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1. Liên hệ 

Website Khoa Địa chất: www.geology.hus.vnu.edu.vn  

Số điện thoại của Khoa: 043.8585097 

 

2. Giới thiệu chung 

 Kiến thức: Sinh viên được học các kiến thức về các quá trình tự nhiên đã 

và sẽ diễn ra trên bề mặt và trong lòng đất cũng như vai trò của chúng đối 

với sự phát triển kinh tế xã hội, phục vụ cho việc khai thác, sử dụng, quản 

lý các dạng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu và phòng 

chống thiên tai. 

 Kỹ năng: Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng hướng tới đáp ứng sự đòi 

hỏi ngày càng cao của thị trường nhân lực, bao gồm tư duy phân tích, tổng 

hợp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức nhóm làm việc, kỹ năng sử dụng 

các phần mềm chuyên dụng. 

 Cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp: Với kiến thức và kỹ năng học 

được, sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành này có thể đáp ứng đòi hỏi của thị 

trường lao động trong khu vực kinh tế, dịch vụ, quản lý bao gồm các doanh 

nghiệp, các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phi 

chính phủ, tự khởi nghiệp trong lĩnh vực khai thác, sử dụng, quản lý các 

dạng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu và phòng 

chống thiên tai. 

 

3. Chuẩn đầu ra 

 Kiến thức chuyên môn: Sinh viên có bằng tốt nghiệp cử nhân sẽ có năng 

lực tự chủ,có tinh thần trách nhiệm, có hiểu biết về kinh tế - xã hội, biết 

cách vận dụng các kiến thức chuyên môn, có khả năng tự học, tự bồ dưỡng, 

có kỹ năng cơ bản về tư duy nhìn nhận, tổ chức và giải quyết các vấn đề đặt 

ra trong công tác nghiên cứu, sử dụng, quản lý các dạng tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu và phòng chống thiên tai. 

 Để được nhận bằng cử nhân, sinh viên cần đạt được điểm D (tương 

đương điểm 4 theo thang điểm 10) trở lên đối với tất cả các học phần, đạt 

http://www.geology.hus.vnu.edu.vn/


tối thiểu 2.0 điểm trung bình chung tích lũy, tiếng Anh đạt 3 điểm theo 

khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam. 

 

4. Triển vọng nghề nghiệp 

 Thực tập: Trong quá trình học tập, sinh viên có thể thực tập ở các cơ quan 

quản lý, nghiên cứu, doanh nghiệp,… hoạt động trong lĩnh vực liên quan 

đến Tài nguyên Trái đất, Môi trường, Xây dựng, Giao thông… 

 Các công việc phù hợp: Sinh viên tốt nghiệp có thể xin việc tại các cơ 

quan quản lý, nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cơ sở đào 

tạo… về Tài nguyên Trái đất, Môi trường, Xây dựng,… ở các vị trí chuyên 

viên, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, cán bộ tư vấn, giảng dạy, hoặc tự 

khởi nghiệp. 

 Tình hình việc làm của sinh viên các khóa đã tốt nghiệp: 80-90%. 

 

5. Học phí, học bổng và môi trường học 

 Học phí theo quy định của Nhà nước, năm học 2018-2019 là 960.000đ/ 1 

tháng/1 sinh viên. 

 Học bổng: Sinh viên có kết quả học tập tốt có thể được nhận các học bổng 

hỗ trợ từ các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học như học bổng 

Dầu khí, học bổng Toyota,… 

 Chính sách hỗ trợ sinh viên: Có thể được ưu tiên hỗ trợ ở ký túc xá. 

 Môi trường học: Môi trường học tích cực, giảng viên và Ban lãnh đạo 

Khoa nhiệt tình và hỗ trợ sinh viên tối đa. 

 

6. Gương mặt sinh viên, cựu sinh viên tiêu biểu 

 TS. Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (K29) 

 PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Viện trưởng Viện Địa chất - Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam (K35) 

 Đỗ Tuấn Khởi - Trưởng phòng Khảo sát địa chất - Công ty Cổ phần Tư 

vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (K40) 

 Nguyễn Thị Hồng Liễu - Trưởng phòng Quản lý chất thải ven biển, Tổng 

cục Môi trường (K42) 

 Đỗ Bá Dương - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Tư vấn, Thiết 

kế, Khảo sát Xây dựng Hà Nội (K44). 

 

7. Nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn 

“Quy hoạch khai thác và phát huy giá trị công viên địa chất toàn cầu cao 

nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang” là công trình nghiên cứu tổng hợp phân tích 

đánh giá các giá trị khoa học và thực tiễn của khu vực cao nguyên đá Đồng 

Văn tỉnh Hà Giang phục vụ cho phát triển du lịch, kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang 

do các nhà khoa học của Khoa Địa chất chủ trì. 

 

8. Đánh giá của nhà tuyển dụng 



 

Ông Hoàng Hữu Hiệp, Phòng thăm dò và Khai thác dầu khí, Công ty Dầu khí 

Sông Hồng nhận định: “Chúng tôi tin tưởng và yên tâm khi giao việc cho sinh 

viên tốt nghiệp ngành Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên”. 

 

9. Hoạt động sinh viên 

 
Sinh viên Khoa Địa chất tham gia Ngày hội hướng nghiệp của Trường ĐHKHTN 

 
Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ 



 
Tham gia giải bóng đá sinh viên Trường ĐHKHTN - HUS League 

 

 
Hoạt động ngoại khóa của sinh viên 



 
Fanpage của câu lạc bộ sinh viên Geobusclub 

 



 
Tham gia cuộc thi Storm from HUS 

 


