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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo  

- Tên chuyên ngành đào tạo:  

+ Tiếng Việt: Khí tượng học  

+ Tiếng Anh: Meteorology  

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 8440222.01  

- Tên ngành đào tạo:  

+ Tiếng Việt: Khí tượng và Khí hậu học 

+ Tiếng Anh: Meteorology and Climatology 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Tên văn bằng tốt nghiệp:  

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Khí tượng và Khí hậu học 

+ Tiếng Anh: Master in Meteorology and Climatology 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQGHN 

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo  

2.1 Mục tiêu chung 

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ trong lĩnh vực Khí tượng học đạt 

chất lượng hàng đầu Việt Nam, có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất 
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đạo đức tốt, có lòng yêu nước thương dân, có trình độ ngoại ngữ tốt phục vụ cho 

công tác trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. 

2.2 Mục tiêu cụ thể 

- Nâng cao năng lực cho người học và độ ngũ cán bộ tham gia đào tạo trong 

nghiên cứu khoa học;  

- Cập nhật những kiến thức chuyên ngành khí tượng học, mô hình hoá các 

quá trình khí quyển, dự báo thời tiết, tham số hoá các quá trình vật lý trong các mô 

hình số, ứng dụng và phát triển các mô hình nhằm nâng cao chất lượng dự báo thời 

tiết, khí hậu trong bối cảnh biến đổi khí hậu;  

- Góp phần đẩy mạnh việc công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong 

và ngoài nước trong lĩnh vực Khí tượng học. 

3. Thông tin tuyển sinh 

3.1 Môn thi tuyển sinh:  

- Môn thi Cơ bản: Toán cao cấp 1 hoặc Đánh giá năng lực 

- Môn thi Cơ sở: Khí tượng đại cương 

- Môn Ngoại ngữ: Chọn một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, 

Trung Quốc. 

3.2 Đối tượng tuyển sinh  

- Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Khí tượng và Khí hậu học hoặc có ngành 

phù hợp với ngành Khí tượng và Khí hậu học;  

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Khí tượng và Khí hậu 

học, đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương đối 

tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành Khí tượng và Khí hậu học; 

- Thâm niên công tác: Không yêu cầu về thâm niên công tác. 

3.3 Danh mục các ngành phù hợp, ngành gần 

- Danh mục các ngành phù hợp: Hải dương học, Thuỷ văn học, Kỹ thuật 

biển, Thiên văn học; 
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- Danh mục các ngành gần: Toán học, Toán cơ, Máy tính và khoa học thông 

tin, Vật lý học, Hoá học, Khoa học môi trường. 

3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức 

STT Môn học Số tín chỉ 

1 Khí tượng đại cương 3 

2 Khí tượng động lực I 3 

3 Khí tượng synop I 3 

4 Khí hậu và khí hậu Việt Nam 5 

 Tổng cộng 14 

3.5. Dự kiến qui mô tuyển sinh 

 Dự kiến tuyển: 10-15 học viên/năm 

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn 

1.1 Về kiến thức 

Người có bằng Thạc sĩ Khí tượng học sẽ có các kiến thức và năng lực chuyên môn 

như sau: 

a) Khối kiến thức chung 

- Nắm vững được thế giới quan, phương pháp luận Triết học Mác - Lênin; 

- Có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam với tiếng Anh và sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, 

học tập và nghiên cứu khoa học. 

b) Khối kiến thức chuyên ngành 

- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên 

gia trong lĩnh vực khí tượng học; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết 

chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến 

sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến 

lĩnh vực được đào tạo; 

- Nắm được các kiến thức cập nhật và nâng cao về các quá trình động lực 

học và nhiệt động lực học khí quyển, hoàn lưu khí quyển, gió mùa châu Á... Có khả 
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năng xử lý các dạng số liệu khí tượng phục vụ cho bài toán ban đầu hóa và đánh giá 

sản phẩm mô hình; 

- Có thể ứng dụng và phát triển các mô hình khu vực trong nghiên cứu, mô 

phỏng và dự báo thời tiết; 

- Có khả năng phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu, mô phỏng và dự báo; 

- Có kỹ năng trong việc ứng dụng kiến thức khí tượng học trong các ngành 

khác; 

- Có thể chủ động đề xuất và giải quyết được những vấn đề cần nghiên cứu 

trong lĩnh vực khí tượng học. 

1.2 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo 

và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng 

lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực 

dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn 

đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết 

luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy 

trí tuệ tập thể trong quản lí và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh 

giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả 

năng dẫn dắt chuyên môn để xử lí những vấn đề lớn. 

2. Chuẩn về kĩ năng 

2.1. Kĩ năng nghề nghiệp 

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, 

không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và 

thử nghiệm giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào 

tạo; 

- Có kĩ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích tài liệu và đề xuất được vấn đề 

nghiên cứu trong lĩnh vực khí tượng học; 

- Có kĩ năng khảo sát, khám phá, sửa đổi, điều chỉnh và phát triển các mô 

hình, kể cả mô hình động lực và mô hình thống kê, cho mục đích nghiên cứu, 

nghiệp vụ; 

- Có kĩ năng thiết kế, xây dựng các phương pháp hiển thị, chiết xuất kết quả, 

sản phẩm tính toán từ các mô hình; 
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- Có kĩ năng phân tích các bản đồ thời tiết, khí hậu và đúc rút thành những 

nhận xét, kết luận có ý nghĩa; 

- Có kĩ năng phát hiện những vấn đề mới trong quá trình nghiên cứu. 

2.2. Kĩ năng bổ trợ 

* Kĩ năng cá nhân 

- Có tư duy biện luận một cách hệ thống; 

- Có thái độ làm việc nghiêm túc và đam mê công việc; 

- Có khả năng làm việc độc lập và tự quản lý bản thân; 

* Kĩ năng làm việc theo nhóm 

- Có khả năng hình thành và tạo dựng nhóm làm việc, biết phối hợp, phân 

công công việc và chia sẻ tri thức giữa các thành viên trong nhóm; 

- Có khả năng trình bày, tranh luận, trao đổi những vấn đề khoa học với đồng 

nghiệp và các đối tượng khác. 

* Kĩ năng quản lý và lãnh đạo 

- Có thể lập kế hoạch và tổ chức thực hiện trong nghiên cứu; 

- Có kĩ năng ra quyết định trong các tình huống thực tế. 

* Kỹ năng tin học 

- Có kỹ năng phân tích, xây dựng và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong 

khí tượng; 

- Có thể dụng thành thạo máy vi tính và các ứng dụng tin học văn phòng 

trong chế bản, trình  báo cáo và công trình khoa học. 

* Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ 

- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được một báo cáo 

hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được 

đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn 

thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình 

bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ; 

- Có khả năng tìm kiếm, đọc hiểu và tổng hợp tài liệu nghiên cứu chuyên 

ngành bằng ngoại ngữ. 

