt Nam. 

Tóm lại, sinh viên cần hiểu những biểu hiện, giá trị của văn hóa Việt Nam và quá trình 
vận động của các giá trị đó từ truyền thống đến hiện đại.  

11, GEO1050 - Khoa học trái đất và sự sống, 03 

- Học phần tiên quyết: không 
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- Tóm tắt nội dung:  
Học phần sẽ cung cấp những kiến thức tổng quát nhất về Trái Đất, bao gồm 

những đặc điểm chung của các quyển, các quy luật vận động và phân hóa tự nhiên 
trên Trái đất, lịch sử hình thành và phát triển sự sống, đặc biệt là con người, tác động 
của con người đến Trái đất, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. 
Người học sẽ được lĩnh hội những kiến thức cơ bản về vị trí của Trái đất trong không 
gian, cấu trúc và đặc điểm của các quyển trên trái đất: thạch quyển, thủy quyển, khí 
quyển, thổ quyển và sinh quyển, cũng như các quy luật vận động của các quyển trên 
và hệ quả của chúng là sự phân đới tự nhiên trên Trái đất. Người học cũng được trang 
bị kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển sự sống cũng như tác động của con 
người lên Trái đất và môi trường sống, những vấn đề mới nhất về biến đổi khí hậu, 
các tai biến thiên nhiên và các giải pháp ứng phó, thích ứng. 

12, THL1057 – Nhà nước và pháp luật đại cương, 03 
- Học phần tiên quyết: Không 
- Tóm tắt nội dung:  

 Nhà nước và pháp luật đại cương là học phần bắt buộc được đưa vào chương 
trình giảng dạy nhiều năm nay ở các cơ sở đào tạo khác nhau. Đây là học phần nghiên 
cứu những vấn đề chung nhất và cơ bản nhất, mang tính toàn diện và hệ thống các tri 
thức về nhà nước và pháp luật, nghiên cứu bản chất, vai trò xã hội, qui luật phát sinh, 
tồn tại và phát triển của hai hiện tượng xã hội này. Ngoài ra nhà nước và pháp luật đại 
cương cũng nghiên cứu những nét cơ bản nhất về các ngành luật trong hệ thống pháp 
luật Việt Nam. Đây cũng là học phần nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống 
nhất các khái niệm, phạm trù, các nguyên tắc và các qui luật về nhà nước và pháp luật. 

13, MAT1060 – Nhập môn phân tích dữ liệu, 02 

- Học phần tiên quyết:  
- Tóm tắt nội dung:  

Học phần cung cấp những kiến thức mở đầu về phân tích dữ liệu bao gồm phân loại dữ 
liệu; các phương pháp tổ chức, biểu diễn dữ liệu để nắm bắt được các thông tin chính 
về dữ liệu thông qua các loại biểu đồ và các loại đặc trưng; các phương pháp thu thập 
dữ liệu. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên sử dụng 

14, PHY1070 – Nhập môn Internet kết nối vạn vật, 02 

- Học phần tiên quyết:  
- Tóm tắt nội dung:  

Nội dung học phần gồm 5 chương: Chương 1 “Mở đầu” cung cấp các kiến thức cơ bản 
về Internet, Internet of Things (IoT), một số vấn đê về IoT, ứng dụng của IoT trong 
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khoa học kỹ thuật và đời sống. Chương 2 “Kiến trúc của hệ thống IoT” cung cấp 
những kiến thức cốt lõi về mô hình kết nối các hệ thống mở, về kiến trúc của một hệ 
thống IoT, một số mô hình kết nối hệ thống. Chương 3 “Giao thức” giới thiệu về các 
giao thức, chồng giao thức kết nối, sự tương quan trong hệ thống phân tầng TCP/IP và 
IoT. Chương 4 “Phần cứng và Các công nghệ kết nối” giới thiệu về hệ thống phần 
cứng và vai trò của chúng trong hệ thống IoT: Cảm biến, các cơ cấp chấp hành, các 
thiết bị trong hệ thống; các công nghệ kết nối trong hệ thống IoT; một số nền tảng 
phần cứng và môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho các ứng dụng IoT. Chương 5 
“Một số vấn đề về dữ liệu trong IoTs” Giới thiệu một số vấn đề liên quan đến dữ liệu 
trong hệ thống IoT. 
15, PHY1020 – Nhập môn Robotic, 02 

- Học phần tiên quyết:  
- Tóm tắt nội dung:  

Nội dung học phần gồm 8 chương: Chương 1 “Giới thiệu về robot và các hệ tự hành” 
cung cấp những kiến thức cơ bản về các hệ thống robot và các hệ tự hành; Chương 2 
“Thiết bị truyền động, hệ thống truyền động, cảm biến” cung cấp những kiến thức cốt 
lõi về các thiết bị truyền động, hệ thống truyền động, các cảm biến được sử dụng của 
robot; Chương 3 “Cơ cấu robot” giới thiệu về các loại cơ cấu và các kết nối cơ bản của 
robot; Chương 4 “Động học phẳng” cung cấp các kiến thức cốt lõi về động học phẳng 
của robot; Chương 5 “Chuyển động vi sai” giới thiệu chuyển động vi sai của robot, ma 
trận Jacobi, động học ngược của chuyện động vi sai; Chương 6 “Tĩnh học” giới thiệu 
các kiến thức cơ bản về tĩnh học robot; Chương 7 “Động học” giới thiệu kiến thức về 
động học robot; Chương 8 “Lực và điều khiển tuân thủ” giới thiệu về mối liên hệ giữa 
lực và vị trí, nguyên tắc điều khiển tuân thủ của robot. 

16, MAT1090 - Đại số tuyến tính, 03 

- Học phần tiên quyết: Không 
- Tóm tắt nội dung: Các nội dung chính của chương một trong phần đại số 

tuyến tính bao gồm: Tập hợp và ánh xạ, trong đó đề cập đến các khái niệm cơ bản như 
tập hợp, ánh xạ; trường số thực và số phức. Môn học cung cấp các kiến thức chung về 
nghiệm của đa thức trên trường số thực và số phức, từ đó làm cơ sở cho việc trình bày 
việc phân tích một đa thức thành tích các nhân tử. Trong phần ma trận, định thức, hệ 
phương trình đại số tuyến tính, các kiến thức có liên quan được trình bày trên ngôn 
ngữ hạng của ma trận để sinh viên có cái nhìn thấu đáo về tính liên kết giữa ba khái 
niệm trên và phương pháp thực hành giải hệ phương trình đại số tuyến tính, một nội 
dung thường gặp trong tất cả các lĩnh vực khoa học và ứng dụng. Nội dung tiếp theo 
đề cập tới những vấn đề cơ bản của không gian véc tơ, không gian Euclid. Đây có thể 
coi như những tổng quát hóa lên trường hợp nhiều chiều của các khái niệm mặt phẳng 
toạ độ, hệ toạ độ trong không gian mà sinh viên đã nắm vững từ bậc phổ thông. Khảo 
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sát một số tính chất quan trọng của ánh xạ tuyến tính, phép biến đổi tuyến tính trong 
không gian véc tơ hữu hạn chiều, phép biến đổi trực giao, dạng song tuyến tính, dạng 
toàn phương. Phần nội dung về hình học giải tích cung cấp cho sinh viên các kiến thức 
chung về đường bậc hai và mặt bậc hai, các dấu hiệu nhận dạng từng loại. 

