
NGÀNH KHÍ TƢỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC 

Mã ngành: QHTN01 

KHOA KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƢƠNG HỌC 

1. Liên hệ 

Website của Khoa:  http://www.hmovnu.com/ hoặc http://hmo.hus.vnu.edu.vn/  

Số điện thoại của Khoa: 0243.8584943 

2. Giới thiệu chung 

 Cung cấp kiến thức về Toán, Lý và các Khoa học Trái đất làm nền tảng cho kiến thức 

ngành để nghiên cứu, lý giải và dự báo được các quá trình và hiện tượng trong khí 

quyển.  

 Người học được đào tạo kỹ năng nghiên cứu và tác nghiệp trong dự báo và ứng phó 

với biến đổi khí hậu, có tư duy sáng tạo.  

 100% sinh viên ra trường trong 5 năm gần đây đã có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp 

6 tháng. 

 

3. Chuẩn đầu ra 

 Kiến thức chuyên môn: Khí tượng và khí hậu chất lượng cao, có khả năng liên thông 

với các cơ sở đào tạo quốc tế (đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các 

trường đại học Đông Nam Á) 

 Kỹ năng nghề nghiệp: Nghiên cứu và thực hành 

 Trình độ ngoại ngữ: Có thể giao tiếp, đọc tài liệu tiếng Anh, tối thiểu tương đương 

bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, có khả năng làm 

việc nhóm và độc lập 

 Khả năng lập trình tốt, sử dụng Tin học văn phòng thành thạo. 

 

4. Triển vọng nghề nghiệp 

 100% sinh viên ra trường có việc làm sau 6 tháng 

 Thực tập tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, tại các Cơ quan 

nghiệp vụ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia. 

 Các công việc phù hợp:  

 Giảng viên, nghiên cứu viên tại các Trường ĐH; Viện nghiên cứu, Trung tâm đào 

tạo khoa học về Khí tượng Thủy văn, Biến đổi khí hậu; 

 Các cơ quan trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn… 

 Các cơ quan trong hệ thống thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các 

trạm quan trắc khí tượng thủy văn ở các tỉnh trong cả nước; 
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 Các cơ quan quân đội: Bộ Tư lệnh Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Hải 

quân; 

 Cơ quan truyền thông trung ương và địa phương;  

 Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước;  

 Các Dự án hợp tác quốc tế; 

 Các Trung tâm quản lý bay trên cả nước; 

 Đài Truyền hình Việt Nam… 

 Các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương,… 

 Có khả năng học tiếp các bậc cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ 

 Hướng chuyên sâu: Mô hình hóa và Dự báo thời tiết; Mô phỏng và Dự báo khí hậu; 

Biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu. 

 
Lễ Ký kết hợp tác giữa Trường ĐHKHTN với Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia 

 

5. Học phí, học bổng và môi trƣờng học 

 Học phí: Học phí theo quy định của Nhà nước, năm học 2018-2019 là 

960.000đ/tháng/1sinh viên. 

 Học bổng 

 
Sinh viên của Khoa nhận học bổng Dương Quảng Hàm 

 

6. Gƣơng mặt cựu sinh viên tiêu biểu 



 Cựu sinh viên Kiều Quốc Chánh K43 đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ tại 

Hoa Kỳ và hiện giảng dạy tại trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ.  

 Cựu sinh viên Mai Văn Khiêm K42 đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ tại Nhật 

bản và hiện đang giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi 

khí hậu. 

 

7. Các nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn 

 Đề tài NCKH cấp Nhà nước: Xây dựng quy trình dự báo quỹ đạo và cường độ 

bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông hạn 5 ngày. Mã số KC.08.01/11-

15, GS. Trần Tân Tiến chủ trì. 

 Đề tài NCKH cấp Nhà nước: Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn 

mùa một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt 

Nam. Mã số ĐT.NCCB-ĐHUD.2011/G09, GS. Phan Văn Tân chủ trì. 

 

8. Hoạt động sinh viên 

 
Buổi gặp mặt sinh viên ngày nhập học 

 
Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên 

 
Sinh viên thực tập nghiệp vụ tại Trung tâm 

Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương 

 
Sinh viên thực tập quan trắc khí tượng 

 

 