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức 

3.1. Trách nhiệm công dân 
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- Trung thành với Tổ quốc và tổ chức, tôn trọng pháp luật; 

- Có ý thức cộng đồng và ứng xử hướng đến sự phát triển bền vững của xã 

hội, góp phần xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã dân chủ, công 

bằng, văn minh. 

3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ 

- Trung thực, thẳng thắn, biết tôn trọng người khác và chính mình; 

- Chân thành, độ lượng, có trách nhiệm với bản thân và với mọi người; 

- Dám làm và dám chịu trách nhiệm, không sợ khó khăn, gian khổ; 

- Ham học hỏi và biết cầu thị, tôn trọng tính đa dạng xã hội. 

3.3. Thái độ tích cực, yêu nghề 

- Có tác phong làm việc nghiêm túc, có tính kỷ luật cao; 

- Dám chấp nhận trước những thử thách công việc và có khả năng hoàn 

thành tốt công việc; 

- Biết tôn trọng văn hoá cơ quan, giá trị lao động của tập thể và có ý thức giữ 

gìn, bảo quản và làm giàu chúng. 

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp: 

- Đảm nhiệm công tác nghiên cứu và đào tạo tại các trường đại học, cao 

đẳng, viện nghiên cứu; 

- Làm việc tại các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực, các Đài Khí tượng 

Thuỷ văn tỉnh và các cơ quan nghiên cứu, dự báo nghiệp vụ của Quốc gia và khu 

vực; 

- Có thể chủ trì hoặc tham gia các đề tài, dự án cấp Bộ, Ban, Ngành, Tỉnh; 

Có thể trở thành thành viên hoặc trưởng các nhóm nghiên cứu trong các đề tài, dự 

án các cấp; 

- Chuyên gia khí tượng học trong các đề tài, dự án khác và tham gia công tác 

quản lý chuyên môn khí tượng học nói chung. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: 

- Có khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.  

- Có thể tiếp tục theo học được chương trình đào tạo Tiến sĩ Khí tượng học 

trong nước và quốc tế. 
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6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo để 

xây dựng chương trình đào tạo: 

http://www.met.fsu.edu/index.pl/acprograms/gradprogram 

http://www.met.psu.edu/academics/graduate-studies/graduate-courses 

http://graduateschool.colostate.edu/prospective-

students/degrees.aspx#AtmosphericScience 

http://www.atmo.arizona.edu/?section=grads&id=ms 

http://www.met.fsu.edu/index.pl/acprograms 

http://atmos.rutgers.edu/summary.htm 

http://www.met.psu.edu/academics/graduate-studies/graduate-courses 

http://www.atmos.colostate.edu/gradprog/courses.php 

http://www.ge-at.iastate.edu/meteorgradhome.shtml 

http://www.atmo.arizona.edu/index.php?section=courses 

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:       64 tín chỉ 

- Khối kiến thức chung:                                 7 tín chỉ 

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:    39 tín chỉ 

+ Bắt buộc:                                               18 tín chỉ  

+ Tự chọn:                                           21/42 tín chỉ  

- Luận văn thạc sĩ:                                       18 tín chỉ 

2. Khung chương trình 

STT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã số 

học phần 

tiên quyết 
Lí 

thuyết 
Thực 
hành 

Tự 
học 

I Khối kiến thức chung 7     

1  PHI5001 
Triết học 

Philosophy 
3 30 15 0  

2  ENG5001 
Tiếng Anh cơ bản (*) 

General English 
4 30 30 0  

http://www.met.fsu.edu/index.pl/acprograms/gradprogram
http://www.met.psu.edu/academics/graduate-studies/graduate-courses
http://graduateschool.colostate.edu/prospective-students/degrees.aspx
http://graduateschool.colostate.edu/prospective-students/degrees.aspx
http://www.atmo.arizona.edu/?section=grads&id=ms
http://www.met.fsu.edu/index.pl/acprograms
http://atmos.rutgers.edu/summary.htm
http://www.met.psu.edu/academics/graduate-studies/graduate-courses
http://www.atmos.colostate.edu/gradprog/courses.php
http://www.ge-at.iastate.edu/meteorgradhome.shtml
http://www.atmo.arizona.edu/index.php?section=courses
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STT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã số 

học phần 

tiên quyết 
Lí 

thuyết 
Thực 
hành 

Tự 
học 

II Khối kiến cơ sở và chuyên ngành 39     

II.1 Các học phần bắt buộc 18     

3  ENG6001 

Tiếng Anh học thuật 

English for Academic 
purposes 

3 15 15 15 ENG5001 

4  HMO6001 
Khí tượng động lực III 

Dynamic Meteorology III 
3 15 15 15  

5  HMO6007 

Kỹ thuật dự báo thời 
tiết bằng phương pháp 
số 

Numerical Weather 
Prediction Techniques 

3 15 15 15  

6  
HMO6020 

 

Phân tích khách quan 
và đồng hóa số liệu khí 
tượng 

Objective Analysis and 
Data Assimilation 

3 15 15 15  

7  HMO6017 

Tin học trong Khí 
tượng 

Informatics in 
Meteorology 

3 15 15 15  

8  
HMO6021 

 

Dự báo thời tiết bằng 
phương pháp tổ hợp 

Ensemble weather 
prediction  

3 15 15 15  

II.2 Các học phần tự chọn 21/42     

9  HMO6004 

Đối lưu khí quyển 

Atmospheric 
Convection 

3 15 15 15  

10  HMO6005 

Bức xạ trong khí quyển 

Radiation in the 
atmosphere 

3 15 15 15  
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STT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã số 

học phần 

tiên quyết 
Lí 

thuyết 
Thực 
hành 

Tự 
học 

11  HMO6003 

Khí hậu và biến đổi khí 
hậu 

Climatology and 
Climate Change 

3 15 15 15  

12  HMO6006 

Phân tích và dự báo 
thống kê 

Statistical analysis and 
forecasting 

3 15 15 15  

13  HMO6010 
Khí hậu vật lý II 

Physics of Climate II 
3 15 15 15  

14  HMO6011 

Khí tượng qui mô vừa 
và mô hình hóa 

Mesoscale 
Meteorology and 
Modeling 

3 15 15 15  

15  HMO6013 

Đánh giá sản phẩm mô 
hình số 

Numerical weather 
prediction verification  

3 15 15 15  

16  HMO6014 

Ứng dụng viễn thám 
trong khí tượng 

Application of remote 
sensing in meterology 

3 15 15 15  

17  HMO6038 

Ứng phó với biến đổi 
khí hậu trong lĩnh vực 
tài nguyên nước 

Responses to climate 
change in water 
resource development 

3 15 15 15  

18  HMO6075 
Dự báo thời tiết biển 

Marine weather 
forecasting 

3 15 15 15  

19  HMO6064 

Khí tượng thuỷ văn 
Biển Đông 

Hydrometeorology of 
Vietnam East Sea 

3 15 15 15  
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STT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 
chỉ 

Số giờ tín chỉ 
Mã số 

học phần 

tiên quyết 
Lí 

thuyết 
Thực 
hành 

Tự 
học 

20  HMO6009 
Khí tượng gió mùa 

Monsoon Meteorology 
3 15 15 15  

21  HMO6018 
Seminar các hình thế 
thời tiết nguy hiểm ở 
Việt Nam 

3 0 15 30  

22  HMO6019 
Seminar thời tiết và khí 
hậu khu vực Châu Á 

3 0 15 30  

III Luận văn tốt nghiệp 18     

23  HMO7001 
Luận văn thạc sỹ 

Master thesis 
18 30 0 240  

Tổng cộng 64     
 

 
Ghi chú: (*) Học phần tiếng Anh cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, 
được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên và được đánh giá 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả 
đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn 
tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo. 