17, MAT1091 - Giải tích 1, 03 

- Học phần tiên quyết: Không 
- Tóm tắt nội dung:  
Học phần cung cấp các kiến thức về giới hạn, đạo hàm, vi phân của hàm một 

biến số; các phương pháp tìm nguyên hàm và tính tích phân xác định, tích phân suy 
rộng, ứng dụng của tích phân vào tích độ dài, diện tích, thể tích; Các khái niệm cơ cản 
về chuỗi số, chuỗi hàm, công thức khai triển hàm thành chuỗi lũy thừa và chuỗi 
Fourier. 

18, MAT1192 - Giải tích 2, 02 

- Học phần tiên quyết:  
 Giải tích 1 (MAT1091) 

- Tóm tắt nội dung: Giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản về hàm 
nhiều biến như giới hạn, tính liên tục, đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, khảo sát cực 
trị địa phương. Học phần cũng trình bày định nghĩa tích phân bội cùng với các ứng 
dụng của nó trong các bài toán tính diện tích, thể tích, trọng tâm, khối lượng,…; giới 
thiệu khái niệm  tích phân đường, tích phân mặt, các công thức liên hệ tích phân bội 
với tích phân đường, tích phân mặt. Giới thiệu một số phương pháp giải phương trình 
vi phân cấp 1 và cấp 2. 

19, MAT1101 - Xác suất thống kê, 03 

- Học phần tiên quyết (ghi mã số và tên các học phần tiên quyết) 
 Giải tích 1 (MAT1091) 

- Tóm tắt nội dung:  
Nội dung học phần gồm 2 phần chính: phần Xác suất và phần Thống kê. Phần 

xác suất cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phép thử ngẫu nhiên, biến cố, xác 
suất của biến cố, các phương pháp tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và phân phối 
của nó, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối thường gặp trong 
thực tế. Phần thống kê giới thiệu cho sinh viên các bài toán cơ bản của thống kê và 
cách giải quyết các bài toán này như bài toán ước lượng khoảng, bài toán kiểm định 
giả thiết, bài toán tương quan và hồi quy… 

20, PHY1100 - Cơ - Nhiệt, 03 
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- Học phần tiên quyết (ghi mã số và tên các học phần tiên quyết) 
 Giải tích 1 (MAT1091) 

- Tóm tắt nội dung:  

 Phần Cơ học bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Động học và các định luật 
cơ bản của động lực học chất điểm, hệ chất điểm,vật rắn. Nguyên lý tương đối 
Galile.Ba định luật bảo toàn của cơ học: định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo 
toàn mômen động lượng và định  luật bảo toàn năng lượng. Định luật hấp dẫn vũ trụ 
và chuyển động của các hành tinh, vệ tinh. Hai dạng chuyển động cơ bản của vật rắn: 
chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay. Dao động và sóng cơ. Cuối cùng là giới 
thiệu về thuyết tương đối hẹp của Anhxtanh. 

 Phần nhiệt học  bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Các kiến thức cơ bản về 
nhiệt động lực học mà nội dung xoay quanh ba định luật: định luật số không, định luật 
số 1 và định luật số hai. Các vấn đề về nhiệt độ, áp suất, các hiện tượng truyền trên cơ 
sở thuyết động học phân tử. 

21, PHY1103 - Điện - Quang, 03 

- Học phần tiên quyết (ghi mã số và tên các học phần tiên quyết) 
 Cơ - Nhiệt (PHY1100) 

- Tóm tắt nội dung:  

 Phần Điện từ: Học phần Điện và từ ở đây chủ yếu đề cập tới những khái niệm 
cơ bản về điện trường trong chân không (chương 1&2), từ trường trong chân không 
(chương 4) và mối quan hệ nhân quả giữa chúng với nhau tạo thành một trường thống 
nhất: trường điện từ được mô tả thông qua hệ phương trình Maxwell (chương 5). 
Những kiến thức cơ sở về điện như: điện trường, điện thế, các định luật Coulomb, định 
luật Gauss…và về từ như: từ trường, lực Lorentz, các định luật Biot- Savart - Laplace, 
định luật Ampe... được trình bày trong giáo trình cho thấy sự tương đồng giữa hai 
phần riêng biệt: điện và từ cũng như giúp học viên hiểu được mối quan hệ giữa điện 
trường và từ trường. 

 Phần Quang học: Phần Quang học trình bày những nội dung cơ bản của Quang 
Vật lý thể hiện bản chất lưỡng nguyên sóng - hạt của ánh sáng, cụ thể như sau: Các 
hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng. Hiện tượng 
phân cực cho thấy sóng ánh sáng là sóng ngang. Trên cơ sở lý thuyết lượng tử năng 
lượng của Planck, Einstein đưa ra giả thuyết lượng tử ánh sáng (photon). Sự giải thích 
hiệu ứng quang điện và hiệu ứng Compton dựa trên giả thuyết lượng tử ánh sáng 
(photon) cho thấy bản chất hạt của ánh sáng. 

22, CHE1080 - Hóa học đại cương, 03 

- Học phần tiên quyết: Không 
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- Tóm tắt nội dung: Học phần gồm 2 phần: Cấu tạo chất và Cơ sở lý thuyết các 
quá trình hóa học. 

 Phần cấu tạo chất bao gồm những nội dung chủ yếu sau: cấu tạo nguyên tử, 
phân tử và liên kết hoá học theo các quan điểm hiện đại: cơ sở của cơ học lượng tử, 
phương pháp liên kết hoá trị (phương pháp VB) và phương pháp obitan phân tử 
(phương pháp MO). Cấu tạo của các phức chất, các loại tinh thể (ion, nguyên tử, phân 
tử, kim loại) và một số trạng thái tập hợp.  

 Phần cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học gồm các nội dung chủ yếu sau: Xác 
định biến thiên của các hàm nhiệt độngnội năng, entanpi, entropi và thế đẳng nhiệt 
đẳng áp trong các quá trình hóa học từ đó biết được điều kiện, chiều hướng xảy ra của 
các quá trình hóa học, điều kiện cân bằng của hệ hóa học, các hằng số cân bằng theo 
áp suất và nồng độ, các yếu tố ảnh hưởng tới cân bằng hóa học, cân bằng ion trong 
dung dịch của các chất điện ly, cân bằng trong hệ oxi hóa khử, pin ganvanic, điện 
phân, tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng hóa học. 

23, PHY1104 - Thực hành Vật lý đại cương, 02 

- Học phần tiên quyết 
 Cơ - Nhiệt (PHY1100) 
 Điện - Quang (PHY1103) 

- Tóm tắt nội dung:  

 Thực hành Vật lý Đại cương bao gồm 10 bài thực hành liên quan đến những 
kiến thức cơ bản nhất về các hiện tượng cơ, nhiệt, điện, quang như: hiện tượng sóng 
đứng, hiện tượng va chạm, biến đổi điện năng thành nhiệt năng, hiện tượng cảm ứng 
điện từ hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa và phân cực ánh 
sáng … Bên cạnh đó, sinh viên cũng thực hành nghiên cứu chuyển động quay vật rắn 
(hệ chất điểm, đĩa tròn, nghiệm lại định luật Steiner-Huyghen ), sự truyền sóng âm 
trong không khí, động cơ nhiệt, máy phát âm tần, các dụng cụ đo như: pan me, thước 
kẹp am pe kế, vôn kế, máy đếm thời gian … 

24, GEO2300 - Địa lý học, 03 

- Học phần tiên quyết: không 
- Tóm tắt nội dung:  

Địa lý học giới thiệu cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống khoa 
học địa lý, địa lý tự nhiên và địa lý nhân văn; khái niệm về Lớp vỏ địa lý của Trái đất. 
Sau đó giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của khoa học địa lý, các phát kiến 
địa lý vĩ đại. Ngoài ra, học phần cũng đề cập đến các nội dung nghiên cứu của địa lý 
nhân văn; môi trường-tài nguyên thiên nhiên và nền sản xuất xã hội. Học phần cung 
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cấp cho sinh viên những góc độ thường được quan tâm nghiên cứu trong khoa học địa 
lý và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng dân cư như: dân số, tín ngưỡng, 
cơ cấu nền kinh tế, địa lý nông nghiệp, địa lý công nghiệp, địa lý du lịch,… Học phần 
sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về địa lý tự nhiên và địa lý nhân văn. Nó 
chính là khối kiến thức nền, giúp sinh viên học tốt hơn các môn tiếp theo. 

