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TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN TIẾN SĨ 

CHUYÊN NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC 

 

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) 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. 

3) 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 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. 
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4) 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. 

5) 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 sỹ 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… 

6) 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. 

7) 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 quá trình quy 
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mô lớn và phương pháp xác định các đặc trưng quần thể mây tích từ các quá trình quy 

mô lớn. 

8) 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. 

9) 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. 

10) 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 
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kế, thống kê trên sản phẩm mô hình số (PP và MOS), dự báo tổ hợp, các phương pháp 

đánh giá dự báo,… 

11) HMO6010: Khí hậu vật lý II 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 

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. 

12) 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. 

13) 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.  

14) HMO6014: Ứng dụng viễn thám trong khí tượng 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 
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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. 

15) 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. 

16) 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. 

17) HMO6064: Khí tượng thuỷ văn Biển Đông 

Số tín chỉ: 3      Học phần tiên quyết: không 
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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. 

18) 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 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,… 

19) 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. 

20) 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. 

21) HMO8008: Phân tích thống kê số liệu khí tượng 

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 
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hình thống kê trong dự báo thời tiết, khí hậu: Thống kê kinh điển, downscaling thống 

kê, thống kê-động lực và thống kê trên sản phẩm mô hình số (PP và MOS), dự báo tổ 

hợp, các phương pháp đánh giá dự báo,... 

22) HMO8010: Các hệ thống thời tiết qui mô vừa 

Số tín chỉ:3      Học phần tiên quyết: không 

Học phần cung cấp những kiến thức nâng cao về các quá trình nhiệt động lực của 

các hệ thống thời tiết qui mô vừa như xoáy thuận nhiệt đới, front, dông. Các chủ đề 

cung cấp cho NCS các thông tin về cấu trúc không gian và sự phát triển của các hệ 

thống này. 

23) HMO8009: Dao động và sóng vùng nhiệt đới 

Số tín chỉ:3      Học phần tiên quyết: không 

Học phần bao gồm một loạt các nội dung về: Khái niệm và đặc điểm miền nhiệt 

đới, sự khác biệt cơ bản giữa miền nhiệt đới và miền vĩ độ ôn đới. Sóng đông và các 

loại sóng miền nhiệt đới, bao gồm: Sóng Kelvin, sóng Rossby, sóng xích đạo .... Các 

dao động chính miền nhiệt đới bao gồm: Dao động tựa hai năm; Dao động 40-50 

ngày; Dao động nam và El Nino; Dao động trong ngày. 

24) HMO8011: Dự báo thời tiết nguy hiểm ở Việt Nam 

Học phần cung cấp các kiến thức về các phương pháp dự báo thời tiết nguy hiểm 

hiện nay ở Việt Nam. Các chủ đề cung cấp cho NCS các thông tin về dự báo thời tiết 

nguy hiểm ở Việt Nam và các công cụ dự báo. 
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