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TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN TIẾN SĨ 

CHUYÊN NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC 

 
1. PHI5001: Triết học, 3 tín chỉ 

Tóm tắt nội dung: Theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG 

Hà Nội. 

2. HMO6062: Cơ học biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần này trang bị các kiến thức nâng cao về địa thủy cơ học 

và thủy động lực biển bao gồm hệ các phương trình thủy nhiệt động lực học tổng quát, 

các sơ đồ khép kín rối áp dụng cho các bài toán dòng chảy, triều, sóng mặt, sóng nội, 

v.v.. Vai trò của hiệu ứng phân tầng, quá trình bình lưu, đối lưu, của đáy và bờ trong các 

bài toán động lực học biển. Bên cạnh đó, học phần này còn trang bị cho nghiên cứu sinh 

các kiến thức, kỹ năng về ứng dụng cơ học chất lỏng vào các bài toán thực tiễn trong biển 

và đại dương. Đây là học phần tiên quyết cho các học phần về sau. 

3. HMO6063: Cơ sở dữ liệu biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Khái quát về các nguồn dữ liệu đại dương, thực trạng quỹ số liệu 

quan trắc hải văn biển Đông, các cơ sở dữ liệu hải dương học quốc tế. Phân tích đặc điểm 

các bộ phận dữ liệu khí tượng học và hải dương học trên biển, xây dựng mô hình dữ liệu 

khí tượng hải văn biển. Cơ sở lý luận và áp dụng xây dựng cơ sở dữ liệu biển Đông phục 

vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế. Các định dạng lưu trữ dữ liệu vật lý thủy 

văn biển. Thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu biển, xây dựng hệ quản lý và xử lý dữ liệu 

quan trắc nước sâu hải dương học. Những thủ tục xử lý và lựa chọn số liệu phổ dụng. 

Xây dựng các sản phẩm dữ liệu ứng dụng phục vụ nghiên cứu và thực tế. 

4. HMO6064: Khí tượng thuỷ văn Biển Đông, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

 Tóm tắt nội dung: Học phần này 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. Học phần này cũng đi sâu vào phân tích đặc trưng mùa và các dao động 
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quy mô vừa và dài trong chế độ khí tượng thủy văn khu vực Biển Đông, sự hiện diện của 

các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió mùa, bão, v.v.. và các dao động nhiều năm như 

El Nino và Dao động Nam (ENSO), dao động thập niên Thái Bình Dương (PDO) và biến 

đổi khí hậu. 

 

5. HMO6071: Những vấn đề thời sự khoa học trong hải dương học, 3 tín chỉ  

 Học phần tiên quyết: Không 

 Tóm tắt nội dung: Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nghiên cứu sinh tự tìm hiểu và 

thực hiện các xe mi na về các thông tin, tư liệu, những kết quả nghiên cứu và các thành 

tựu mới nhất trong khoa học hải dương trong nước và thế giới. Nghiên cứu sinh được 

trang bị các kỹ năng thu thập tài liệu, tổng quan tình hình nghiên cứu cũng như suy luận 

các vấn đề còn tồn tại. Đây là một học phần nhằm phát triển kỹ năng nghiên cứu chuyên 

sâu, phục vụ xác định vấn đề trong luận văn Thạc sĩ. Thông qua những trao đổi với giáo 

viên, các chuyên gia, nghiên cứu sinh sẽ được trang bị các phương pháp giải quyết các 

vấn đề còn tồn tại hiện nay trong hải dương học. 

6. HMO6075: Dự báo thời tiết biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần 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 nghiên cứu sinh 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. 

