
TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN TIẾN SĨ 

CHUYÊN NGÀNH THỦY VĂN HỌC 

 

1. PHI 5001: Triết học (2 tín chỉ) 

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

2. HMO6031: Phân tích hệ thống nguồn nước (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Môn học bao gồm các kiến thức về tính hệ thống của 

nguồn nước, cấu trúc của hệ thống nguồn nước. Phân tích mối quan hệ giữa các 

thành phần trong hệ thống nguồn nước. Phương pháp xây dựng các mô hình tối ưu 

và mô phỏng hệ thống. Học viên sẽ được làm quen với các phương pháp tính toán 

kinh tế cho các phương án quản lý nước khác nhau, kế hoạch hóa sự phát triển 

nguồn nước của lưu vực sông dựa trên mục tiêu kế hoạch hóa nguồn nước quốc 

gia. 

3. HMO6032: Mô phỏng các quá trình thủy văn (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Môn học cung cấp các kiến thức tổng quan về phương 

pháp mô phỏng, từ bước nhận dạng vấn đề đến tiến hành thí nghiệm với mô hình 

mô phỏng được xây dựng. Các mô hình mô phỏng ngẫu nhiên và tất định thông 

dụng trong thủy văn được giới thiệu. Trong khi các mô hình ngẫu nhiên tập chung 

chủ yếu vào mô phỏng chuỗi dòng chảy thì các mô hình tất định tập chung mô 

phỏng quá trinh mưa – dòng chảy, quá trình thấm ngang trong đới không bão hòa, 

quá trình bốc hơi. 

4. HMO6033: Thủy lực lòng dẫn hở (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Cung cấp cho học viên kiến thức hoàn thiện hơn về các 

quy luật chuyển động của chất lỏng trong lòng dẫn hở. Vai trò của các thành phần 

ma sát, quán tính và áp suất trong chuyển động và ảnh hưởng của các công trình 

trên sông, các kiến thức về dòng chảy thay đổi gấp. Phân tích và xây dựng các mô 

hình 1 chiều, 2 chiều để mô phỏng chuyển động trong hệ thống sông và trên đồng 

bằng ngập lũ.  

5. HMO6034: Quy hoạch và quản lý nguồn nước (3 tín chỉ) 



Môn học tiên quyết: Phân tích hệ thống nguồn nước 

Tóm tắt nội dung: Bao gồm các nội dung chính: 1) Kiểm kê và đánh giá 

nguồn nước các lưu vực sông; 2) Điều tra và đánh giá hiện trạng sử dụng tài 

nguyên nước; 3) Cân bằng nước hệ thống; 4) Dự báo và quy hoạch sử dụng nguồn 

nước hợp lý; 5) Các giải pháp phát triển nguồn nước 

6. HMO6035: Thủy tai (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết:  

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu lũ lụt và lũ quét, các công nghệ dự báo lũ lụt 

và lũ quét; xác định nguyên nhân và xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt. Hệ thống 

cảnh báo lũ lụt và lũ quét; Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do tai biến lũ lụt;  

Đánh giá hiện trạng và dự báo xói mòn trên lưu vực;  Đánh giá các quá trình diễn 

biên lòng sông bằng các mô hình thủy thạch động lực: Các giải pháp phòng chống 

bồi xói. Hạn hán và các giải pháp phòng chống. Quá trình xâm nhập mặn và ứng 

phó. Ô nhiễm nguồn nước và giải pháp bảo vệ nguồn nước. Các dạng thủy tai 

khác…  

7. HMO6036: Mô hình hóa chất lượng nước (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Khái quát chung về chất lượng nước đề cập đến các đặc 

tính của chất lỏng thể nước, định nghĩa về chất lượng nước, hiện tượng ô nhiễm, 

nguyên nhân gây ô nhiễm và hiện trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam. 

