
 

 

  

  

 

Triết học 

Mác-LN 
LLC2013 

 

Kinh tế chính trị  

Mác-LN 
LLC2014  

Tiếng Anh 1/Tiếng 
Trung 1    

THN2022/THN20 27  

Sinh thái môi 

trường   

TNM2033   

Tâm lý học 

đại cương  

LLC2005     

Hóa học đại 

cương  
KCB2007     

Giáo dục thể 

chất 1  
KCB2012   

Giáo dục 
quốc phòng   

KCB2012   

Tư tưởng 
HCM  

LLC2002  

Toán cao 

cấp  
KCB2006   

PPTCKH trong 

QLTN&MT   

TNM2032   

Tiếng Anh 2/ Tiếng 

Trung 2   

THN2023/THN2028  

Pháp luật đại 

cương  

LLC2004     

Thổ nhưỡng  

QLD2054     

Kỹ năng thực 
hành xã hội  

LLC2012       

Tin học đại 

cương  
THN2019   

Giáo dục thể 
chất 2   

KCB2023    

Xác suất – 

Thống kê  

KCB2027      

Lịch sử Đảng 

CSVN  

LLC2016      

Trắc địa cơ sở 1  

QLD2003      

Đánh giá đất  

QLD2035       

Bản đồ địa 

chính  

QLD2037        

Giáo dục thể 

chất 3  

KCB2024         

Chọn 1 trong 

6 học phần  

        

1) Môi trường và con người (TNM2004)  

2) Địa lý kinh tế Việt Nam (KTE2013)  

3) Quản lý nguồn nước (QLD2005)  

4) Đánh giá tác động môi trường (TNM2024)  
5) Biến đổi khí hậu (TNM2039)  

6) Quản lý tài nguyên thiên nhiên (TNM2040)  

        

Luật và chính 
sách đất đai* 

QLD2036      

Trắc địa cơ sở 2* 

QLD2004      

Đăng ký thống 

kê đất đai* 

QLD2036      

Tin học ƯD 

vẽ bản đồ  

QLD2012       

Kinh tế - Tài 
chính đất đai  

QLD2040       

Ứng dụng viễn thám 
trong QLTN&MT  

QLD2038  

Quy hoạch sử 
dụng đất*  

QLD2039       

HTTT địa lý và 

HTTT đất đai*  

QLD2041      

Quy hoạch đô 

thị và nông thôn   

QLD2042        

Hệ thống định 
vị toàn cầu  

QLD2035       

Giao đất, thu 

hồi đất  

QLD2024        

Giám sát quản 

lý và SDĐ  

QLD2044       

Thực hành trắc 

địa địa chính  

QLD2045        

Chọn 2 trong 

8 học phần  

        

1) Quản lý dự án (KTO2064)  

2) Thị trường bất động sản (QLD2025) 
3) Quy hoạch cảnh quan (QLD2029)  

4) Xây dựng bản đồ đất (QLD2031) 

5) Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH (QLD2046)  
6) Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính (QLD2047) 

7) Dịch vụ công về đất đai (QLD2048) 

8) Tiếng Anh chuyên ngành QLDD (QLD2009) 
        

 Học kỳ 1  
1  

 Học kỳ 2   
1  

 Học kỳ 3   
1  

 Học kỳ 4   
1  

 Học kỳ 5   
1  

 Học kỳ 6   
1  

 Học kỳ 7   
1  

 Học kỳ 8   
1  

Thực tập nghề 
nghiệp  

(10 tuần) 

Chọn 1 trong 4 

chuyên đề       

1) Đăng ký đất đai và 
cấp GCNQSD đất 

(QLD2049) 
2) Quy hoạch sử dụng 

đất (QLD2050) 

3) Bồi thường giải 
phóng mặt bằng 

(QLD2051) 

4) Trắc địa – Bản đồ 

(QLD2052) 

Thực tập tốt 

nghiệp làm khóa 
luận tốt nghiệp  

(15 tuần) 

QLD2033  

Thực tập tốt 

nghiệp làm chuyên 

đề tốt nghiệp 
(QLD2034) 

(10 tuần) và học 

bổ sung 02 học 
phần kiến thức 

ngành 

QLD2033 

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học  

LLC2014  

       Sơ đồ cấu trúc/tiến trình giảng dạy CTĐT ngành Quản lý đất đai     

Khối kiến thức đại cương 

 Khối kiến thức cơ sở ngành 

 Khối kiến thức chuyên ngành 

 Thực tập nghề nghiệp, tốt nghiệp 