7. HMO6072: Mô hình số các quá trình thủy động lực trong biển và đại dương, 3 tín 

chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần này giúp cho các nghiên cứu sinh tiếp cận kiến thức 

hiện đại về các quá trình thủy động lực trong biển và đại dương ở các quy mô thời gian 

và không gian khác nhau. Thiết lập các phương trình 2 chiều (2D) và 3 chiều (3D), xây 
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dựng thuật giải, cấu trúc lưới tính và thực hiện bằng mô hình số theo các phương pháp: 

sai phân hữu hạn, phần tử hữu hạn và thể tích hữu hạn. Các quy trình tính toán bằng mô 

hình số cho các quá trình thủy động lực cũng được trang bị. Học phần này cũng hướng 

nghiên cứu sinh áp dụng và phát triển các mô hình có mã nguồn mở tiên tiến trên thế 

giới. Các kiến thức nâng cao và được cập nhật về mô hình số cũng như kỹ thuật tính toán 

trên các hệ thống máy tính hiệu năng cao cũng được giới thiệu trong học phần này. 

 

8. HMO6067: Dự báo biến động đường bờ, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: HMO6062 – Cơ học biển 

Tóm tắt nội dung: Trang bị các kiến thức về nguyên nhân nội sinh, ngoại sinh và 

nhân sinh trong bồi xói bờ biển. Mục đích của học phần này nhằm nâng cao hiểu biết về 

các quá trình thuỷ động lực vùng bờ, các thuộc tính trầm tích bờ biển và mối tương tác 

giữa chúng. Ảnh hưởng của sóng, nước dâng trong bão, thuỷ triều và sông nội địa được 

xem xét. Nghiên cứu sinh được giới thiệu và tiếp cận với các mô hình hiện đại dự báo dài 

hạn và ngắn hạn về sự biến đổi bờ biển tại các vị trí xung yếu, các cảng, luồng tàu. Các 

giải pháp bảo vệ bờ có công trình và phi công trình cũng được trang bị làm nền tảng kiến 

thức nâng cao cho nghiên cứu sinh. 

9. HMO6065: Thủy động lực vùng thềm lục địa, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: HMO6062 – Cơ học biển 

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu cơ sở thuỷ động lực học khi xây dựng và giải bằng số 

các mô hình toán áp dụng chủ yếu đối với những quá trình động lực trong các vùng đặc 

thù là nước nông ven bờ thềm lục địa. Mô hình hoá và tham số hoá các quá trình ảnh 

hưởng. Xem xét chi tiết về các mô hình lan truyền sóng vào vùng ven bờ, quá trình hoàn 

lưu vùng thềm lục địa (dao động của dòng chảy và mực nước), lan truyền chất ô nhiễm, 

vận chuyển trầm tích. 

Tạo kĩ năng thiết lập bài toán và giải quyết các khía cạnh thực tiễn khi thực hiện mô 

hình hoá như chọn điều kiện biên, sơ đồ tính và các thuật giải thích hợp trên máy tính. 

10. HMO6073: Các phương pháp phân tích số liệu trong hải dương học, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần này cung cấp các kiến thức về các phương pháp phân 

tích số liệu biển, một vấn đề cơ bản trong hải dương học, các phương pháp tốt nhất để thể 

hiện các dữ liệu phân tán trong không gian (hoặc các sản phẩm thống kê tính toán từ các 
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dữ liệu) với các quá trình động lực học và hiệu ứng của chúng. Mục đích của học phần 

này là cung cấp các kỹ thuật phân tích dữ liệu và các thủ tục được thiết kế để giảm phân 

bố theo không gian của dữ liệu đến một mức độ có thể được hình dung một cách dễ dàng 

bởi các nhà phân tích. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp các phương pháp giải quyết 

cả hai dạng phân bố không gian và chuỗi thời gian của các trường số liệu, đó là những 

phương pháp phân tích dữ liệu phổ biến trong hải dương học. 

11. HMO6074: Các quá trình sinh-hóa học biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần bao gồm 3 nội cơ bản: 

- Các quá trình vĩ mô tương tác hóa học của biển, bao gồm tương tác hóa học biển-khí 

quyển, biển-thạch quyển và biển-sinh quyển. 