 Mô hình chất lượng nước trong sông: giới thiệu tổng quan về các mô hình 

chất lượng nước hiện có dùng trên thế giới và ở Việt Nam và khả năng ứng dụng 

mô hình chất lượng nước và giải bài toán lan truyền ô nhiễm nước trong sông. 

 Phương pháp xác định các chỉ tiêu thông số của mô hình như các thông số  

về sinh học, hóa học, hệ số sinh thái thực vật trong mô hình toán truyền chất bẩn 

một chiều, hai chiều trong sông. 

 Ứng dụng mô hình toán chất lượng nước nghiên cứu lan truyền nhiễm bẩn 

cho con sông cụ thể bằng khảo sát đo đạc các yếu tố của chất lượng nước và kiểm 

tra kết quả chạy mô hình. 

 Nghiên cứu chất lượng nước trong hồ thông qua các chỉ tiêu oxy, nitơ, 

phốtpho, độ pH và các thông số sinh học khác và ứng dụng mô hình toán nghiên 

cứu lan truyền nhiễm bẩn hóa học, sinh học trong hồ. 

8. HMO6037: Mô hình hóa nước dưới đất (3 tín chỉ) 



Môn học tiên quyết:  

Tóm tắt nội dung: Môn học cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành 

phục vụ mô hình hóa các quá trình hình thành, chuyển động và lưu trữ nước dưới 

đất cũng như sự lan truyền chất ô nhiễm trong nước ngầm. Trên cơ sở đó giới thiệu 

các công cụ đánh giá trữ lượng động, trữ lượng tĩnh, tiềm năng và chất lượng nước 

dưới đất theo từng vùng lãnh thổ cùng các ứng dụng cụ thể trong thực tiễn Việt 

Nam. 

9. HMO6038: Ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Tài nguyên nước 
(3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết:  

Tóm tắt nội dung: Môn học 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. Môn học 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. 

10. HMO6039: Seminar chuyên ngành (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: Các học viên được yêu cầu lựa chọn một vấn đề liên quan 

đến thủy văn hiện đại (lý thuyết hoặc thực tiễn), nghiên cứu và thuyết trình, thảo 

luận cùng với các học viên khác dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của giảng viên và 

các trợ giảng. 

11. HMO6040: Dự báo thủy văn (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các công nghệ mới kết hợp viễn thám, GIS, kết 

hợp các mô hình khí tượng và thủy văn-thủy lực trong dự báo lũ. Phân tích đánh 

giá độ bất định và rủi ro dự báo. Phương pháp dự báo thời gian thực và dự báo 

trong điều kiện biến đổi khí hậu. Dự báo các hiện tượng thủy văn nguy hiểm như lũ 

quét, lũ bùn đá, lũ lịch sử. 

 Khả năng và các phương pháp nâng cao độ chính xác và kéo dài thời gian dự 

kiến. Đánh giá độ bất định và độ rủi ro dự báo 

 Xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo thời gian thực. 

12. HMO6041: Phương pháp tính trong thủy văn (3 tín chỉ) 



Môn học tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Cung cấp các kiến thức sâu về các phương trình đạo hàm 

riêng, các phép biến đổi tổng quát các phương trình, các hệ tọa độ và lưới tính toán, 

các phương pháp sai phân hữu hạn, phần tử hữu hạn và thể tích hữu hạn ứng dụng 

trong thủy lực, thủy văn. Các sơ đồ ẩn, hiện và kỹ thuật giải bằng số để thu được 

nghiệm chính xác và ổn định. Giới thiệu một số sơ đồ để giải hệ Saint-Venant trong 

sông, cửa sông và hệ thống sông. 

13. HMO6042: Điều tiết dòng chảy và thủy năng cho hệ thống hồ chứa (3 tín 
chỉ) 

Môn học tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Khái niệm về hệ thống hồ chứa và điều tiết liên hồ chứa. 