3. Danh mục tài liệu tham khảo  

TT 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

1  PHI5001 
Triết học 
Philosophy 

3 

Theo chương trình chung của Trường ĐH 
KHTN, ĐH QGHN 

2  ENG5001 

Tiếng Anh cơ bản 
(*) 
English for general 
purposes 

4 

3  ENG6001 
Tiếng Anh học thuật 
English for Academic 
purposes 

5 

4  HMO6001 

Khí tượng động lực 
III 
Dynamic 
Meteorology III 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Holton J.R. (1992),  Nhập môn khí 
tượng động lực. Academic Press, 
New York, 391p. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Haltiner Dj., Martin F. (1957), 
Dynamical and physical meteorology. 
Academic Press, New York, 435p 
- Roger A. Pielke SR. (2002), 
Mesoscale Meteorological Modeling, 
Academic Press, 696p. 

5  HMO6007 

Kỹ thuật dự báo thời 
tiết bằng phương 
pháp số 
Numerical Weather 
Prediction 
Techniques 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Tân Tiến (2010), Phương pháp 
số dự báo thời tiết. NXB ĐHQG Hà 
nội  
- Trần Tân Tiến (1997), Dự báo thời 
tiết bằng phương pháp số trị. NXB 
ĐHQGHN 
- Krishnamurti T.N., Bounoua L. 
(1996) Kỹ thuật dự báo số trị. CRC 
press, Inc. (Bản dịch của Kiều Thị 
Xin) 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Haltiner G.J., Williams R.T. (1980), 
Numerical prediction and dynamical 
meteorology. USA 
- Roger Peyret, Thomas D. Taylor 
(1983), Computational methods for 
fluid flow. Springer-Verlag, New 
York 
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TT 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

6  HMO6020 

Phân tích khách 
quan và đồng hóa số 
liệu khí tượng 
Objective Analysis 
and Data 
Assimilation 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Daley R. (1996), Phân tích dữ liệu 
khí quyển, Cambridge Publisher, 559 
p. (Tiếng Anh) 
- Kalnay E. (2004), Mô hình hóa khí 
quyển, đồng hóa và tính dự báo được. 
Cambridge Publisher, 369 p. 
- Fisher M. (2000), Các thuật toán 
đồng hóa, EMCWF lecturer note, 
ECMWF press, 199p  

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Bennett A. (2004), Inverse 
Modeling of the Ocean and 
Atmosphere. Cambridge Publisher, 
253p.  
- Eversen G. (2004), Data 
Assimilation: ensemble Kalman filter. 
Cambridge Publisher, 285p. 
- Holton J. A. (2004), Introduction to 
Atmospheric Dynamics, Academic 
Press, 545p. 

7  HMO6017 

Tin học trong Khí 
tượng 
Informatics in 
Meteorology 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Phan Văn Tân (2006) “Ngôn ngữ lập 

trình Fortran 90”. Nhà xuất bản 
ĐHQG Hà Nội 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
-     Viện CNTT (2014), “Giáo trình 
Linux”. Trường ĐH QGHN 

8  HMO6021 

Dự báo thời tiết bằng 
phương pháp tổ hợp 
Ensemble weather 
prediction  

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Công Thanh, (2015) “Bài giảng học 

phần phương pháp tổ hợp sản phẩm 
mô hình số”. Trường ĐH KHTN 

- Eugenia Kalnay (2003), Atmospheric 
modeling, data assimilation and 
predictability 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Tim Palmer, Renate Hagedorn 

(2006), Predictability of Weather 
and Climate, Cambridge University 
Press, 718p. 



 17 

TT 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

9  HMO6004 
Đối lưu khí quyển 
Atmospheric 
Convection 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Trần Tân Tiến (1997), Đối lưu khí 
quyển, Nhà xuất bản Đại học Quốc 
gia Hà nội 
- Kiều Thị Xin (2001), Động lực học 
khí quyển vĩ độ thấp, Nhà xuất bản 
Đại học Quốc gia Hà nội 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Emanuel K.A. (1994), Atmospheric 
Convection, Oxford University Press, 
Oxford 
- Smith R.K. (1997), The Physics and 
Parameterization of Moist 
Atmospheric Convection, NATO ASI 
Series C, Mathematical and Physical 
sciences, Vol. 505 
- Smith R.K. (1998), Thermodynamic 
of moist and cloudy air, 
Meteorological Institute, University 
of Munich 

10  HMO6005 

Bức xạ trong khí 
quyển 
Radiation in the 
atmosphere 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Nguyễn Hướng Điền (2002), Khí 
tượng vật lý. Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia Hà Nội 
- Laikhtman D.L. (1994), Khí tượng 
động lực. (Kiều Thị Xin, Nguyễn Thị 
Kim Oanh dịch), NXB KTTV Hà Nội 
- Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ 
(1991), Cơ sở khí tượng học, tập 3, 
NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Kondratyev K.Ya. (1969), Radiation 
in the atmosphere. Academic Press, 
NewYork and London 
- Wilford Zdunkowski, Thomas 
Trautmann, Andreas Bott (2007), 
Radiation in the atmosphere: a 
course in theoretical meteorology. 
Cambridge University Press 

http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Wilford+Zdunkowski%22
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+Trautmann%22
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+Trautmann%22
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andreas+Bott%22
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TT 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

11  HMO6003 

Khí hậu và biến đổi 
khí hậu 
Climatology and 
Climate Change 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- IPCC (2007), Climate Change 2007 
- The Physical Science Basis. 
Cambridge University Press., 996 p 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Will Steffen, Regina Angelina 
Sanderson, Peter D. Tyson, Jill Jäger. 
(2005), Global change and the Earth 
system, Springer, 332 p. 
- Dennis L. Hartmann (1994), Khí 
hậu Vật lý toàn cầu.  Academic 
Press, Inc., 330p. (Bản dịch của Phan 
Văn Tân, Trần Công Minh và Phạm 
Văn Huấn) 