25, GEO2055 - Địa lý Việt Nam, 03 

- Học phần tiên quyết: Địa lý học (GEO2300) 
- Tóm tắt nội dung:  

Học phần Địa lý Việt Nam gồm hai phần: Địa lý tự nhiên Việt Nam và Địa lý 
kinh tế-xã hội Việt Nam. Phần Địa lý tự nhiên Việt Nam giới thiệu về các đặc điểm 
địa lý tự nhiên của Việt Nam như địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn, sinh 
vật,…cũng như giúp sinh viên hiểu và phân biệt được các vùng miền trên cả nước bởi 
những đặc trưng địa lý. Kiến thức nền về đặc điểm địa lý tự nhiên được tiếp tục áp 
dụng để học và hiểu thêm về những đặc điểm kinh tế-xã hội của đất nước nói chung 
và từng vùng miền trên cả nước nói riêng trong phần hai của học phần. Ở phần này, 
sinh viên sẽ được học để hiểu về mối quan hệ qua lại giữa thiên nhiên và con người 
Việt Nam, nguyên nhân và đặc điểm các ngành kinh tế chủ yếu của Việt Nam như 
công nghiệp, nông-lâm-ngư nghiệp và một số ngành dịch vụ, và đặc điểm kinh tế-xã 
hội riêng biệt của 6 vùng kinh tế của Việt Nam: Vùng núi và trung du phía Bắc, Vùng 
đồng bằng sông Hồng, Vùng bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây 
Nguyên, Vùng Đông Nam Bộ và Vùng đồng bằng Sông Cửu Long. 
26, GEO2405 – Phương pháp nghiên cứu khoa học, 03 

- Học phần tiên quyết: không 
- Tóm tắt nội dung:  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Khái niệm của khoa học và các 
phương pháp nghiên cứu khoa học cho từng ngành, lĩnh vực khác nhau; Tầm quan 
trọng của những phương pháp này trong các đề tài, dự án, chương trình và đề án các 
cấp, ban và ngành; Các vấn đề liên quan tới bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trong 
nghiên cứu khoa học; Các bước hình thành ý tưởng đến hoàn thiện một vấn đề nghiên 
cứu khoa học; và hướng dẫn cách viết báo cáo, thông cáo và bài báo khoa học. 

27, GEO2318 - Trắc địa đại cương, 03 

- Học phần tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: Phần I: Trắc địa đại cương gồm 5 chương. Phần II là các bài 
tập về trắc địa. Trình bày những nội dung chính sau: Những khái niệm về đo đạc, hình 
dạng kích thước Trái đất, chuyển từ mặt đất lên elipsoid và mặt phảng bản đồ, 
phương pháp chiếu hình, thể hiện địa hình trên bản đồ. Cơ sở toán học trong đo đạc 
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thành lập bản đồ. Kiến thức về sai số trong đo đạc. Các phương pháp đo góc, đo độ 
dai, đo độ cao. Lưới khống chế và đo vẽ bản đồ. 

28, GEO2060 - Bản đồ đại cương, 03 

- Học phần tiên quyết: không 
- Tóm tắt nội dung: Học phần Bản đồ đại cương gồm 8 chương và các bài tập 

về bản đố và sử dụng bản đồ địa hình. Trình bày những nội dung chính về: Khái niệm 
bản đồ học, bản đồ địa lý. Phép chiếu bản đồ. Nguyên tắc lựa chọn phép chiếu bản đồ. 
Ký hiệu bản đồ và các phương pháp biểu thị nội dung bản đồ. Ghi chú trên bản đồ. 
Tổng quát hoá bản đồ. Khái quát về các bản đồ và atlas cơ bản. Các phương pháp 
thành lập bản đồ. Bản đồ số. Sử dụng bản đồ địa hình. 

29, GEO2091 - Cơ sở viễn thám, 03 

- Học phần tiên quyết:  
 Trắc địa đại cương (GEO2318) 
 Bản đồ đại cương (GEO2060) 
- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần Cơ sở Viễn thám bao gồm cơ sở vật lý 

của viễn thám như các nguyên lý bức xạ, quá trình tương tác của bức xạ điện từ, các 
loại vệ tinh và cảm biến trong viễn thám, công nghệ thu nhận, các loại tư liệu viễn 
thám, các phương pháp xử lý tư liệu và các phương pháp tách chiết thông tin về các 
đối tượng và các hiện tượng tự nhiên thông qua đặc tính phổ và các loại tư liệu viễn 
thám khác nhau. 

30, GEO2319 - Hệ thống thông tin địa lý, 03 

- Học phần tiên quyết:  

 Tin học cơ sở (INM1000) 
 Bản đồ đại cương (GEO2060) 
- Tóm tắt nội dung: Hệ thông tin địa lý (GIS) là công nghệ thông tin không 

gian có ứng dụng  trong nhiều  lĩnh vực hoạt động của con người. Nội dung học phần 
bao gồm các bài giảng trên lớp, bài thực hành, bài tập và tự học. Học phần này mang 
tính chất nhập môn và không có mục đích đào tạo sinh viên thành người vận hành 
GIS. Học phần tập trung giới thiệu, giải thích, minh hoạ về lịch sử hình thành, phát 
triển, các thuật ngữ, khái niệm, nguyên lý, chức năng và ứng dụng của GIS làm cơ sở 
vững chắc cho việc học tiếp các học phần  nâng cao và chuyên sâu hơn về lĩnh vực 
công nghệ phát triển nhanh chóng này. 

31, GEO2320 - Khoa học môi trường và Biến đổi khí hậu, 02 

- Học phần tiên quyết:  
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 Địa lý học (GEO2300) 
- Tóm tắt nội dung: Học phần bao gồm các nội dung sau: khái niệm chung về 

tài nguyên, môi trường và phát triển; các nguyên lý sinh thái và địa lý học trong sử 
dụng hợp lý và  bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; các tác động của con người tới môi 
trường; các dạng tài nguyên thiên nhiên; bản chất, chất lượng môi trường sống - ô 
nhiễm môi trường; vấn đề cơ bản về tài nguyên và môi trường ở các vùng địa lý Việt 
Nam và hướng phát triển bền vững; các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến đổi khí hậu; tác 
động của biến đổi khí hậu tới môi trường và đời sống sinh vật. 

32, GEO2321 - Toán trong Địa lý, 02 

- Học phần tiên quyết:  

 Giải tích 1 (MAT1091) 
 Địa lý học (GEO2300) 
- Tóm tắt nội dung: 

Phần I - Cơ sở lý thuyết Toán học thống kê 

Phần này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của toán học thống kê với 
những ví dụ áp dụng trong địa lý để giúp sinh viên dễ hiểu và có thể áp dụng được 
trong phần 2. 

