BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
1. Tên môn thi: Quản lý môi trường
- Số tiết ôn tập: 20 tiết.
2. Đơn vị phụ trách môn thi
- Bộ môn: Quản lý môi trường.
- Khoa:

Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên.

3. Mục tiêu của môn thi
3.1. Kiến thức
3.1.1. Những vấn đề về quản lý môi trường.
3.1.2. Công tác quản lý môi trường.
3.1.3. Các công cụ pháp luật trong quản lý môi trường.
3.1.4. Các giải pháp trong quản lý môi trường ở Việt Nam và trên thế giới.
3.2. Kỹ năng
3.2.1. Phân tích, nhận biết và xử lý tình huống trong quản lý môi trường.
3.2.2. Thảo luận và trình bày nhóm.
3.2.3. Xử lý và tổng hợp số liệu trong thực hành nhóm.
3.2.4. Tự học, tự tìm kiếm thông tin thông qua internet, các tạp chí khoa học…
4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi
Quản lý môi trường là một trong những môn học cơ sở của hầu hết các ngành học.
Nó trang bị cho người học những công cụ và các khái niệm cơ bản, các giải pháp quản
lý tổng hợp các biện pháp thích hợp, tác động và điều chỉnh các hoạt động của con
người, với mục đích chính là giữ hài hòa quan hệ giữa môi trường và phát triển, giữa
nhu cầu của con người và chất lượng môi trường.
Quản lý môi trường còn nhằm mục đích giúp người học tiếp cận một môn học mới,
trang bị tư duy hệ thống trên cơ sở phương pháp luận khoa học hệ thống và điều khiển
học, trên cơ sở đó biết nhận thức và đề ra ý tưởng và giải pháp giải quyết những vấn
đề môi trường trong các hệ thống kỹ thuật, hệ sinh thái và các hệ thống quản lý khác
liên quan.
5. Cấu trúc nội dung môn thi
Chương 1. Những vấn đề về quản lý môi trường
1.1. Các khái niệm, định nghĩa, nguyên tắc
1.2. Nội dung liên quan đến công tác quản lý môi trường
Chương 2. Công tác quản lý môi trường

2.1. Công tác quản lý môi trường có thể phân loại theo phạm vi
2.2. Công tác quản lý môi trường có thể phân loại theo tính chất quản lý
2.3. Phân tích và đánh giá điểm mạnh yếu của các công cụ quản lý môi trường
Chương 3. Cơ sở pháp luật của quản lý môi trường
3.1. Luật về môi trường
3.2. Các hệ thống quản lý môi trường
3.3. Một số văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Chương 4. Phân tích, đánh giá môi trường
4.1. Mang lưới quan trắc môi trường
4.2. Phương pháp phân tích, đánh giá sự cố môi trường
Chương 5. Các biện pháp quản lý chất lượng môi trường của Việt Nam và trên
thế giới
5.1. Việt Nam
5.2. Thế giới
6. Phương pháp giảng dạy
Sử dụng phương tiện nghe nhìn trong quá trình dạy. Có chuyên đề tình huống trong
môn học để các em học tích cực. Ngoài ra tổ chức cho các em bài tập thảo luận
nhóm, trong đó có những vấn đề về môi trường trong thực tế đặt ra, yêu cầu phải
quản lý tốt. Các em còn phải vào thư viện và truy cập internet về các chuyên đề
khác nhau để hiểu thêm các thông tin mới có liên quan đến môn học theo địa chỉ
được giới thiệu.
7. Nhiệm vụ của người học
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Chủ động tổ chức thực hiện việc tự học.
- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi.
8. Đánh giá kết quả thi của người học
8.1. Hình thức thi
Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 90 phút.
8.2. Cách chấm điểm
Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy đến 0,25; không quy tròn
điểm.
8.3. Điều kiện xét tuyển
Môn thi đạt ≥ 1,25 điểm.

9. Tài liệu học tập
Thông tin về tài liệu
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