
1. Thông tin chung

• Chương trình liên kết với Đại học Oregon (Hoa Kỳ), giảng dạy hoàn toàn
bằng tiếng Anh
• Tên tiếng Anh: Forestry
• Bậc học: Đại học
• Mã ngành: D620201
• Khối thi: A00, A01, B00, D01
• Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung học phổ thông và có đủ các điều 
kiện theo quy chế tuyển sinh

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những kỹ sư có trình độ ngang tầm với các kỹ sư cùng chuyên ngành 
trong khu vực và trên thế giới.

3. Kiến thức chuyên môn

• Thể hiện tốt các kiến thức và kỹ năng về khoa học lâm nghiệp bằng lời và 
bằng bài viết tiếng Anh.

• Có khả năng tham gia vào các chương trình nằm ngoài chuyên môn hóa, 
đồng thời hiểu biết và nắm vững một số vấn đề cơ bản về khoa học, 
kỹ thuật và phân tích xã hội.

• Có kiến thức toàn diện về các lĩnh vực liên quan đến lâm nghiệp; 
làm việc bằng tiếng Anh với các tổ chức quốc tế về lĩnh vực chuyên môn.

6. Địa chỉ liên hệ
Khoa Lâm học
Tầng 3, nhà  A3, Trường Đại học Lâm Nghiệp
Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 33608422
Website: http://lamhoc.vnuf.edu.vn/
Email: Khoalamhoc@gmail.com

4. Kỹ năng chuyên môn

• Được trang bị hệ thống kiến thức hiện đại, các kỹ năng nghề nghiệp, cùng 
khả năng sử dụng thành thạo các công cụ giao tiếp tin học và ngoại ngữ trong 
hoạt động chuyên môn của ngành Lâm nghiệp;

• Có năng lực tư duy, tự học tập và nghiên cứu, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và 
ngoại ngữ; có khả năng tiếp nhận công nghệ tiên tiến của đối tác nước ngoài để 
thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực lâm nghiệp;

• Có khả năng  làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;

• Thành thạo tiếng Anh và các phần mềm tin học chuyên ngành.

5. Vị trí việc làm

• Các cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật 
và khoa học xã hội nhằm giải quyết phần lớn các vấn đề nảy sinh trong 
lĩnh vực lâm nghiệp, 

• Các cơ quan quản lý nghiên cứu Liên hợp quốc thuộc Asian,

• Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Lâm nghiệp, 
Môi trường và phòng chống thiên tai.
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