Phần II - Các phương pháp toán học trong nghiên cứu địa lý 

Trong phần này sẽ tập trung vào các nội dung chính sau: 

1. Các phương pháp toán xác định mối liên hệ giữa các thành phần, các yếu tố 
địa lý 

2. Các phương pháp thể hiện cấu trúc không gian của các hiện tượng địa lý 

3. Các phương pháp toán áp dụng trong phân loại, phân vùng địa lý 

4. Các phương pháp toán ứng dụng trong nghiên cứu địa lý kinh tế-xã hội 

33, GEO2322 - Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa lý và môi 
trường biển, 02 

- Học phần tiên quyết: 

 Cơ sở Viễn thám (GEO2091) 
 Hệ thống thông tin địa lý (GEO2319) 
- Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp các nội dung: các nguyên lý cơ bản 

của công nghệ viễn thám; những nguyên lý trong giải đoán ảnh; các phép phân tích 
không gian cơ bản của GIS; những ứng dụng của công nghệ viễn thám trong nghiên 
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cứu địa lý và môi trường biển: phân tích các yếu tố động lực của biển và đại dương 
trên ảnh, giám sát sự biến động của tài nguyên trên biển bằng ảnh viễn thám, phương 
pháp xây dựng các bản đồ về tài nguyên, môi trường biển và đại dương... 

34, GEO2323 - Quản lý tài nguyên và môi trường, 02 

- Học phần tiên quyết: 

 Địa lý học (GEO2300) 
- Tóm tắt nội dung: Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường vùng nhiệt 

đới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược tài nguyên và môi 
trường của Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trên quan điểm tổng hợp 
và địa lý học làm cơ sở để giải thích và vận dụng vào công tác quy hoạch, quản lý tài 
nguyên ở địa phương, góp phần cho công tác phát triển kinh tế gắn sử dụng hợp lý, 
bảo vệ  môi trường.  

Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng phân tích các nội dung chính sau: 

+ Những khái niệm cở bản về Tài nguyên, môi trường. 

+ Quản lý tài nguyên và môi trường thành phần (nước, không khí,đất, rác thải ) 
và Quản lý tổng hợp  tài nguyên và môi trường (Quản lý tổng hợp tài nguyên biển, 
quản lý tổng hợp tài nguyên theo lưu vực). 

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên và phục hồi môi trường: Các nguyên lý cơ bản 
của việc sử dụng hợp lý tài nguyên và phục hồi môi trường; Thực trạng sử dụng và 
bảo vệ những dạng tài nguyên cơ bản.     

35, GEO3262 - Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai, 04   

- Học phần tiên quyết: Không 

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm hai phần: phần thứ nhất về lịch sử 
quản lý đất đai gồm các kiến thức về lịch sử quản lý đất đai thế giới, lịch sử quản lý 
đất đai của các nhà nước phong kiến Việt Nam, quản lý đất đai thời cận hiện đại ở Việt 
Nam; phần thứ hai về cơ sở quản lý đất đai gồm những khái niệm cơ bản về quản lý 
đất đai, vai trò của đất đai đối với các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội và những nội 
dung cơ bản của hệ thống quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay ở Việt 
Nam. 
36, GEO3263 - Pháp luật đất đai, 02  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262) 

- Tóm tắt nội dung: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về 
pháp luật đất đai, trong đó, lấy pháp luật đất đai Việt Nam làm trọng tâm.  
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Nội dung cơ bản gồm: khái niệm cũng như mối liên hệ của Luật đất đai, đối 
tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật đất đai, những nguyên tắc làm cơ sở để xây 
dựng Luật Đất đai ở Việt Nam từ 1987-nay; các khái niệm và đặc trưng cơ bản của các 
từ và cụm từ thường được sử dụng trong ngôn ngữ pháp luật đất đai và thực tiễn thực 
hiện luật đất đai; bản chất và những đặc trưng chính của mối quan hệ xã hội trong 
pháp luật đất đai và các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật đất đai; phân tích, so sánh 
từng nội dung trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và quản lý nhà nước về đất đai; 
những điểm cơ bản trong quy định pháp luật về sử dụng đất và chế độ sử dụng các loại 
đất; những điểm khác biệt cơ bản trong chế độ sử dụng các loại đất nông nghiệp và phi 
nông nghiệp; thủ tục hành chính về đất đai, vai trò của việc giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất 
đai. 
37, GEO2076 - Quản lý tài chính đất đai, 02  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262) 

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm cơ sở khoa học của quản lý tài 
chính đất đai, khái quát những chính sách chủ yếu về tài chính đất đai trong quá trình 
phát triển đất nước qua các thời kỳ từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay; nội 
dung chủ yếu theo pháp luật đất đai hiện hành về quản lý giá đất và quản lý các nguồn 
thu từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế đất); bồi thường thiệt hại khi nhà nước 
thu hồi đất. Trên cơ sở những kiến thức có được, sinh viên sẽ thử nghiệm ứng dụng 
công nghệ giải quyết một số bài toán trong quản lý tài chính đất đai. 
38, GEO3265 - Đánh giá đất và Quy hoạch sử dụng đất đai, 04  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262), 

        Thổ nhưỡng và bản đồ thổ nhưỡng (GEO3266) 

- Tóm tắt nội dung: Học phần gồm hai phần kiến thức có liên quan với nhau: 
phần đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất. 

Trong phần đánh giá đất chủ yếu trình bày phương pháp đánh giá đất của FAO 
và áp dụng phương pháp này trong điều kiện của nước ta. Đây là phương pháp đánh 
giá tiềm năng và mức độ thích hợp của đất đai đối với các loại hình sử dụng đất nhằm 
phục vụ cho việc lập quy hoạch sử dụng đất. Nội dung của phần này gồm: các khái 
niệm đánh giá đất, đơn vị đất đai, loại hình sử dụng đất; quy trình đánh giá đất theo 
FAO; phương pháp xây dựng bản đồ đơn vị đất đai; phương pháp phân hạng thích hợp 
đất đai, xây dựng bản đồ phân hạng thích hợp đất đai. 

Phần thứ hai cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý 
của quy hoạch sử dụng đất; nội dung và phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất đai; 
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nội dung và quy trình các bước lập quy hoạch sử dụng đất của các cấp lãnh thổ hành 
chính ở nước ta. 

39, GEO3266 - Thổ nhưỡng và Bản đồ thổ nhưỡng, 02  

- Học phần tiên quyết:  

Địa lý học (GEO2300) 

Bản đồ đại cương (GEO2060) 

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm: những kiến thức cơ bản của Địa lý 
học trong nghiên cứu thổ nhưỡng và thành lập bản đồ thổ nhưỡng; những khái niệm cơ 
bản về thổ nhưỡng, đất đai, lớp vỏ thổ nhưỡng và ý nghĩa của thổ nhưỡng học. Vận 
dụng được những kiến thức và kỹ năng trong điều tra khảo sát lớp vỏ thổ nhưỡng 
ngoài thực địa phục vụ cho nghiên cứu và phân loại đất và thành lập bản đồ thổ 
nhưỡng; mối tác động tương hỗ cũng như vai trò của các nhân tố hình thành đất và các 
quá trình hình thành đất; bản chất của sự hình thành đất; những kiến thức cơ bản về 
keo đất và khả năng hấp thụ của đất, cũng như thành phần hóa học trong đất và dung 
dịch đất; những tính chất vật lý và cơ lý của đất, nước, không khí và chế độ nhiệt của 
đất; nhóm các nhân tố liên quan đến nền tảng nhiệt ẩm của lớp vỏ thổ nhưỡng; những 
kiến thức về cơ sở thổ nhưỡng, phân loại đất cho thành lập bản đồ đất; những kiến 
thức trong hệ thống phân loại đất theo quan điểm phát sinh và quan điểm phân loại đất 
theo FAO - UNESCO để thành lập bản đồ thổ nhưỡng theo các nhóm tỷ lệ: nhóm các 
bản đồ tỷ lệ chi tiết; nhóm các bản đồ tỷ lệ lớn; nhóm các bản đồ tỷ lệ trung bình; 
nhóm các bản đồ tỷ lệ nhỏ. 

