ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG HỌC
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG HÀ NỘI
1. Nhu cầu nguồn nhân lực Hải dương học trình độ đại học ở Việt Nam
Thế kỷ 21 là thế kỷ của biển. “Phấn đấu để nước ta trở thành một quốc gia
mạnh về biển, giàu lên từ biển...” là mục tiêu chung của Chiến lược Biển Việt Nam
tầm nhìn 2030.
Việt Nam là quốc gia
biển, có Biển Đông rộng
lớn mang ý nghĩa chiến
lược đặc biệt quan trọng
trong phát triển kinh tế-xã
hội, an ninh quốc phòng và
hội nhập, có vùng đặc
quyền kinh tế khoảng 1
triệu km2 và bờ biển dài
trên 3260 km với hàng
trăm cửa sông lớn nhỏ,
hàng nghìn đảo biển, có
nhiều rừng phòng hộ,
nhiều hệ sinh thái biển, đảo và ven bờ, nhiều dạng tài nguyên sinh vật và phi sinh
vật... Chúng ta lại có 28 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tiếp giáp với biển
đang có nhiều công trình, dự án được đầu tư trong ngoài nước liên quan đến biển,
đến cửa sông, nhiều đô thị, làng nghề ven biển, các hoạt động đánh bắt và nuôi
trồng thuỷ hải sản, du lịch, giao thông vận tải đường sông, đường biển... cùng các
hoạt động kinh tế-xã hội khác liên quan đến biển diễn ra rất sôi động. Đặc biệt, từ
2005 khi Tổng cục Biển và Hải đảo được Nhà nước thành lập, nhu cầu nguồn nhân
lực Hải dương học có trình độ đại học hàng năm khá nhiều.
2. Đào tạo Hải dương học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Hải dương học là một ngành khoa học cơ bản mũi nhọn, đã có những đóng
góp to lớn, hiệu quả trong công cuộc chinh phục biển và đã có truyền thống đào tạo
gần 50 năm ở Việt Nam. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
(trước đây là Đại học Tổng hợp Hà Nội) là trung tâm hàng đầu Việt Nam đào tạo
Hải dương học chính quy bậc đại học và sau đại học, bắt đầu từ 1969, cho đến nay

vẫn là đơn vị duy nhất trong cả nước đào tạo lĩnh vực này.
Chương trình đào tạo Hải dương học bậc đại học tại Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên, ĐHQGHN cung cấp đầy đủ những kiến thức đại cương, cơ bản và
chuyên nghiệp của ngành Hải dương học cùng những phương pháp nghiên cứu và
tính toán hiện đại, ngoại ngữ và các kỹ năng tin học- lập trình cần thiết và sự
chuyên nghiệp trong khai thác sử dụng các trang thiết bị khảo sát biển tiên tiến.
Chương trình được xây dựng theo mục tiêu đào tạo diện rộng có định hướng
theo hai chuyên ngành: Vật lý biển và Quản lý tài nguyên và môi trường Biển với
đầy đủ học liệu bằng tiếng Việt cho từng môn học và nhiều tài liệu tham khảo tiểng
Việt và tiềng nước ngoài, hệ thống máy tính nối mạng toàn cầu, cơ sở dữ liệu biển
cập nhật và các trang thiết bị thực tập, phân tích, tính toán, điều tra khảo sát hải
dương học hiện đại bậc nhất ở Việt Nam hiện nay.
Đào tạo “Cử nhân Vật lý biển” được định hướng theo các chuyên sâu:
- Mô hình hoá các quá trình thuỷ thạch động lực biển (sóng, dòng chảy, thuỷ
triều, nước dâng bão, vận chuyển lan truyền chất, địa chất-địa mạo biển, bồi xói...)
ứng dụng cho Biển Đông và các thuỷ vực nước nông ven bờ.
- Các phương pháp điều tra khảo sát, nghiên cứu xây dựng và phát triển các
mô hình hiện đại về thu thập, quản lý, xử lý và phân tích các thông tin, số liệu khí
tượng thuỷ văn biển, thuỷ thạch động lực và môi trường-sinh thái biển, xây dựng
các cơ sở ngân hàng dữ liệu biển.
- Phát triển, thử nghiệm và ứng dụng các phương pháp, mô hình, phần mềm
chuyên dụng và thương mại phục vụ nghiên cứu, tính toán các đặc trưng chế độ và
dự báo biến động điều kiện tự nhiên, các thông số địa thuỷ động lực công trình
biển, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường biển.
Đào tạo “Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường biển” được định
hướng theo các chuyên sâu:
- Mô hình hoá các quá trình sinh thái-thuỷ động lực biển, quản lý tổng hợp tài
nguyên và môi trường biển, định hướng phát triển và ứng dụng các mô hình kinh
tế-sinh thái quản lý và khai thác bền vững các khu vực đới bờ và hải đảo.
- Hải dương học nghề cá và khai thác bền vững nguồn lợi hải sản.
- Xây dựng và triển khai các công nghệ quản lý, khai thác bền vững tài
nguyên và môi trường biển, tính toán và dự báo các thông số sinh thái-môi trường

biển và cửa sông..., đảm bảo thông tin hải dương cho các hoạt động trên biển và
ven bờ.
- Ứng dụng và phát triển các công nghệ nghiên cứu biển đi đôi với nghiên cứu
các vấn đề môi trường biển, ô nhiễm biển phục vụ khảo sát, tư vấn, quy hoạch,
quản lý và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ biển.
3. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
Hiện nay ở Việt Nam đang có nhiều đơn vị nghiên cứu và sản xuất liên quan
đến biển rất cần nguồn nhân lực Hải dương học trình độ đại học và sau đại học,
như các Trường đại học, Viện nghiên cứu, các Trung tâm dự báo và các Đài, Trạm
Khí tượng-Thủy văn-Hải văn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông
vận tải, các Sở, Ban, Ngành chức năng của các tỉnh trong cả nước, các công ty,
doanh nghiệp, liên doanh với nước ngoài v.v… các chương trình khoa học công
nghệ biển và liên quan, các đề án điều tra cơ bản và tổng thể tài nguyên môi trường
biển, các dự án và hợp tác quốc tế nghiên cứu, khai thác biển v.v…
Các cử nhân Hải dương học sau khi tốt nghiệp tại Trường có thể làm việc
được ngay tại các cơ quan và đơn vị kể trên. Các sinh viên khá giỏi (nếu có nguyện
vọng) sẽ được đào tạo tiếp ở bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ.
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