- Các quá trình trao đổi chất và năng lượng giữa sinh vật biển với môi trường ở các cấp 

độ cá thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái biển. Quá trình tổng hợp và phân hủy chất 

hữu cơ trong biển. Vai trò của các yếu tố vật lý, hóa học đối với các quá trình sinh-hóa 

học biển. 

- Các phương pháp nghiên cứu các quá trình sinh hóa học biển. 

12. HMO6003: Khí hậu và biến đổi khí hậu, 3 tín chỉ 

 Học phần tiên quyết: không 

 Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống khí 

hậu và sự biến đổi khí hậu. Nội dung học phần 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 học phần cũng giới thiệu một 

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

13. HMO6013: Đánh giá sản phẩm mô hình số, 3 tín chỉ 

 Học phần tiên quyết: không 

 Tóm tắt nội dung: Học phần 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 nghiên cứu sinh 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. Học 

phần này trang bị cho nghiên cứu sinh về các phương pháp đánh giá dự báo, phân tích 
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được ưu điểm và nhược điểm của các mô hình số. Từ đó, trang bị cho nghiên cứu sinh 

quy trình tính toán, áp dụng mô hình số trong các bài toán nghiên cứu biển.  

14. HMO6045: Các quá trình cửa sông ven biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về các quá trình trong 

khu vực cửa sông và ven biển, như: sóng, thủy triều, dòng chảy và tương tác của chúng 

với các quá trình diễn biến bờ và đáy, xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường. Học phần 

cũng giới thiệu các quá trình, bản chất vật lý cơ bản của sự tương tác giữa nước ngọt và 

nước biển. Sự phân tầng, xáo trộn và ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định của nước cũng 

được trang bị cho nghiên cứu sinh. Học phần còn giới thiệu các phương pháp nghiên cứu 

hiện đại cho các quá trình cơ bản tại khu vực cửa sông, ven biển. 

 

15. HMO6068: Tài nguyên môi trường Biển Đông, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: HMO6064 – Khí tượng thuỷ văn Biển Đông 

Tóm tắt nội dung: Những kiến thức về điều kiện tự nhiên, các dạng và giá trị các 

dạng tài nguyên thiên nhiên, môi trường, sinh thái, văn hóa lịch sử của Biển Đông và biển 

Việt Nam cùng những qui luật biến động của chúng; những vấn đề môi trường và ô 

nhiểm trên Biển Đông; việc khai thác quá mức làm cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi 

trường; các giải pháp quản lý hiệu quả với mục tiêu quản lý để phát triển; giải pháp giáo 

dục nhận thức phát triển bền vững; giải pháp giáo dục pháp luật bao gồm luật biển quốc 

gia, luật biển quốc tế; các văn bản pháp quy của nhà nước và những chiến lược, kế hoạch, 

chính sách trong quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Biển Đông.  

16. HMO6069: Mô hình lan truyền vật chất trong biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: HMO6062 – Cơ học biển 

Tóm tắt nội dung: Trang bị các kiến thức nâng cao về những mô hình lan truyền và 

biến đổi vật chất trong biển, chú trọng các mô hình đối với vật chất hòa tan và lơ lửng 

dạng tựa bền vững trong các điều kiện nguồn thải thường xuyên và không thường xuyên. 

Các phương pháp nghiên cứu và tham số hóa quá trình lắng đọng và bứt tách trên đáy. 

Các kiến thức về lựa chọn mô hình, các loại vật chất được giới thiệu. Học phần này cũng 

giới thiệu các mô hình mã nguồn mở, kỹ thuật xử lý trên các hệ thống tính toán hiệu năng 

cao và ứng dụng của chúng trong nghiên cứu lan truyền vật chất trong biển. 



6 
 

17. HMO6070: Mô hình toán hệ sinh thái biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Trang bị các kiến thức nâng cao về đặc trưng, vị trí, vai trò và 

chức năng của các thành phần của hệ sinh thái biển. Quá trình chuyển hoá vật chất, năng 

lượng trong hệ dưới ảnh hưởng của các điều kiện hải dương học. 