40, GEO3267 - Đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất đai, 02  

- Học phần tiên quyết: Giải đoán, điều vẽ ảnh (GEO3305),  

   Trắc địa đại cương  (GEO2318), 

    Bản đồ đại cương (GEO2060)  

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm: những kiến thức cơ bản của Bản 
đồ học và giải đoán ảnh trong nghiên cứu thành lập Bản đồ hiện trạng và bản đồ Biến 
động sử dụng đất đai; những quy định và văn bản của Bộ tài nguyên và môi trường về 
việc thành lập bản đồ Hiện trạng sử dụng đất theo đơn vị hành chính các cấp; những 
kiến thức về nội dung của bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động sử dụng đất cũng như 
các phương pháp bản đồ dùng thể hiện nội dung bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động 
sử dụng đất; các quy trình thành lập bản đồ Hiện trạng sử dụng đất theo  đơn vị hành 
chính các cấp; những quy định về kỹ thuật của Bộ tài nguyên và môi trường cho việc 
trình bày và biên tập Bản đồ sử dụng đất theo đơn vị hành chính các cấp; quy trình 
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thành lập bản đồ biến động sử dung đất trong từng giai đoạn theo đơn vị hành chính 
các cấp; thành lập biểu chu chuyển đất đai; phân tích tình hình sử dụng đất và biến 
động sử dụng đất áp dụng cho đơn vị hành chính các cấp. 

41, GEO3215 - Đăng ký đất đai và hồ sơ địa chính, 03  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262),  

    Pháp luật đất đai (GEO3263) 

- Tóm tắt nội dung:  

Nội dung học phần gồm: kiến thức tổng quan về đăng ký đất đai của một số 
nước điển hình trên thế giới; nội dung cơ bản về đăng ký đất đai của nước ta qua các 
thời kỳ lịch sử; công tác đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật 
hiện hành; cách lập các loại tài liệu, sổ sách quy định trong hồ sơ địa chính theo quy 
định của pháp luật hiện hành; cách cập nhật và chỉnh lý các loại tài liệu trong hồ sơ địa 
chính, sử dụng các phần mềm VILIS  để thiết lập và cập nhập cơ sở dữ liệu trong hồ 
sơ địa chính dạng số; vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để thực hiện đăng ký đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất. 

42, GEO3269 - Hệ thống thông tin đất đai, 03  

- Học phần tiên quyết:  

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm: khái niệm về hệ thống thông tin 
đất đai, các thành phần của hệ thống thông tin đất đai; nhu cầu xây dựng hệ thống 
thông tin đất đai, các khó khăn trở ngại trong xây dựng hệ thống thông tin đất đai; 
những nguyên tắc cơ bản của cơ sở dữ liệu; cấu trúc của cơ sở dữ liệu đất đai, mô hình 
quan hệ của cơ sở dữ liệu đất đai; các dạng dữ liệu không gian về đất đai; ngôn ngữ 
truy vấn có cấu trúc (SQL) và áp dụng để khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; 
thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai. 

43, GEO3270 - Xử lý số liệu đo đạc, 03  

- Học phần tiên quyết: Xác suất thống kê (MAT1101),  

    Trắc địa đại cương (GEO2318) 

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm: khái niệm về sai số đo đạc, các 
tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của kết quả đo; các nguồn sai số trong kết quả đo đạc 
địa chính, các phương pháp giảm thiểu sai số; đánh giá độ chính xác của dãy kết quả 
đo; nguyên lý số bình phương nhỏ nhất trong tính toán xử lý kết quả đo đạc; bình sai 
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lưới trắc địa bằng phương pháp bình sai tham số và bình sai điều kiện; giải bài toán 
tính chuyển đổi tọa độ giữa các hệ quy chiếu khác nhau bằng phương pháp bình sai kết 
hợp. 

44, GEO3271 - Đo đạc địa chính và ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ, 04  

- Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương (GEO2318) và Bản đồ đại cương 
(GEO2060) 

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm: Giới thiệu chung về bản đồ địa 
chính (khái niệm, cơ sở toán học của bản đồ địa chính, nội dung của bản đồ địa 
chính,...), quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc 
và từ ảnh hàng không kết hợp với đo vẽ trực tiếp từ thực địa, các khái niệm cơ bản và 
các công cụ trong phần mềm Microstation, ứng dụng phần mềm Microstation và 
FAMIS trong xây dựng bản đồ địa chính. 

45, GEO3272 - Thực tập đo đạc địa chính, 02  

- Học phần tiên quyết: Đo đạc địa chính và ứng dụng tin học trong thành lập 
bản đồ (GEO3271) 

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm: quy trình thành lập bản đồ địa 
chính bằng phương pháp toàn đạc và công nghệ GPS; phương pháp đo lưới khống chế 
và đo chi tiết; hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử, máy GPS; thiết kế lưới khống 
chế đo vẽ cho một khu vực cụ thể; xử lý kết quả đo khống chế và đo chi tiết; phân tích 
các lỗi gây ra sai số trong quá trình đo đạc; sử dụng các phần mềm tin học trong thành 
lập bản đồ địa chính; biên tập bản đồ địa chính hoàn chỉnh. 

46, GEO3210 - Thực tập trắc địa đại cương, 02  

- Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương (GEO2318); Bản đồ đại cương 
(GEO2060) 

- Tóm tắt nội dung: 

 Cách kiểm nghiệm máy kinh vĩ và máy thủy chuẩn. 

 Lập đường chuyền trong khu vực đo vẽ. 

 Đo đường chuyền (góc, độ dài, độ cao) 

 Đo chi tiết cùng vẽ sơ đồ phác họa. 

 Tính toán, bình sai kết quả đo đường chuyền. Tính toán sổ đo chi tiết. 

 Dựng cơ sở toán học (lưới ô vuông) và đường chuyền lên bản vẽ.  

 Đưa các điểm chi tiết lên bản vẽ, vẽ các địa vật và đường bình độ.  
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 Hoàn thiện bản vẽ.  

 Việt báo cáo thực tập.   

