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1. Liên hệ 

 Website của Khoa: http://geography.hus.vnu.edu.vn hoặc http://geovnu.edu.vn  

 Số điện thoại của Khoa: 024 38581420 

 

2. Giới thiệu chung 

 Ngành khoa học liên quan đến những vấn đề cơ bản trong sử dụng công nghệ 

số để xử lý thông tin địa không gian về địa điểm, các hoạt động và hiện tượng 

diễn ra trên và gần bề mặt của Trái đất được lưu trữ trong ảnh hoặc bản đồ. 

 Bao gồm các công nghệ hiện đại và lĩnh vực nghiên cứu sử dụng hệ thông tin 

địa lý (GIS), bản đồ, đo đạc trắc địa, trắc địa ảnh (đo đạc từ ảnh), hệ thống 

định vị toàn cầu (GPS đo đạc vị trí chính xác trên bề mặt trái đất nhờ vệ tinh), 

hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS), xử lý ảnh số (xử lý và phân tích 

các dữ liệu ảnh), viễn thám (quan sát Trái đất từ không gian hoặc dưới nước), 

phân tích và mô hình hóa định lượng không gian, phân tích dữ liệu không gian 

lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý dữ liệu không gian 

 Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn vững vàng, 

có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát 

triển bằng công nghệ địa không gian 

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể hòa nhập vào hệ thống các cơ quan nhà 

nước các cấp, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị tư 

nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, xử lý, quan trắc thông tin địa không 

gian. 

 Sinh viên có thể tiếp tục theo học bậc thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành liên 

quan đến địa không gian như Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý hoặc 

các chuyên ngành tổng hợp như Địa lý, Quản lý tài nguyên và môi trường tại 

các trường Đại học trong và ngoài nước. 

 

3. Chuẩn đầu ra 

 Kiến thức cơ bản trong quản lý tài nguyên môi trường, tai biến thiên nhiên 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

http://geography.hus.vnu.edu.vn/
http://geovnu.edu.vn/


 Kỹ năng tư duy hệ thống về không gian và kỹ năng sử dụng hiệu quả các kỹ 

thuật phân tích không gian cũng như khả năng tự học những chuyên ngành có 

liên quan trong Khoa học thông tin địa không gian. 

 Kiến thức cốt lõi liên quan tới ứng dụng của công nghệ địa không gian (sử 

dụng, phát triển phần mềm, thiết bị thu thập dữ liệu) như công nghệ quan trắc 

trái đất, định vị và dẫn đường vệ tinh, dữ liệu lớn (big data), trí thông minh 

nhân tạo trong xử lý thông tin không gian. 

 Hiểu biết đa dạng các lĩnh vực ứng dụng và quản lý, hỗ trợ ra quyết định có 

liên quan đến Khoa học thông tin địa không gian và có khả năng sử dụng các 

kiến thức đã học theo các quy mô không gian và giới hạn thời gian khác nhau. 

 Có trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, có thể viết và trình 

bày ý kiến chuyên môn bằng tiếng Anh ở mức độ nhất định. 

 Có khả năng làm việc độc lập, có thái độ làm việc chuyên nghiệp, hợp tác và 

trách nhiệm trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế. Có khả năng 

giao tiếp cá nhân và nghề nghiệp tốt, có kỹ năng phát triển cá nhân và sự 

nghiệp. 

 

4. Triển vọng nghề nghiệp 

Cơ hội thực tập 

 Sinh viên phải đi thực tập hàng năm tại đồng bằng sông Hồng về địa lý, trắc 

địa, đo vẽ bản đồ từ thiết bị UAV, GPS,GNSS, Lidar, xây dựng thư viện phổ. 

Trong năm cuối, sinh viên thực tập sản xuất tại các cơ quan chuyên môn. 

 Sinh viên được hỗ trợ kinh phí thực tập. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa 

học hoặc năm cuối được tham gia các đề tài, dự án hỗ trợ thực địa, tài liệu và 

công cụ nghiên cứu, được thực tập sản xuất tại các cơ quan chuyên môn như 

Cục Bản đồ quân đội, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, công ty tư 

nhân. 