12  HMO6006 

Phân tích và dự báo 
thống kê 
Statistical analysis 
and forecasting 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Phan Văn Tân (2003), Các phương 
pháp thống kê trong khí hậu. NXB 
ĐHQGHN, Hà Nội, 208 tr  
- Trần Tân Tiến, Nguyễn Đăng Quế 
(2002), Xử lý số liệu khí tượng và dự 
báo thời tiết bằng phương pháp thống 
kê vật lý. NXB Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 136 tr 
- Kazakevits  (2005), Cơ sở lý thuyết 
hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong 
khí tượng thủy văn. NXB ĐHQG Hà 
Nội (Bản dịch của Phan Văn Tân, 
Phạm Văn Huấn và Nguyễn Thanh 
Sơn) 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Daniel S. Wilks (1995), Statistical 
methods in the Atmospheric Sciences 
- An Introduction. Academic Press, 
465 pp 
- Harry R. Glahn, Allan H. Murphy, 
Laurence J. Wilson, John S. 
Jensenius (1991): Lectures presented 
at the WMO training workshop on 
the interpretation of NWP products in 
terms of local weather phenomena 
and their verification (Wageningen, 
the Netherlands, 29 July9 August 
1991). PSPM No 34, WMO/TD No 
421 

http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1-report.html
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TT 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

13  HMO6010 
Khí hậu vật lý II 
Physics of Climate II 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Jose P.Peixoto, Abraham H.Oort 
(1991), Khí hậu Vật lý. American 
Institute of Physics. (Bản dịch của 
Trần Công Minh và Trần Quang Đức) 
- Dennis L. Hartmann (1994), Khí 
hậu Vật lý toàn cầu.  Academic Press, 
Inc., 330p. (Bản dịch của Phan Văn 
Tân, Trần Công Minh và Phạm Văn 
Huấn) 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Toby N. Carlson (1981), Tropical 
meteorology. Pennsylvania State 
University 
- Kevin E.Trenberth (1992), Climate 
system modeling. Cambridge 
- Chang C.P., Krishnamurti T.N. 
(1987), Monsoon meteorology. 
Oxford University Press, New York 
Clarendon Press 

14  HMO6011 

Khí tượng qui mô 
vừa và mô hình hóa 
Mesoscale 
Meteorology and 
Modeling 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
-Bùi Hoàng Hải, Nguyễn Minh Trường, 
(2011) “Bài giảng học phần khí tượng 
qui mô vừa và mô hình hóa ”, Trường 
ĐHKH TN 
- Roger A. Pielke (2001), Mesoscale 
Meteorological Modeling, Volume 
78, Second Edition, Academic Press 
- Holton J. R. (1992), Nhập môn khí 
tượng động lực. Academic Press, 
New York 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Yuh-Lang Lin (2010), Mesoscale 
Dynamics, Cambridge University 
Press 
- Tài liệu mô tả (technical 
description) và hướng dẫn sử dụng 
(userguide) của một số mô hình hiện 
hành (MM5, WRF, CAM,…) 

15  HMO6013 

Đánh giá sản phẩm 
mô hình số 
Numerical weather 
prediction 
verification  

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Ian T. Jolliffe and David B. 
Stephenson, (2003) Forecast 
verification: A practitioner’s Guide in 
Atmospheric Science, JohnWiley & 
Sons Ltd, England, 247p. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Wilks Daniel S., (2006) Statistical 
Methods in the Atmospheric Sciences, 
Academic Press, 627p. 
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TT 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

16  HMO6014 

Ứng dụng viễn thám 
trong khí tượng 
Application of 
remote sensing in 
meterology 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Kidder S.Q. and T.H. Vonder Haar 

(1995), Satellite Meteorology – An 
Introduction. Acamedic Press, New 
York, 340p.  

- Peter Meischner  (2005), Weather 
Radar, Principle and Advanced 
Applications, Springer 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Yin Tan (2014), Meteorological 

Satellite System. Springer 
- Menzel P. (1991), WMO Notes on 

Satellite Meteorolog. 
NOAA/CIMSS 

-  Menzel P. (2004), Applications with 
Meteorological Satellites. 
NOAA/NEDIS 

17  
HMO6038 
 

Ứng phó với biến 
đổi khí hậu trong 
lĩnh vực tài nguyên 
nước 
Responses to climate 
change in water 
resource 
development 

3 

1. Tài liệu bắt buộc  
- Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. 

Wu and J.P. Palutikof, Eds. (2008), 
Climate change and water. 
Technical paper VI, IPCC 
Secretariat, June 2008. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Sangam Shrestha, Mukand S. Babel, 

Vishnu Prasad Pandey (2014), 
Climate Change and Water 
Resources. CRC Press, Taylor & 
Francis Group 

18  HMO6075 
Dự báo thời tiết biển 
Marine weather 
forecasting 

3 

1 Tài liệu bắt buộc 
- Eric P. Chassignet, Jacques Verron 

(2006), Ocean Weather Forecasting, 
Springer 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Jacques C. Nihoul and Bruno M. 

Jamart (1987), Three-dimesnional 
models of  marine and estuarine 
dynamics, EOS, Elsevier, 
Amsterdam 

- Barnier, B., P. Marchesiello, A.P. de 
Miranda, J.M. Molines, and M. 
Coulibaly (1998), “A sigma 
coordinate primitive equation model 
for studying the circulation, Model 
configuration with error estimates”. 
Deep Sea Res., 45. 



 21 

TT 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số 
tín 
chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

19  HMO6064 

Khí tượng thuỷ văn 
Biển Đông 
Hydrometeorology 
of Vietnam East Sea 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Đinh Văn Ưu (2010), Thủy văn và 

thủy động lực Biển Đông. Nxb 
ĐHQGHN 

- TTKHTN&CN Quốc gia (1994), 
Chuyên khảo biển Việt Nam, T. 1-4., 
Hà nội 

- Viện KH&CN Việt Nam (2010), 
Biển Đông, T II, Khí tượng thủy văn 
và động lực biển, Khoa học và Công 
nghệ,  Hà Nội 

- Đinh Văn Ưu (2004), Air-sea 
interaction in the Indo-Pacific 
Tropical Zone, Trường ĐHKH Tự 
nhiên, Giáo trình lưu hành nội bộ 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
- Wyrtki K. (1961), Physical 

oceanography of the Southeast 
Asian waters. NAGA report, vol. 2, 
La Jolla, California 

20  HMO6009 
Khí tượng gió mùa 
Monsoon 
Meteorology 

3 

1. Tài liệu bắt buộc 
- Chang C.P., Krishnamurti T.N. 
(1987), Monsoon meteorology. 
Oxford University Press, New York 
Clarendon Press 
- Bin Wing (2006), The Asian 
Monsoon. Springer, 788p. 