47, GEO3138 – Lập trình GIS, 03 

    - Học phần tiên quyết: Hệ thông tin địa lý (GEO2319), Tin học cơ sở 

   - Tóm tắt nội dung: Môn học giới thiệu về sự cần thiết của việc tự động hóa quá 
trình xử lý dữ liệu GIS, giới thiệu về công cụ mô hình hóa trên ArcGIS cùng với các 
khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python bao gồm: cú pháp, kiểu dữ liệu, toán 
tử, các câu lệnh điều khiển và vòng lặp và một số cấu trúc dữ liệu, v.v. Sau khi nắm 
vững các khái niệm cơ bản, người học sẽ được hướng dẫn cách thức biên tập, truy xuất 
và xử lý và phân tích dữ liệu GIS bằng ngôn ngữ Python, ArcPy và các mô đun khác 
thông qua phần mềm ArcGIS.  
48, GEO3304 - Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh số, 03  

- Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương (GEO2318) 

   - Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm: Cơ sở khoa học của Trắc địa ảnh; 
Các khái niệm về ảnh số và vấn đề xử lý ảnh số; Phương pháp đo ảnh số; Quy trình 
công nghệ đo vẽ thành lập bản đồ bằng công nghệ ảnh số. Trên cơ sở những kiến thức 
có được, sinh viên sẽ ứng dụng một phần mềm đo vẽ ảnh số để xử lý ảnh. 
49, GEO3305 - Giải đoán, điều vẽ ảnh, 02  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở viễn thám (GEO2091) 

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm: Cơ sở khoa học của giải đoán và 
điều vẽ ảnh; đặc điểm ảnh hàng không; các dấu hiệu giải đoán ảnh hàng không; 
phương pháp giải đoán và điều vẽ các đối tượng tự nhiên kinh tế xã hội cho bản đồ tỷ 
lệ lớn. 
50, GEO3275 - Thực tập Công nghệ ảnh số và giải đoán, điều vẽ ảnh, 02  

- Học phần tiên quyết: Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh số (GEO3304), 

    Giải đoán điều vẽ ảnh (GEO3305) 

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm: quy trình xử lý, đo vẽ ảnh số trên 
các trạm đo ảnh số thông dụng; lựa chọn các điểm khống chế trên ảnh và trên mặt đất; 
nắn ảnh trực giao; nhận biết các đối tượng trên ảnh theo các dấu hiệu giải đoán; giải 
đoán và điều vẽ ảnh ngoài thực địa; biên tập 01 bản vẽ hoàn chỉnh về hiện trạng sử 
dụng đất của khu vực thực tập. 

51, GEO3226 - Thực tập cơ sở địa lý, 02 

- Học phần tiên quyết: Địa lý học (GEO2300),  
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        Bản đồ đại cương (GEO2060),  

        Trắc địa đại cương (GEO2318) 

- Tóm tắt nội dung: Thực tập khảo sát địa chất, địa mạo, khí tượng, khí hậu, 
thủy văn, thổ nhưỡng, thực vật. Lên kế hoạch khảo sát, thu thập số liệu, xây dựng 
tuyến khảo sát (khảo sát sơ bộ, khảo sát chi tiết), tiến hành khảo sát, đo đạc và lấy mẫu 
phân tích, viết báo cáo thực tập. 

52, GEO3156 - Thực tập chuyên ngành và thực hành khởi nghiệp, 03  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai (GEO3262); Pháp luật đất đai 
(GEO3263); Đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất (GEO3265); Đăng ký đất đai và 
hồ sơ địa chính (GEO3215), Hệ thống thông tin đất đai (GEO3269), Đo đạc địa chính 
và Ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ (GEO3271). 

- Tóm tắt nội dung:  

Đợt thực tập cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản việc thực hiện các 
nội dung quản lý nhà nước về đất đai nổi cộm ở địa phương. Thực hiện đăng ký đất 
đai, lập và chỉnh lý các loại tài liệu trong hồ sơ địa chính tại cấp huyện và cấp xã. Việc 
giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại địa phương. Cập nhật biến 
động, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đánh giá biến động sử dụng đất tại một 
địa bàn cụ thể. Sinh viên được nghe cán bộ địa phương (cấp huyện, cấp xã, nhà doanh 
nghiệp) thuyết trình về công tác quản lý đất đai ở địa phương, của đơn vị mình, vị trí 
việc làm trong cơ quan để sinh viên hình dung được công việc mình sẽ làm sau khi ra 
trường.  

Sinh viên sẽ được thăm quan, tìm hiểu một số mô hình khởi nghiệp của các 
doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ bất động sản, quản lý 
đất đai. Sinh viên được nghe các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, nhà doanh 
nghiệp xuất sắc nói chuyện về quá trình khởi nghiệp và bí quyết dẫn đến thành công 
của cá nhân, của đơn vị mình, hoặc những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu. Từ đó có 
những lời khuyên, bài học kinh nghiệm giúp sinh viên khởi nghiệp thành công. 
53, GEO4074 – Niên luận, 02  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Tóm tắt nội dung:  

Sinh viên đăng ký hướng nghiên cứu, trên cơ sở đó bộ môn quản lý phân công 
giáo viên hướng dẫn và thông qua tên đề tài niên luận. Dưới sự hướng dẫn của giáo 
viên, sinh viên tự tổng hợp kiến thức, thu thập và tìm hiểu các tài liệu liên quan đến 
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chủ đề nghiên cứu để viết báo cáo niên luận. Báo cáo niên luận cần trình bày theo mẫu 
đã quy định và phải thể hiện được 2 nội dung chính: tổng quan về vấn đề nghiên cứu 
và phương pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu. Để đánh giá, sinh viên cần giao nộp báo 
cáo niên luận và có buổi trình bày trước bộ môn. Thời gian thực hiện niên luận là 01 
tháng. 

54, GEO3276 - GIS ứng dụng, 03  

- Học phần tiên quyết: Hệ thống thông tin địa lý (GEO2319),  

   Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262) 

- Tóm tắt nội dung:  

Nội dung học phần gồm cơ sở khoa học của việc ứng dụng GIS trong công tác 
quản lí đất đai, những kiến thức cơ bản về phần mềm ArcGIS và sử dụng phần mềm 
trong giải quyết một số bài toán ứng dụng của GIS. Trên cơ sở những kiến thức có 
được, sinh viên sẽ thử nghiệm giải quyết một vấn đề của công tác quản lí đất đai bằng 
GIS. 
55, GEO3277 - Bản đồ chuyên đề trong quản lí đất đai, 02  

- Học phần tiên quyết: Bản đồ đại cương (GEO2060), Đánh giá hiện trạng và 
biến động sử dụng đất đai (GEO3267), Đo đạc địa chính và ứng dụng tin học trong 
thành lập bản đồ (GEO3271) 

- Tóm tắt nội dung:  

Nội dung học phần gồm: vai trò của bản đồ trong công tác quản lí đất đai; quá 
trình xây dựng bản đồ trong công tác quản lí đất đai ở Việt Nam và trên thế giới; khái 
niệm một số bản đồ phục vụ công tác quản lí đất đai; phương pháp chung thành lập  
bản đồ và thành lập một số bản đồ cụ thể. Sử dụng bản đồ trong quản lí đất đai.  
56, GEO3216 - Hệ thống thông tin bất động sản, 03  

- Học phần tiên quyết: Hệ thống thông tin đất đai (GEO3269) 

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần gồm tổng quan về cơ sở khoa học của 
thị trường bất động sản và hệ thống thông tin bất động sản; Vấn đề thiết kế hệ thống 
thông tin bất động sản; Công nghệ Web và WebGIS trong xây dựng hệ thống thông tin 
bất động sản. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ vận dụng kiến thức để xây dựng một hệ 
thống thông tin bất động sản bằng công nghệ WebGIS mã nguồn mở nhằm phục vụ 
cho một nhu cầu nào đó của xã hội về thông tin bất động sản. 

57, GEO3043 - Trắc địa vệ tinh, 02  

- Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương (GEO2318) 

- Tóm tắt nội dung:  
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Học phần giới thiệu về cơ sở khoa học – kỹ thuật của các hệ thống trắc địa vệ 
tinh, trên cơ sở đó đi sâu tìm hiểu về hệ thống định vị toàn cầu GPS – hệ thống trắc địa 
vệ tinh được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Các kiến thức được chuyển tải tới người 
học bao gồm: bối cảnh ra đời và các thành phần của hệ thống GPS, các phương pháp 
đo đạc bằng GPS và các nguồn sai số tương ứng (nhấn mạnh đến phương pháp đo pha 
GPS là phương pháp chủ đạo trong đo đạc địa chính), cách thức triển khai đo đạc bằng 
GPS và kỹ thuật xử lý số liệu đo đạc GPS. 