Giới thiệu một số mô hình toán mô phỏng quá trình trao đổi chất, chuyển hoá vật 

chất, mô hình động lực mô phỏng quan hệ tương tác, cạnh tranh trong quần xã sinh vật 

bậc thấp ở biển. 

Xây dựng mô hình toán mô phỏng chu trình chuyển hoá vật chất, mô hình sinh thái 

thủy động lực đối với chu trình phốt pho, nitơ và những trường hợp đơn giản hoá bài toán 

phục vụ mục tiêu nghiên cứu khác nhau. 

18. HMO6066: Dao động mực nước biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: HMO6062 – Cơ học biển 

Tóm tắt nội dung: Học phần này giới thiệu các đặc điểm biến động theo thời gian 

của mực nước biển. Các vấn đề nghiên cứu mực nước. Dao động tuần hoàn và phi tuần 

hoàn. Cấu trúc dao động mực nước biển Đông và ven bờ Việt Nam. Phân tích cực trị mực 

nước. Các mô hình thuỷ động lực tuyến tính và phi tuyến. Tương tác thuỷ triều và nước 

dâng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày nay, hiện tượng nước dâng do hiệu ứng ấm 

lên toàn cầu và những tính toán ứng dụng và kỹ thuật về mực nước là một trong những 

trọng tâm các nghiên cứu sinh cần được trang bị. Các phương pháp phân tích và tính toán 

mực nước cũng được giới thiệu trong học phần này.  

19. HMO6076: Mô hình hóa biến động hình thái bờ biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần này sẽ hướng dẫn về mô hình hóa các quá trình thủy 

động lực hình thái ven bờ cung cấp cho các nhà khoa học, kỹ thuật bờ biển sự hiểu biết 

về các quá trình quan trọng trong phạm vi tương đối hẹp cỡ vài km từ bờ biển (nơi tập có 

nhiều hoạt động kinh tế, xã hội) đến khu vực có sự thay đổi đáng kể về hình thái và vận 

chuyển trầm tích, chất dinh dưỡng, chất ô nhiễm. Học phần giúp chúng ta đánh giá nhanh 

các quá trình quan trọng, dễ dàng cho việc lựa chọn các mô hình số cho những trường 

hợp cụ thể và đánh giá sự hợp lý của giả thiết được lựa chọn. Cuối cùng, học phần này 

giúp chúng ta xây dựng mô hình, làm sang tỏ và kiểm tra những kết quả. 

20. HMO6077: Ứng dụng viễn thám trong hải dương học, 3 tín chỉ 
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Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần này sẽ trang bị cho nghiên cứu sinh các kiến thức cơ 

bản và nâng cao về viễn thám và các ứng dụng của viễn thám trong hải dương học. 

Nghiên cứu sinh sẽ được học các kỹ năng về phân tích, xử lý ảnh số… cũng như hiểu biết 

về các loại viễn thám chủ động, bị động và các ứng dụng của chúng đối với từng lĩnh vực 

cụ thể trong nghiên cứu sóng, dòng chảy, nhiệt độ, độ muối, chlorophyll-a, độ đục và các 

yếu tố khác trong xu thế nghiên cứu biển hiện nay trên thế giới… Học phần cũng giới 

thiệu các cơ sở dữ liệu viễn thám hiện nay trên thế giới và phương pháp xử lý, ứng dụng 

vào các nghiên cứu chuyên biệt trong biển và đại dương. 