2. Tài liệu tham khảo thêm 
      - Dennis L. Hartmann (1994), Khí 

hậu Vật lý toàn cầu.  Academic 
Press, Inc., 330p. (Bản dịch của Phan 
Văn Tân, Trần Công Minh và Phạm 
Văn Huấn) 
- Toby N. Carlson (1981), Tropical 

meteorology. Pennsylvania State 
University 

21  HMO6018 
Seminar các hình thế 
thời tiết nguy hiểm ở 
Việt Nam 

3  

22  HMO6019 
Seminar thời tiết và 
khí hậu khu vực 
Châu Á 

3  

23   
Luận văn thạc sĩ 
Master thesis 

18  

 
4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy (ghi theo số thứ tự trong khung chương trình) 

TT Mã Tên học phần Số Cán bộ giảng dạy 

http://hmo.hus.vnu.edu.vn/vn/user.php?action=profile&u=uudv
http://hmo.hus.vnu.edu.vn/vn/file.php?file_id=284
http://hmo.hus.vnu.edu.vn/vn/file.php?file_id=284
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học phần tín 
chỉ 

Họ và tên 

Chức 
danh 
khoa 
học, 
học 
vị 

Chuyên 
ngành 

đào tạo 

Đơn vị 
công tác 

1  PHI5001 
Triết học 
Philosophy 

3 

Theo phân công của Trường ĐH 
KHTN, ĐHQG HN 

2  ENG5001 

Tiếng Anh cơ bản 
(*) 
English for general 
purposes 

4 

3  ENG6001 
Tiếng Anh học thuật 
English for 
Academic purposes 

5 

4  HMO6001 

Khí tượng động lực 
III 
Dynamic 
Meteorology III 

3 

Nguyễn 
Minh 

Trường 

PGS
.TS Khí 

tượng 
ĐHKHTN 

Trần Tân 
Tiến 

GS.
TS 

5  HMO6005 

Kỹ thuật dự báo thời 
tiết bằng phương 
pháp số 
Numerical Weather 
Prediction 
Techniques 

3 

Trần Tân 
Tiến 

GS.
TS 

Khí 
tượng 

ĐHKHTN 
Công 
Thanh 

TS 

6  HMO6020 

Phân tích khách 
quan và đồng hóa số 
liệu khí tượng 
Objective Analysis 
and Data 
Assimilation 

3 

Trần Tân 
Tiến 

GS.
TS 

Khí 
tượng 

ĐHKHTN Bùi 
Hoàng 

Hải 
TS 

7  HMO6017 
Tin học trong Khí 
tượng 
Meteorology 

3 

Công 
Thanh 

TS 
Khí 

tượng 
ĐHKHTN Bùi 

Hoàng 
Hải 

TS 

8  HMO6021 

Dự báo thời tiết 
bằng phương pháp 
tổ hợp 
Ensemble weather 
prediction 

3 

Công 
Thanh 

TS 
Khí 

tượng 
ĐHKHTN 

Trần Tân 
Tiến 

GS.
TS 

9  HMO6004 

Đối lưu khí quyển 
Atmospheric 
Convection 
 

3 

Vũ 
Thanh 
Hằng 

PGS
.TS Khí 

tượng 
ĐHKHTN 

Trần Tân 
Tiến 

GS.
TS 

10  HMO6005 
Bức xạ trong khí 
quyển 
Radiation in the 

3 
Vũ 

Thanh 
Hằng 

PGS
.TS 

Khí 
tượng 

ĐHKHTN 
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atmosphere Bùi 
Hoàng 

Hải 
TS 

11  HMO6003 

Khí hậu và biến đổi 
khí hậu 
Climatology and 
Climate Change 

3 

Phan 
Văn Tân 

GS.
TS 

Khí 
tượng 

ĐHKHTN Trần 
Quang 
Đức 

PGS
.TS 

12  HMO6006 

Phân tích và dự báo 
thống kê 
Statistical analysis 
and forecasting 

3 

Phan 
Văn Tân 

GS.
TS 

Khí 
tượng 

ĐHKHTN Bùi 
Hoàng 

Hải 
TS 

13  HMO6010 
Khí hậu vật lý II 
Physics of Climate 
II 

3 

Trần 
Quang 
Đức 

PGS
.TS Khí 

tượng 
ĐHKHTN 

Phan 
Văn Tân 

GS.
TS 

14  HMO6011 

Khí tượng qui mô 
vừa và mô hình hóa 
Mesoscale 
Meteorology and 
Modeling 

3 

Trần Tân 
Tiến 

GS.
TS 

Khí 
tượng 

ĐHKHTN Nguyễn 
Minh 

Trường 

PGS
.TS 

15  HMO6013 

Đánh giá sản phẩm 
mô hình số 
Numerical weather 
prediction 
verification 

3 

Bùi 
Hoàng 

Hải 
TS 

Khí 
tượng 

ĐHKHTN 
Vũ 

Thanh 
Hằng 

PGS
.TS 

16  HMO6010 

Ứng dụng viễn thám 
trong khí tượng 
Application of 
remote sensing in 
meterology 

3 

Phạm 
Thị 

Thanh 
Ngà 

TS 
Khí 

tượng 
ĐHKHTN 

Công 
Thanh 

TS 

17  HMO6038 

Ứng phó với biến 
đổi khí hậu trong 
lĩnh vực tài nguyên 
nước 
Responses to climate 
change in water 
resource 
development 

3 

Trần 
Ngọc 
Anh 

PGS
.TS 

Thủy 
văn 

ĐHKHTN 
Nguyễn 
Thanh 
Sơn 

PGS
.TS 

18  HMO6075 
Dự báo thời tiết biển 
Marine weather 
forecasting 

3 

Nguyễn 
Minh 
Huấn 

PGS
.TS Hải 

dương 
học 

ĐHKHTN 
Nguyễn 

Kim 
Cương 

TS 

19  HMO6064 
Khí tượng thuỷ văn 
Biển Đông 

3 
Đinh 

Văn Ưu 
GS 
TS 

Hải 
dương 

ĐHKHTN 
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Hydrometeorology 
of Vietnam East Sea 

Nguyễn 
Hồng 
Quang 

TS 
học 

20  HMO6009 

Khí tượng gió mùa 
Monsoon 
Meteorology 
 

3 

Nguyễn 
Minh 

Trường 

PGS
.TS 

Khí 
tượng 

ĐHKHTN 
Nguyễn 

Đăng 
Quang 

TS 

21  HMO6018 
Seminar các hình 
thế thời tiết nguy 
hiểm ở Việt Nam 

3 

Nguyễn 
Minh 

Trường 

PGS
.TS Khí 

tượng 
ĐHKHTN 

Công 
Thanh 

TS 

22  HMO6019 
Seminar thời tiết và 
khí hậu khu vực 
Châu Á 

3 

Nguyễn 
Minh 

Trường 

PGS
.TS 

Khí 
tượng 

ĐHKHTN 
Vũ 

Thanh 
Hằng 

PGS
.TS 

 

5. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo 

- Các khóa học Thạc sĩ Khí tượng học được tổ chức tuyển sinh theo đúng kế 

hoạch và Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN, theo như hiện tại là 2 đợt 

trong một năm. Các học viên tuyển trong cùng năm được xác định cùng một 

khóa học. Thời gian đào tạo chuẩn mỗi khóa là 2 năm. Học viên có thể được 

rút ngắn thời gian đào tạo theo quy định của ĐHQGHN. 