58, GEO3073 - Trắc địa biển, 02  

- Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương (GEO2318) 

- Tóm tắt nội dung:  

Nội dung học phần gồm: những nhiệm vụ cơ bản của công tác trắc địa biển, một 
số bản đồ liên quan đến biển; các phương pháp xác định tọa độ và độ sâu, quy trình 
xây dựng bản đồ địa hình đáy biển và một số phần mềm, thiết bị được sử dụng trong 
đo đạc địa hình đáy biển hiện nay. 

59, GEO3041 - Trắc địa cao cấp, 02  

- Học phần tiên quyết: Trắc địa đại cương (GEO2318) 

- Tóm tắt nội dung: Trắc địa cao cấp là một trong những nền tảng của các khoa 
học về Trái đất bởi nó là khoa học nghiên cứu về đo đạc và biểu diễn Trái đất cùng với 
trường trọng lực của nó trong một không gian 3 chiều luôn luôn thay đổi theo thời 
gian. 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức về hình dạng, kích thước của Trái 
đất, các yếu tố trắc địa cơ bản trên bề mặt Trái đất, các bài toán trắc địa cơ bản, các hệ 
tọa độ được sử dụng trong đo đạc và phương pháp tính chuyển đổi giữa chúng. Học 
phần còn giúp người học làm quen với hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia. 

60, GEO3280 - Thanh tra đất đai, 02  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262),  

    Pháp luật đất đai (GEO3263) 

- Tóm tắt nội dung: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
thanh tra nói chung, thanh tra chuyên ngành về đất đai nói riêng, trong đó, lấy pháp 
luật thanh tra Việt Nam làm trọng tâm.  Giới thiệu đặc trưng của Hệ thống các cơ quan 
thanh tra và hoạt động thanh tra hiện nay ở Việt Nam; mối liên hệ cũng như sự phân 
cấp về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra; các loại hình và hoạt 
động của thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; phân tích, so sánh từng nội 
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dung trong nghiệp vụ thanh tra đất đai, các bước tiến hành một cuộc thanh tra đất đai. 
Những điểm cơ bản trong quy định pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo thuộc lĩnh vực đất đai; những điểm tương đồng và khác biệt trong giải quyết khiếu 
nại và giải quyết tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai; vai trò của thanh tra đất đai. 
61, GEO3281 - Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn, 03  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262) 

- Tóm tắt nội dung:  

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản thiết 
kế quy hoạch đô thị và quản lý quy hoạch đô thị; các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch 
đô thị; các khái niệm cơ bản về quy hoạch đô thị; quy trình các bước quy hoạch đô thị; 
quy định pháp lý theo Luật quy hoạch đô thị; các thông tin cơ sở của quy hoạch đô thị  
; quá trình thiết kế quy hoạch đô thị ; các phương pháp quy hoạch và quản lý đô thị; 
nội dung quy hoạch đô thị ở các cấp độ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; hệ thống 
chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch đô thị các cấp: quy hoạch chung, quy hoạch chi 
tiết; mối quan hệ giữa địa chính và quy hoạch đô thị. Phần thứ 2 của học phần sẽ cung 
cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến điểm dân cư nông thôn và quá trình phát 
triển; phương pháp quy hoạch xây dựng phát triển điểm dân cư nông thôn. 
62, GEO3282 - Định giá đất, 03  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262) 

- Tóm tắt nội dung:  

Nội dung học phần gồm: các khái niệm giá trị đất, giá đất; vai trò, mục đích của 
định giá đất; bản chất của giá đất; các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá đất; các 
nguyên tắc định giá đất nói chung; phương pháp định giá đất bằng phương pháp so 
sánh trực tiếp; phương pháp định giá đất bằng phương pháp chiết trừ; phương pháp 
định giá đất bằng phương pháp thu nhập; phương pháp định giá đất bằng phương pháp 
thặng dư. 
63, GEO3283 - Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu địa chính, 02  

- Học phần tiên quyết:  

Đăng ký đất đai và hồ sơ địa chính (GEO3215) 

Hệ thống thông tin đất đai (GEO3269) 

- Tóm tắt nội dung: Nội dung học phần bao gồm: kiến thức về cơ sở khoa học 
và pháp lý của xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, tình hình xây dựng CSDL địa chính ở 
các nước trên thế giới và ở Việt Nam, quy trình xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu 
địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai. 
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64, GEO3217 - Quản lý thị trường bất động sản, 02  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262) 

- Tóm tắt nội dung: Thị trường bất động sản ở Việt Nam mặc dù mới được hình 
thành và phát triển trong những giai đoạn gần đây song đã đóng góp vai trò quan trọng 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động của thị trường bất động 
sản giúp giải quyết chỗ ở về nhà ở cho nhân dân, giúp huy động tối đa nguồn lực từ 
đất đai cho các chủ thể trong thị trường.   

Nội dung của học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về bất động sản, sự 
vận động của thị trường bất động sản; hướng dẫn những quy định pháp lý để quản lý 
thị trường bất động sản ở Việt Nam theo luật Đất đai, luật Nhà ở và luật Kinh doanh 
bất động sản; hướng dẫn các phương pháp để phân tích dữ liệu thị trường bất động 
sản, giúp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, tin cậy về thị trường.  

Sau khi học xong, học viên có thể tạo lập những tiền đề cho việc tham gia vào 
lĩnh vực quản lý bất động sản và thị trường bất động sản. 
65, GEO3218 - Thống kê, kiểm kê đất đai, 02  

- Học phần tiên quyết: Đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất đai 
(GEO3267), Pháp luật đất đai, (GEO3263) 

- Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học 
thống kê. Tầm quan trọng của thống kê đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.  Các 
phương pháp thống kê, kiểm kê đất đai, Vai trò của thống kê, kiểm kê đất đai đối với 
quản lý nhà nước về đất đai. Nội dung thống kê, kiểm kê đất đai theo mục đích sử 
dụng và theo đối tượng sử dụng, quản lý. Hướng dẫn sử dụng phần mềm TK05 để tổng 
hợp các biểu mẫu thống kê, kiểm kê đất đai. 

66, GEO3150 – Quản lý nhà nước về thu hồi đất, 02  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai (GEO3262) 
Pháp luật đất đai (GEO3263) 

- Tóm tắt nội dung học phần: 

Tổng quan về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: những khái niệm cơ 
bản có liên quan; tính tất yếu và đặc điểm của thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư; kinh nghiệm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của một số nước trên thế 
giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Các trường hợp cần thu hồi đất; hậu quả, 
thẩm quyền và trình tự thủ tục thu hồi đất. Nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 
Nguyên tắc, điều kiện, phương thức bồi thường về đất; bồi thường cho các loại đất cụ 
thể; tổ chức thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bồi thường thiệt 
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hại về cây cối, hoa màu và công trình xây dựng trên đất. Hỗ trợ: hỗ trợ di chuyển, hỗ 
trợ chuyển đổi và đào tạo nghề, hỗ trợ khác. Thảo luận nhóm về thực tiễn thực hiện 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án cụ thể. 
67, GEO3151 – Cơ sở kinh tế đất đai, 02  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai (GEO3262) 
Pháp luật đất đai (GEO3263) 

 

- Tóm tắt nội dung:  

Nội dung học phần gồm cơ sở khoa học của kinh tế đất đai, trong đó cung cấp 
những kiến thức cơ bản về vai trò của đất đai đối với phát triển kinh tế, cơ sở lý luận 
về kinh tế đất đai, đặc điểm kinh tế đất đai trong điều kiện nền kinh tế theo cơ chế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; lý thuyết về lợi thế so sánh và 
chi phí cơ hội trong sử dụng đất đai; những nội dung kinh tế đất đai chủ yếu trong giai 
đoạn hiện nay ở nước ta gồm: kinh tế đất nông nghiệp, kinh tế đất phi nông nghiệp, 
kinh tế đất trong đầu tư phát triển đất đai. 

