
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 379/QĐ-CĐKTKT ngày 11 tháng 6 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)

Tên ngành, nghề: Quản lý đất đai

Mã ngành, nghề: 6850102
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung
Người  học  tốt  nghiệp  ngành Quản lý đất  đai  có đạo đức  tốt;  có  kiến thức

chuyên môn về lý luận và thực tiễn Quản lý đất đai: Pháp luật đất đai, đăng ký thống
kê đất đai, trắc địa, bản đồ, hệ thống thông tin địa lý, có kỹ năng về công nghệ (công
nghệ toàn đạc, công nghệ GPS, tin học ứng dụng trong quản lý đất đai ...), thành lập
các bản đồ chuyên đề (bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy
hoạch sử dụng đất...), quản lý, sử dụng các hệ thống thông tin đất đai...; có khả năng
làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực được đào tạo.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về kiến thức

- Trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện trong
môn học GDTC và GDQPAN, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học
tập, lao động sản xuất. Có khả năng diễn thuyết, giao tiếp và tự tin trong công việc. Có
kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc.
Có  khả  năng  sử  dụng  về  các  phần mềm văn  phòng thông  dụng như Word,  Excel,
Powerpoint, Internet.

-  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội phục vụ ngành.
- Có kiến thức về quản lý đất đai, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đo đạc, tin

học phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.
- Có khả năng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thực

hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất đai.
1.2.2. Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp

- Chấp hành tốt chủ trương  của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.
- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tính cẩn thận, chính xác trong công việc.

- Có tinh thần kỷ luật trong công việc cũng như ý thức xây dựng đơn vị vững
mạnh.

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự
rèn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.
1.2.3. Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp
trong điều kiện làm việc thay đổi.



- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách
nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các
thành viên trong nhóm.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm vị trí việc làm liên quan đến

công tác Địa chính - xây dựng cấp cơ sở, các cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước
về lĩnh vực quản lý đất đai; các công ty hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi
trường như: công ty đo đạc, công ty môi giới và định giá bất động sản; các dự án liên
quan đến đất đai và bất động sản; Trung tâm kỹ thuật tài nguyên đất và Môi trường;
Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản;….      
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 28

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 72 tín chỉ = 1800 giờ

- Khối lượng các môn học chung: 21 tín chỉ = 480 giờ = 26,7%

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 51 tín chỉ = 1320 giờ = 73,3%

- Khối lượng lý thuyết: 484 giờ = 26,9%

- Khối lượng Thực hành, thực tập, thí nghiệm, thi, kiểm tra: 1316 giờ = 73,1%

3. Nội dung chương trình: 

Mã
 MH/ HP

Tên môn học
Số
tín
chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng
số

Trong đó

Lý
thuyết

Thực hành/
thực tập/thí
nghiệm/bài

tập/thảo
luận

Thi/
Kiểm

tra

I Các môn học chung 21 480 176 281 23
C.CTRI.1.431 Chính trị 4 75 45 27 3
C.TINH.1.211 Tin học 2 60 15 42 3
C.GTC1.1.101 Giáo dục thể chất 1 1 30 4 24 2
C.GTC2.1.101 Giáo dục thể chất 2 1 30 2 26 2
C.PHAL.1.211 Pháp luật 2 30 14 15 1
C.TANH.1.422 Tiếng anh 4 90 31 55 4
C.GDAN.1.321 Giáo dục quốc phòng an ninh 3 75 36 36 3
C.TKSV.1.211 Thực hành Kỹ năng soạn thảo VB 2 45 14 29 2
C.TOCC.1.211 Toán cao cấp 2 45 15 27 3

II Các môn học chuyên môn ngành 43 960 308 609 43
II.1 Môn học cơ sở 17 360 140 203 17

C.TRĐI.2.321 Trắc địa 3 60 28 29 3

C.TAVT.2.211 Trắc địa ảnh viễn thám 2 45 14 29 2

C.THNH.2.321 Thổ nhưỡng 3 60 28 29 3

C.ĐAGĐ.2.211 Đánh giá đất 2 45 14 29 2



C.HTĐL.2.211 Hệ thống thông tin địa lý 2 45 14 29 2

C.PLĐĐ.2.321 Pháp luật đất đai 3 60 28 29 3

C.BĐĐC.2.211 Bản đồ địa chính 2 45 14 29 2
II.2 Môn học chuyên môn ngành 24 570 140 406 24

C.QHSD.3.321 Quy hoạch sử dụng đất 3 60 28 29 3

C.HTĐĐ.3.211 Hệ thống thông tin đất đai 2 45 14 29 2

C.TƯQĐ.3.413
Tin học ứng dụng trong quản lý đất
đai

4 105 14 87 4

C.ĐTĐĐ.3.321 Đăng ký thống kê đất đai 3 60 28 29 3

C.ĐGBĐ.3.211 Định giá bất động sản 2 45 14 29 2

C.TTĐĐ.3.211 Thanh tra đất đai 2 45 14 29 2

C.GĐTH.3.220 Giao đất thu hồi đất 2 30 28 0 2

C.TQSD.3.202 Thực tập quy hoạch sử dụng đất 2 60 0 58 2

C.TTTĐ.3.404 Thực tập trắc địa 4 120 0 116 4
II.3 Môn học tự chọn (chọn 4 tín chỉ) 2 30 28 0 2

C.KTTĐ.4.220 Kinh tế tài nguyên đất 2 30 28 0 2
C.LNLX.4.220 Luật nhà ở và Luật xây dựng 2 30 28 0 2
C.HĐTC.4.220 Hệ thống định vị toàn cầu 2 30 28 0 2

III
Thực tập cuối khóa và Khóa luận
tốt nghiệp 

8 360 0 360 0

C.TTCK.6.303 Thực tập cuối khóa 3 135 0 135 0

C.KLTN.6.505 Khóa luận tốt nghiệp 5 225 0 225 0

Tổng cộng 72 1800 484 1250 66

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

ST
T

Môn học Tổng số giờ Thời gian

1 Giáo dục đầu khóa 30 Đầu học kì I

2 Giáo dục đầu năm 15 Đầu học kì I

3 Kỹ năng mềm 45 Học kỳ I hoặc học kỳ II
năm thứ nhất

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học:

4.2.1.Kiểm tra kết thúc môn học:
- Hình thức kiểm tra hết môn: trắc nghiệm, vấn đáp, viết (tự luận), thực hành

trên máy vi tính.
- Thời gian kiểm tra:

+ Trắc nghiệm: 60 phút
+ Vấn đáp: 5 phút – 10 phút

+ Tự luận: 
Thời lượng môn học từ 30 giờ đến 60 giờ: 90 phút

Thời lượng môn học trên 60 giờ: 120 phút
+ Thực hành: Chia theo ca, mỗi ca 60 phút



4.2.2. Thi tốt nghiệp: Khóa luận tốt nghiệp
4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Quản lý
đất đai và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy số tín chỉ của người học 
để xét công nhận tốt nghiệp, ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp
theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
4.4. Ghi chú: 

Đối với lưu học sinh sẽ học thêm môn học: Tiếng việt đại cương (TS: 75 giờ,
LT: 24, TH/TL/BT: 45, KT:6) 