- Các môn học thuộc khối kiến thức chung, kiến thức theo lĩnh vực và kiến thức 

theo khối ngành do ĐHQGHN và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức 

thực hiện. 

- Các môn học thuộc khối kiến thức theo nhóm ngành và ngành được Khoa Khí 

tượng Thủy văn và Hải dương học tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo của 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và của Khoa. 

6. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên 

tiến của nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình) 

a) Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình 

- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Bang Pennsylvania, 

(Pennsylvania State University), Hoa Kỳ. 

- Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành/chuyên ngành đào tạo: xếp hạng 49 năm 

2013-2014 thế giới theo đánh giá của Xếp hạng các trường đại học thế giới (tham 

khảo:http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-

14/world-ranking/institution/pennsylvania-state-university) 
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- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành), tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: 

Ngành Khí tượng và Khí hậu học 

- Tên văn bằng: Thạc sĩ  Khí tượng và Khí hậu học 

b) Bảng so sánh chương trình đào tạo 

STT 

Tên học phần trong 
chương trình đào 
tạo tiên tiến của 

nước ngoài 

Tên học phần trong 
chương trình đào 

tạo của đơn vị 

Thuyết minh về những điểm 
giống và khác nhau giữa các học 
phần của 2 chương trình đào tạo 

1  

 
Global Climate 
Change 
Biến đổi khí hậu 
toàn cầu 

 
Climate Change 
Khí hậu và biến đổi 
khí hậu 

Giống nhau 80%: Bằng chứng biến 
đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu; 
ảnh hưởng của con người đến khí 
hậu; các kịch bản phát thải; các kịch 
bản biến đổi khí hậu.  
Khác nhau: một số vấn đề về đánh 
giá biến đổi khí hậu và tác động của 
biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 

2  

 
Atmospheric 
Convection 
Đối lưu khí quyển 

 
Atmospheric 
Convection 
Đối lưu khí quyển 

Giống nhau 90%: Sự phát triển của 
đối lưu khô, đối lưu ẩm và nhiệt 
động lực học của quá trình đối lưu 
ẩm. Vai trò của đối lưu đối với các 
quá trình quy mô lớn 
Khác nhau: Đối lưu khí quyển ở 
Việt Nam 

3  

 
Radiation in the 
atmosphere 
Bức xạ trong khí 
quyển 

 
Radiation in the 
atmosphere 
Bức xạ trong khí 
quyển 

Giống nhau 90%: Cân bằng bức xạ 
Trái đất-khí quyển; các ứng dụng 
khí tượng: tính các thông lượng và 
nhập nhiệt bức xạ trong khí quyển, 
các lí thuyết cân bằng bức xạ và cân 
bằng nhiệt. 
Khác nhau: Cung cấp kiến thức về 
bức xạ vùng nhiệt đới 

4  
 
Statistical analysis  
Phân tích thống kê 

 
Statistical analysis 
and forecasting 
Phân tích và dự báo 
thống kê 

Giống nhau 85%: các mô hình hồi 
qui nhiều biến, hồi qui từng bước, 
hồi qui phi tuyến, mạng thần kinh 
nhân tạo, hàm trực giao thực 
nghiệm, phân tích thành phần 
chính, phân tích nhân tố, phân tích 
phân biệt, phân tích chuỗi thời gian. 
Khác nhau: Ứng dụng các mô hình 
thống kê trong dự báo thời tiết, khí 
hậu 

5  

 
Numerical Weather 
Prediction 
Techniques 
Kỹ thuật dự báo 
thời tiết bằng 

 
Numerical Weather 
Prediction 
Techniques 
Kỹ thuật dự báo thời 
tiết bằng phương 

Giống nhau 80%: Các phương pháp 
sai phân hữu hạn để giải các 
phương trình thuỷ nhiệt động lực. 
Các mô hình dự báo sử dụng gần 
đúng địa chuyển và tựa solenoit 
Khác nhau: dự báo độ ẩm trong khí 
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STT 

Tên học phần trong 
chương trình đào 
tạo tiên tiến của 

nước ngoài 

Tên học phần trong 
chương trình đào 

tạo của đơn vị 

Thuyết minh về những điểm 
giống và khác nhau giữa các học 
phần của 2 chương trình đào tạo 

phương pháp số pháp số quyển ở Việt Nam 

6  
 
Data Assimilation 
Đồng hóa số liệu 

 
Objective Analysis 
and Data 
Assimilation 
Phân tích khách 
quan và đồng hóa số 
liệu khí tượng 

Giống nhau 85%: Phương pháp 
phân tích các trường áp suất, địa thế 
vị, nhiệt độ và độ ẩm và đồng hoá 
các trường khí tượng cho mô hình 
dự báo số trị, tổng quan về các 
phương pháp đồng hóa 
Khác nhau: đồng hoá các trường 
khí tượng cho mô hình dự báo số trị 
ở Việt Nam 

7  

 
Global Circulation / 
Introduction to 
Global Climatic 
Systems 
Hoàn lưu toàn cầu/ 
Nhập môn về hệ 
thống khí hậu toàn 
cầu 

 
Monsoon 
Meteorology 
Khí tượng gió mùa 

Giống nhau 90%: cơ chế hoạt động 
của gió mùa, các khu vực gió mùa 
trên thế giới, dấu hiệu nhận biết sự 
mở đầu và kết thúc của mùa gió 
mùa, hệ quả thời tiết của gió mùa 
Khác nhau: gió mùa châu Á, khả 
năng mô phỏng và dự báo gió mùa 

8  
Physics of Climate 
Khí hậu vật lý 

Physics of Climate 
II 
Khí hậu vật lý II 

Giống nhau 80%: Các quá trình xảy 
ra trong hệ thống khí hậu được mô 
tả và giải thích trên cơ sở các 
nguyên lý vật lý 
Khác nhau: sự biến động của dải 
hội tụ nhiệt đới ITCZ. Phân bố ẩm, 
vận tải ẩm và phân kỳ ẩm khu vực 
Việt Nam và lân cận 

9  

 
Mesoscale 
Meteorology 
Khí tượng qui mô 
vừa 

 
Mesoscale 
Meteorology and 
Modeling 
Khí tượng qui mô 
vừa và mô hình hóa 

Giống nhau 80%: các phương pháp 
chuyển hệ tọa độ, quá trình tham số 
hóa bức xạ, mây và nhiệt động lực 
học.  
Khác nhau: một số ví dụ về các mô 
hình quy mô vừa hiện đang được sử 
dụng tại Việt Nam. 