68, GEO3152 - Đầu tư và kinh doanh bất động sản, 02  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai (GEO3262) 

- Tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần này bước đầu giúp sinh viên tìm hiểu về hoạt động đầu tư và kinh 

doanh bất động sản dưới góc độ kinh tế và quản lý. Trong lĩnh vực đầu tư, sinh viên 
được học các khái niệm cơ bản về đầu tư bất động sản, được tìm hiểu mục tiêu của 
việc đầu tư bất động sản, xác định được các hình thức đầu tư cụ thể trong các chiến 
lược đầu tư bất động sản khác nhau và các rủi ro trong đầu tư bất động sản. Sinh viên 
được thực hành đánh giá tính khả thi của đầu tư bất động sản đơn lẻ hiện có và các dự 
án đầu tư bất động sản theo một số chỉ tiêu cụ thể. Trong lĩnh vực kinh doanh, sinh 
viên được tiếp cận chủ yếu về hướng kinh doanh dịch vụ bất động sản trong thị 
trường: môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản. 

69, GEO3155 – Lập và quản lý các dự án đầu tư, 03  

        - Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai (GEO3262) 
        - Tóm tắt nội dung: Học phần Lập và quản lý dự án đầu tư cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản về trình tự, nội dung, công tác tổ chức soạn thảo dự án 
đầu tư, các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư, các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế - 
xã hội của dự án và các nội dung cơ bản của quản lý dự án đầu tư. Học phần giúp sinh 
viên hiểu sâu hơn về cách phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư thông qua việc tính 
toán một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính cơ bản từ đó so sánh, lựa chọn 
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phương án đầu tư phù hợp. Tìm hiểu và nhận diện các rủi ro có thể xảy ra trong quá 
trình thực hiện dự án để kiểm soát và quản lý rủi ro. 
70, GEO4075 - Khóa luận tốt nghiệp, 07  

- Học phần tiên quyết: Không 

- Tóm tắt nội dung:  

Sinh viên đăng ký hướng nghiên cứu, trên cơ sở đó bộ môn quản lý phân công 
giáo viên hướng dẫn và thông qua tên đề tài khóa luận. Dưới sự hướng dẫn của giáo 
viên, sinh viên tự tổng hợp kiến thức, thu thập và tìm hiểu các tài liệu liên quan đến 
chủ đề nghiên cứu để viết báo cáo khóa luận. Báo cáo khóa luận cần trình bày theo 
mẫu đã quy định và phải thể hiện được 2 nội dung chính: tổng quan về vấn đề nghiên 
cứu và phương pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu. Để đánh giá, sinh viên cần giao nộp 
báo cáo khóa luận và có buổi trình bày trước Hội đồng chấm khóa luận do Khoa thành 
lập. Thời gian thực hiện khóa luận là 03 tháng. 
71, GEO3219 - Đánh giá tác động môi trường, 03  

- Học phần tiên quyết: Địa lý học (GEO2300) 

- Tóm tắt nội dung: Học phần đánh giá tác động môi trường cung cấp những nội 
dung quan trọng về quản lý và đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của một 
dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, 
kinh tế và xã hội. Sau khi học xong, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản 
về cách tiếp cận tổng hợp và hệ thống trong việc giải quyết những vấn đề tài nguyên 
và môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Sinh viên có thể nghiên cứu và 
lựa chọn các phương án hữu hiệu trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở các 
cấp lãnh thổ. 
72, GEO2310 - Địa mạo học trong quản lí đất đai, 02  

- Học phần tiên quyết:  Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262) 

- Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Các 
nội dung của quản lí đất đai; Vai trò của địa mạo học trong công tác quản lí đất đai; 
Những vấn đề chung của địa mạo học; Các quá trình địa mạo và địa hình do chúng tạo 
thành; Bản chất của địa hình theo từng dãy phát sinh chủ yếu làm cơ sở cho việc xác 
định địa giới hành chính; Bản chất của địa hình theo từng dãy phát sinh chủ yếu làm 
cơ sở cho việc đánh giá, phân hạng đất đai; Bản chất của địa hình, các quá trình địa 
mạo làm cơ sở cho công tác quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lí, lâu bền; Ý nghĩa 
của bản đồ địa mạo trong công tác quản lí đất đai; và Vai trò của khoa học địa mạo đối 
với công tác quản lí đất đai trong khung cảnh biến đổi môi trường và khí hậu. 
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73, GEO2025 - Cơ sở quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ, 02  

- Học phần tiên quyết: Địa lý học (GEO2300) 

- Tóm tắt nội dung: Cơ sở quy hoạch và tổ chức lãnh thổ là học phần cung cấp 
kiến thức tổng hợp, bao hàm cả kiến thức về địa lý tự nhiên lẫn kiến thức về địa lý nhân 
văn.Trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam, quy hoạch lãnh thổ luôn gắn kết với các 
quá trình sản xuất vùng ở một vùng lãnh thổ cụ thể, liên kết kinh tế-xã hội và sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên giữa các vùng. Trước khi quy hoạch phát triển kinh tế theo vùng ở 
các cấp lãnh thổ khác nhau như cấp tỉnh, huyện, xã,... thì trước tiên phải dựa vào kết quả 
phân vùng tự nhiên – kinh tế và các kết quả phân tích hiệu quả của phát triển kinh tế 
vùng. Ngoài ra, học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vùng, 
phân vùng và các lý thuyết cổ điển cũng như hiện đại về tổ chức lãnh thổ, tăng trưởng 
và phát triển vùng, quan điểm về phát triển bền vững, giới thiệu các công cụ quy hoạch 
và tổ chức lãnh thổ,…vốn được coi là khối kiến thức nền tảng để phục vụ cho quy hoạch 
vùng và tổ chức lãnh thổ. 

74, GEO3154 - Bảo vệ tài nguyên và môi trường đất, 03  

- Học phần tiên quyết: Địa lý học (GEO2300) 

- Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp các nội dung: nguyên lý địa lý trong bảo 
vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên đất; vai trò kinh tế - xã hội trong việc bảo vệ  tài 
nguyên và môi trường  đất; hiện trạng sử dụng tài nguyên đất, nguyên nhân gây suy 
thoái đất và các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở Việt Nam; khái niệm về đất bị ô 
nhiễm, các nguồn gây ô nhiễm đất, hiện trạng ô nhiễm môi trường đất và các biện 
pháp bảo vệ môi trường đất ở Việt Nam. 

75, GEO3293 - Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, 02  

- Học phần tiên quyết: Cơ sở và lịch sử quản lí đất đai (GEO3262), 

       Pháp luật đất đai (GEO3263) 

- Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức tổng quan về thực 
trạng sử dụng đất nông nghiệp và tình hình quản lý đất nông nghiệp ở nước ta qua các 
thời kỳ lịch sử. Những vấn đề sử dụng đất nông nghiệp trong giai đoạn công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và những phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông 
nghiệp bền vững từ đó xác định các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông 
nghiệp 
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