21. HMO8070: Mô hình số trị trong động lực biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung:  

Mục tiêu của học phần là giúp cho nghiên cứu sinh tiếp cận kiến thức hiện đại về 

các mô hình số trị trong nghiên cứu các quá trình thủy động lực trong biển và đại dương 

từ lý thuyết cơ bản đến thực hành quy trình tính toán. Nghiên cứu sinh được trang bị kiến 

thức về thiết lập các phương trình 2 chiều (2D) và 3 chiều (3D), xây dựng và khai triển 

các thuật giải, cấu trúc lưới tính, xác định các điều kiện biên và thực hành tính toán bằng 

mô hình số từ đơn giản đến phức tạp. Các kiến thức nâng cao và cập nhật về mô hình số, 

cách thức thể hiện kết quả tính toán cũng như kỹ thuật tính toán trên các hệ thống máy 

tính hiệu năng cao cũng được giới thiệu trong học phần này. Ngoài phần lý thuyết, nghiên 

cứu sinh sẽ thực hành áp dụng và phát triển các mô hình số cho các vấn đề cụ thể của các 

quá trình động lực biển dựa trên các phần mềm và công cụ tính toán phổ dụng hiện nay 

(Matlab, Python...). 

22. HMO8068: Các phương pháp hiện đại phân tích số liệu biển, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần này cung cấp các kiến thức về các phương pháp phân 

tích số liệu biển, một vấn đề cơ bản trong hải dương học, các phương pháp tốt nhất để thể 

hiện các dữ liệu phân tán trong không gian (hoặc các sản phẩm thống kê tính toán từ các 

dữ liệu) với các quá trình động lực học và hiệu ứng của chúng. Các kỹ thuật phân tích, xử 

lý số liệu cũng như việc vận dụng các ngôn ngữ lập trình như: Matlab, Python… trong sử 

lý số liệu và trình bày kết quả sẽ được giới thiệu đến các Nghiên cứu sinh. 
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Tìm hiểu và ứng dụng các công cụ hiện đại phân tích và đồng hóa số liệu hải dương 

thông qua các mô hình phân tích chuỗi thời gian, phân tích trường 3D, 4D theo phương 

pháp khách quan (OA), nội suy tối ưu (OI), động lực học (VIM), v.v... 

23. HMO8064: Quản lý tích hợp đới bờ, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Các kiến thức về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường cùng các điều kiện kinh tế-xã hội khu vực đới bờ; chiến lược phát triển kinh 

tế và các vấn đề quản lý tổng hợp khu vực đới bờ; các thể chế, chính sách liên quan; mô 

hình đồng quản lý và một số mô hình quản lý tổng hợp đới bờ trên thế giới và ở Việt 

Nam. 

24. HMO8071: Tương tác biển - khí quyển - lục địa, 3 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Học phần này sẽ trình bày các nền tảng vật lý cơ bản và nâng 

cao trong mối tương tác giữa biển, khí quyển và lục địa. Hệ thống các đối tượng này sẽ 

được nghiên cứu kỹ về cơ sở lý thuyết cũng như các mô hình tích hợp. Đây là nền tảng 

cho các nghiên cứu hiện đại và toàn diện về hệ thống thủy thạch động lực biển. 

25. HMO8061: Tiểu luận tổng quan, 2 tín chỉ  

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học viên tự tìm hiểu tài liệu 

hiện có trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án và tổng hợp vấn đề, phân tích, 

đánh giá các điểm mạnh, yếu, những tồn tại và hướng giải quyết. Trình bày kết quả tổng 

quan của mình dưới dạng xe mi na khoa học. 

26. HMO9011: Luận án, 80 tín chỉ 

Học phần tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Dưới sự hướng dẫn khoa học của giáo viên hướng dẫn, nghiên 

cứu sinh thực hiện nghiên cứu theo đề cương đã được phê duyệt. Các vấn đề đặt ra trong 

luận văn phải mang tính chuyên sâu về kỹ thuật, học thuật đặc trưng của ngành hải dương 

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

của Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. Kết quả nghiên cứu của luận văn phải là kết quả lao 

động của chính học viên thu được trong thời gian học tập; Được trình bày trong khoảng 

50-80 trang viết khổ A4 theo định dạng chung của ĐHQG, trong đó bắt buộc phải có 

phần tổng quan khoa học về vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. 
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