10  
Khí tượng vệ tinh 
Satellite 
meteorology 

Ứng dụng viễn thám 
trong khí tượng 
Application of 
remote sensing in 
meterology 

Không có syllabus 

11  Thesis 
 
Thesis 
Luận văn 

20% giống nhau về hình thức 
Khác nhau: nội dung vấn đề 
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7. Tóm tắt nội dung học phần (Ghi theo số thứ tự trong khung chương trình) 

1) PHI5001: Triết học 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Nội dung theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG Hà Nội. 

2) ENG5001: Tiếng Anh cơ bản 

Số tín chỉ: 4              Học phần tiên quyết: không 

Nội dung theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG Hà Nội. 

3) ENG6001: Tiếng Anh học thuật, 3 tín chỉ 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

 

Nội dung theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG Hà Nội. 

4) HMO6001: Khí tượng động lực III 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Hệ thống hóa lại các phương trình cơ bản của khí tượng động lực học và 

phương pháp phân tích qui mô để đơn giản hoá các phương trình này với những 

gần đúng tương ứng. Nghiên cứu chuyển động sóng trong khí quyển bằng các 

phương trình lan truyền sóng cơ bản trong khí quyển: sóng trọng trường, sóng 

khuất núi, sóng Rossby và sự phát triển xoáy thuận do bất ổn định tà áp. Cơ sở lý 

thuyết của sự chuyển biến năng lượng trong khí quyển. Trình bày cơ sở vật lý và 

biểu diễn toán học của dự báo số trị hạn ngắn với những gần đúng khác nhau có 

tính đến ảnh hưởng của lớp biên khí quyển. 

5) HMO6007: Kỹ thuật dự báo thời tiết bằng phương pháp số 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Hệ các phương trình nhiệt động lực học khí quyển trong các hệ toạ độ khác 

nhau, phương trình xoáy, phương trình divegiăng và các phương trình nhiệt động 

lực học qui mô lớn. Các phương pháp sai phân hữu hạn để giải các phương trình 

thuỷ nhiệt động lực. Các mô hình dự báo sử dụng gần đúng địa chuyển và tựa 

solenoit, bao gồm mô hình chính áp tựa địa chuyển, mô hình tà áp tựa địa chuyển, 

mô hình tựa soneloit và các phương pháp giải. Các mô hình dự báo dựa trên cơ sở 

tích phân các phương trình nguyên thuỷ, bao gồm bài toán dựa trên các phương 
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trình đầy đủ, mô hình chính áp và mô hình nước nông, mô hình Martruc và các sơ 

đồ tích phân. Vấn đề dự báo độ ẩm trong khí quyển, trong đó trình bày các phương 

trình mô tả sự biến đổi độ ẩm và các phương pháp giải. 

6) HMO6020: Phân tích khách quan và đồng hóa số liệu khí tượng 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Mạng lưới quan trắc khí tượng trên thế giới, số liệu thu thập lưu trữ tại các 

trung tâm khí tượng thế giới. Phương pháp kiểm tra số liệu quan trắc khí tượng và 

các cách loại trừ sai số, phục chế số liệu. Phương pháp phân tích các trường áp 

suất, địa thế vị, nhiệt độ và độ ẩm và đồng hoá các trường khí tượng cho mô hình 

dự báo số trị, làm trơn trường khí tượng và khử sai số. Đánh giá sai số cũng như 

tổng quan về các phương pháp đồng hóa hiện đại trong các hệ thống dự báo bằng 

mô hình số. 

7) HMO6017:Tin học trong khí tượng 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

 Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực khí 

tượng học bậc thạc sĩ gồm: ngôn ngữ lập trình fortran dùng trong các bài toán khí 

tượng học và dự báo thời tiết, hệ điều hành linux và lập trình shell… 

8) HMO6021: Dự báo thời tiết bằng phương pháp tổ hợp 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về các phương pháp tổ hợp sản phẩm 

mô hình số. Các chủ đề gồm có: cách tạo các trường tổ hợp ban đầu cho mô hình, 

cách tạo các trường nhiễu biên cho mô hình, cách sử dụng phương pháp tổ hợp đa 

mô hình đa cơ chế vật lý trong mô hình, tổ hợp các sản phẩm dự báo từ mô hình, 

cách biểu diễn sản phẩm của mô hình, đánh giá sản phẩm của mô hình, áp dụng 

phương pháp tổ hợp để thử nghiệm dự báo từng hình thế cụ thể. 

9) HMO6004: Đối lưu khí quyển 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên nhân gây đối lưu trong khí 

quyển. Sự phát triển của đối lưu khô trong khí quyển từ các loại nguồn điểm; đối 

lưu ẩm và nhiệt động lực học của quá trình đối lưu ẩm. Giới thiệu các chỉ tiêu để 

đánh giá sự phát triển của đối lưu trong khí quyển. Vai trò của đối lưu đối với các 
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quá trình quy mô lớn và phương pháp xác định các đặc trưng quần thể mây tích từ 

các quá trình quy mô lớn. 

10) HMO6005: Bức xạ trong khí quyển 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Các định luật tương tác bức xạ với vật chất trong khí quyển; các phương trình 

truyền bức xạ và vấn đề tích phân chúng trong các vùng phổ khác nhau; cân bằng 

bức xạ hệ Trái đất-khí quyển; các ứng dụng khí tượng: tính các thông lượng và 

nhập nhiệt bức xạ trong khí quyển, các lí thuyết cân bằng bức xạ và cân bằng nhiệt 

có tính đến đối lưu. 

11) HMO6003: Khí hậu và biến đổi khí hậu 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống khí hậu và sự biến đổi 

khí hậu. Nội dung môn học đề cập đến các vấn đề chính sau: Bằng chứng về sự 

biến đổi khí hậu hiện đại và sự nóng lên toàn cầu; các nguyên nhân gây biến đổi khí 

hậu; tác động bức xạ; hiệu ứng nhà kính và các khí nhà kính; ảnh hưởng của con 

người đến khí hậu; các kịch bản phát thải khí nhà kính; các mô hình khí hậu và dự 

tính khí hậu tương lai; các kịch bản biến đổi khí hậu. Ngoài ra môn học cũng giới 

thiệu một số vấn đề về đánh giá biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu. 