 Sinh viên được ưu tiên tư vấn giới thiệu việc làm và tư vấn du học. 

Vị trí nghề nghiệp 

Sở hữu bằng tốt nghiệp đại học Khoa học thông tin địa không gian (GISc) sẽ giúp 

bạn có thể làm việc trong mọi lĩnh vực, kết nối hài hòa các sở thích cá nhân về 

quân sự, môi trường, nông nghiệp, mỏ, kinh doanh, quy hoạch đô thị, quản lý tài 

nguyên, quản lý tai biến thiên nhiên,... với  GISc để có một sự nghiệp thành công 

và một công việc yêu thích. 

 Thiết kế bản đồ 

 Phân tích dữ liệu  

 Mô hình hóa  



 Quản trị cơ sở dữ liệu 

 Quản lý dự án 

 Quản trị hệ thống 

 Lập trình hệ thông tin địa lý  

Người tốt nghiệp ngành Khoa học thông tin địa không gian có thể kết hợp với các ngành 

nghề khác như kinh doanh, quản lý hành chính,... 

Một số địa chỉ tuyển dụng: 

 Bộ Tài nguyên Môi trường và các đơn vị trực thuộc, các Sở. 

 Bộ Khoa học và Công nghệ 

 Bộ Công an 

 Cục Bản đồ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng 

 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 Công ty Anthi Vietnam 

 Các công ty bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý 

 Các Trường Đại học 

 Các tổ chức phi chính phủ 

 Các công ty tư vấn liên quan đến thiết bị, dịch vụ về vị trí, giao thông, công 

nghệ dẫn đường 

 

5. Học phí, học bổng 

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

tháng/sinh viên. 

 Học bổng: Ngoài các học bổng hỗ trợ học tập của Trường, sinh viên theo học 

tại Khoa Địa lý còn nhận được: 

- Học bổng Địa hình quân sự 

- Học bổng Ponychung, Shinnyo-en, Kumho, Kova, Posco, Lawren sting, 

Yamaha, Mitsubishi, Dongbu 

- Học bổng BIDV, Đạm Phú Mỹ, Vừ A Dính 

- Các học bổng trao đổi học tập, nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân khác. 

 

  



Lễ trao học bổng Địa hình quân sự Phỏng vấn nhận học bổng Cargc -McGill 



6. Hoạt động sinh viên 

 

 

Sinh viên đi thực tập ngoài trời tại Tam Cốc  

 

Sinh viên tham gia tổ chức ngày hội đón tân 

sinh viên 

 

Thực tập trắc địa 

 

Sinh viên thực tập xây dựng thư viện phổ 

 

Sinh viên đi thực tập tại Ba Vì 

 

Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Sa Pa 

 

Thực tập xây dựng bản đồ từ thiết bị bay 

không người lái 
 

Sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa 

 



7. Các hướng nghiên cứu địa không gian có tính ứng dụng cao 

 

   

Các thiết bị cần có trong khoa học thông tin địa không gian: thiết bị định vị vệ tinh, máy 

tính kết nối internet 
 

Một số clip ứng dụng công nghệ thông tin địa không gian: 

 
 

Giới thiệu công nghệ bay chụp lidar (ANTHI TMV 

Coporation 3DSCAN): 

https://www.youtube.com/watch?v=F_mLikaZvb4 

 

Ứng dụng xây dựng bản đồ đô thị ba chiều từ ảnh 

máy bay không người lái (Urban Aerial Mapping in 

3D using Custom UAV's): 

https://www.youtube.com/watch?v=kowRMVu4Thw 

 
Mô hình bay chụp 3D nhà thời đổ Hải Hậu (Nhà thờ 

đổ Văn Lý- Hải Hậu - Nam Định - 3DSCAN - UAV 

– ANTHIVIETNAM): 

https://www.youtube.com/watch?v=J5quZopqhfs 

 

Thành lập mô hình ba chiều từ ảnh thiết bị bay 

không người lái (UAV RAPID 3D MAPPING): 

https://www.youtube.com/watch?v=nwYTMJdZdqk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5quZopqhfs

