
1. Thông tin chung

• Tên tiếng Anh: Silviculture
• Bậc học: Đại học
• Mã ngành: D620205
• 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

Cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học, có kiến thức và kỹ năng về Lâm sinh.

3. Kiến thức chuyên môn

• Vững vàng về khoa học tự nhiên để phục vụ cho mục tiêu sản xuất, 
kinh doanh và nghiên cứu của ngành; 

• Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong lĩnh vực Quản lý đất đai,
Kinh tế, Quản trị kinh doanh và Quản lý dự án Lâm nghiệp.

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

• Thành thạo các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng
và đất rừng;

• Thiết kế các công trình Lâm nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện các
phương án sản xuất kinh doanh, các công trình nghiên cứu khoa học ở các cơ sở 
sản xuất và nghiên cứu Lâm nghiệp;

• Tư vấn đào tạo và chuyển giao ky ̃ thuật Lâm Nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất
ở các địa phương;

• Tổ chức làm việc cá nhân theo nhóm;

• Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành và văn phòng.

5. Vị trí việc làm

• Các cơ quan quản lý nhà nước về Nông, Lâm nghiệp, 
Cơ quan Kiểm lâm, Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Công ty lâm nghiệp;

• Cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về Lâm nghiệp: Sinh thái, Tài nguyên 
và Môi trường, Quản lý bền vững gắn với biến đổi khí hậu.

• Tổ chức phi Chính phủ về lĩnh vực Lâm nghiệp và phòng chống biến đổi khí hậu.

Ảnh 3 - Thực hành tại phòng thí nghiệm Thổ nhưỡng

Ảnh 2 – Thực tập môn học Quản lý sử dụng đất bền vững 

Ảnh 1 – Thầy và trò
trong ngày kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Lâm học 

Ảnh 4 – Đội bóng đá Nam lớp 59 A Lâm sinh 
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Chuyên ngành: Lâm sinh