12) HMO6006: Phân tích và dự báo thống kê 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không  

Nội dung môn học bao gồm: 1) Những kiến thức nâng cao về phương pháp 

toán thống kê và khả năng ứng dụng trong khí tượng, khí hậu như các mô hình hồi 

qui nhiều biến, hồi qui từng bước, hồi qui phi tuyến, mạng thần kinh nhân tạo, hàm 

trực giao thực nghiệm, phân tích thành phần chính, phân tích nhân tố, phân tích 

phân biệt, phân tích chuỗi thời gian,… 2) Ứng dụng các công cụ thống kê trong 

phân tích, xử lý số liệu khí tượng, khí hậu, nghiên cứu, đánh giá biến đổi khí hậu; 

3) Ứng dụng các mô hình thống kê trong dự báo thời tiết, khí hậu: Thống kê kinh 

điển, downscaling thống kế, thống kê trên sản phẩm mô hình số (PP và MOS), dự 

báo tổ hợp, các phương pháp đánh giá dự báo,… 

13) HMO6010: Khí hậu vật lý II 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 
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Các quá trình xảy ra trong hệ thống khí hậu được mô tả và giải thích trên cơ 

sở các nguyên lý vật lý. Học viên sẽ tìm hiểu về cơ chế, nguyên nhân hình thành và 

sự biến động của dải hội tụ nhiệt đới ITCZ được nghiên cứu thông qua các nghiên 

cứu mới nhất và bài thí nghiệm thực tế. Trao đổi năng lượng, động lượng và khối 

lượng trên cơ sở tham số hóa và được nghiên cứu thực tế trên cơ sở bộ số liệu tái 

phân tích của NCEP/NCAR và ECMWF. Phân bố ẩm, vận tải ẩm và phân kỳ ẩm 

được nghiên cứu tính toán trên cơ sở lý thuyết và khảo sát thực tế với bộ số liệu tái 

phân tích nhằm xác định cơ chế, nguyên nhân các hiện tượng khí hậu đặc biệt khu 

vực Việt Nam và lân cận. 

14) HMO6011: Khí tượng qui mô vừa và mô hình hóa 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản từ lý thuyết đến ứng dụng của bài 

toán mô hình hóa qui mô vừa. Học viên sẽ tiếp cận các vấn đề từ cơ bản về các 

phương trình thống trị và đơn giản hóa chúng, các phương pháp chuyển hệ tọa độ, 

quá trình tham số hóa bức xạ, mây và nhiệt động lực học. Cuối cùng là một số ví dụ 

về các mô hình quy mô vừa hiện đang được sử dụng tại Việt Nam và trên thế giới. 

15) HMO6013: Đánh giá sản phẩm mô hình số 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Cung cấp những kiến thức liên quan đến bài toán đánh giá dự báo của mô 

hình số, tầm quan trọng của bài toán cũng như các cách tiếp cận đánh giá khác 

nhau. Thông qua đó biết cách phân tích, nhận định chất lượng các sản phẩm đầu ra 

của mô hình từ đó có những hướng cải tiến thích hợp.  

16) HMO6014: Ứng dụng viễn thám trong khí tượng 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Cung cấp những kiến thức về ứng dụng của các công nghệ viễn thám để đưa 

ra các thông số và cấu trúc của khí quyển phục vụ trong các nghiên cứu và nghiệp 

vụ dự báo thời tiết, khí hậu. Môn học chủ yếu đề cập đến các vệ tinh khí tượng 

đang hoạt động hiện nay trên thế giới và một số các vệ tinh quan sát trái đất khác, 

bao gồm các vấn đề: nguyên lý đo đạc vệ tinh, các dạng dữ liệu, xử lý dữ liệu và 

các ứng dụng của dữ liệu vệ tinh để xác định cấu trúc khí quyển và dự báo khí 

quyển, các nghiên cứu nổi bật hiện nay trên thế giới. 
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17) HMO6038: Ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Tài nguyên nước 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Học phần giới thiệu các cách tiếp cận và phương pháp nhằm đánh giá tác động 

của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông, đánh giá tính dễ bị tổn 

thương của các đặc trưng tài nguyên nước trước biến đổi khí hậu và giới thiệu các 

biện pháp nhằm phát triển nguồn nước và thích ứng trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

Học phần sẽ dành thời lượng lớn cho các sinh hoạt nhóm/sêmina với ứng dụng trực 

tiếp cho các vấn đề thực tiễn tại Việt Nam. 

18) HMO6075: Dự báo thời tiết biển 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Môn học cung cấp các kiến thức về các chiến lược chung, hướng dẫn các 

nguyên tắc cơ bản và các thành phần cốt lõi của một hệ thống dự báo biển nghiệp 

vụ. Các dữ liệu, phương pháp mô hình hóa và hệ thống đồng hóa số liệu được giới 

thiệu để cung cấp nền tảng kiến thức phục vụ rộng rãi các đối tượng học viên và 

các ứng dụng. Các nội dung nhằm vào mục tiêu cung cấp các kiến thức về dự báo 

thời tiết đại dương, vùng ven biển và khu vực, đánh giá khí hậu và tái phân tích cho 

khoa học và các mục đích khác. Giới thiệu các biện pháp nội nghiệp và ngoại 

nghiệp đã được phát triển để đánh giá chất lượng và độ tin cậy của các sản phẩm dự 

báo thời tiết biển nghiệp vụ. 

19) HMO6064: Khí tượng thuỷ văn Biển Đông 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Trang bị các kiến thức nâng cao và cập nhật về các quá trình tương tác biển-

khí quyển-lục địa trên khu vực nhiệt đới xích đạo và Biển Đông. Các nhiễu động 

trong hệ thống hoàn lưu khí quyển đại dương quy mô lớn và vừa; vai trò của các 

quá trình này trong sự hình thành chế độ khí tượng-khí hậu và thủy văn-động lực 

toàn Biển Đông. 

20) HMO6009: Khí tượng gió mùa 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

Môn học cung cấp những khái niệm cơ bản và chuyên sâu về gió mùa và cơ 

chế hoạt động của gió mùa, các khu vực gió mùa trên thế giới, dấu hiệu nhận biết 

sự mở đầu và kết thúc của mùa gió mùa, hệ quả thời tiết của gió mùa, gió mùa châu 
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Á, sự hình thành gió mùa châu Á, sự biến động không gian và thời gian của gió 

mùa châu Á, mưa gió mùa, khả năng mô phỏng và dự báo gió mùa,… 

21) HMO6018: Seminar các hình thế thời tiết nguy hiểm ở Việt Nam 

Số tín chỉ:3      Học phần tiên quyết: không 

 Môn học cung cấp kỹ năng thu thập, tổng quan tài liệu và thuyết trình về các 

chủ đề liên quan đến hình thế thời tiết nguy hiểm ở Việt Nam. 

22) HMO6019: Seminar thời tiết và khí hậu khu vực Châu Á 

Số tín chỉ:3      Học phần tiên quyết: không 

 Môn học cung cấp kỹ năng thu thập, tổng quan tài liệu và thuyết trình về các 

chủ đề liên quan đến thời tiết và khí hậu khu vực Châu Á. 

23) HMO7001: Luận văn thạc sĩ 

Số tín chỉ:18      Học phần tiên quyết: không 

Dưới sự hướng dẫn khoa học của giáo viên hướng dẫn, học viên thực hiện 

nghiên cứu theo đề cương đã được phê duyệt. Các vấn đề đặt ra trong luận văn phải 

mang tính cấp thiết và có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa ứng dụng. Luận văn là thành 

quả của quá trình tìm hiểu, nghiên cứu của chính học viên thu được trong thời gian 

học tập.  Kết quả cuối cùng là luận văn tốt nghiệp được bảo vệ trước hội đồng 

chấm luận văn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 
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