Các quy tắc và quy trình vận hành liên hồ chứa trong mừa lũ và mùa kiệt, đảm bảo 

an toàn hạ lưu và công trình, sử dụng hợp lý tài nguyên nước, hài hòa giữa phát 

điện và các nhu cầu kinh tế khác. Xây dựng công nghệ vận hành và công nghệ dự 

báo hỗ trợ vận hành. Vận hành liên hồ chứa thời gian thực. 

Giới thiệu 2 quy trình vận hành điển hình là hệ thống hồ chứa thượng nguồn 

sông Hồng và hệ thống hồ chứa sông Ba. 

14. HMO6043: Tính mưa – lũ cực hạn (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: Không 

Tóm tắt nội dung: Khái niệm về lũ thiết kế và quy phạm xác định. Khái 

niệm về mưa và lũ lớn nhất khả năng. Vai trò của tính toán mưa lũ cực hạn trong 

thiết kế các công trình dân sinh kinh tế.  

Các phương pháp cực đại hoá, thống kê, tổng quát hoá tính mưa cực hạn và 

các chương trình phần mềm tính mưa cực hạn. Phương pháp mô hình toán mưa-

dòng chảy  và thống kê tính lũ cực hạn và các chương trình phần mềm tính lũ cực 

hạn. 

15. HMO8031: Tổng quan khoa học (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: Truyền đạt cho các nghiên cứu sinh phương pháp đọc, 

thu thập tư liệu cũng như khả năng tư duy phân tích, tổng hợp liên kết các nhóm tư 

liệu để trích dẫn và làm nổi bật vấn đề nghiên cứu của luận án đặt ra từ đó xác định 

được những vấn đề mới có tính khoa học và thực tiễn về lý luận, phương pháp và 

kết quả dự kiến theo đề tài khoa học luận án đã lựa chọn 



16. HMO8032: Phân tích hệ thống (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: Môn học cung cấp cho người học những khái niệm cơ 

bản về phân tích hệ thống nói chung. Đồng thời trang bị cho học viên các phương 

pháp và công cụ dùng trong phân tích hệ thống như tối ưu hoá, mô phỏng, phân 

tích kinh tế, phân tích quyết định. Các kiến thức về tính bất định hệ thống, phân 

tích độ nhạy, định nghĩa và phát triển các kịch bản. Môn học tập trung vào các 

nghiên cứu điển hình (case study) để người học tự liên hệ. 

17. HMO8033: Tai biến thủy văn và các biện pháp giảm thiểu (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: 1) Phát triển phương pháp và xây dựng công nghệ dự báo 

lũ lụt và lũ quét và hạn hán; 2) Xác định nguyên nhân và xây dựng bản đồ nguy cơ 

ngập lụt và  hệ thống cảnh báo lũ lụt và lũ quét; 3) Nghiên cứu các biện pháp giảm 

thiểu thiệt hại do tai biến lũ lụt đối với từng khu vực cụ thể 4) Hạn hán, nguyên 

nhân và các biện pháp giảm thiểu 

18. HMO8034: Quản lý tổng hợp lưu vực sông (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: 1) Kiểm kê và đánh giá nguồn nước các lưu vực sông; 2) 

Điều tra và đánh giá hiện trạng sử dụng tài nguyên nước; 3) Cân bằng nước hệ 

thống; 4) Dự báo và quy hoạch sử dụng nguồn nước hợp lý; 5) Các giải pháp phát 

triển nguồn nước 6) Các chính sách nhà nước Việt Nam và quốc tế về quy hoạch 

tổng hợp lưu vực sông 

19. HMO8035: Chính sách phát triển nguồn nước và năng lượng tái tạo (3 tín 
chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: Trình bày các nguyên tắc vể phát triển nguồn nước. Phát 

triển TNN một cách bền vững trên cô sở quy hoạch, bảo vệ và khai thác sử dụng 

tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả. Gắn kết quy hoạch phát triển bền vững tài nguyên 

nước với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch quốc phòng, an ninh. 

Một số mô hình phát triển nguồn nước có hiệu quả. Chiến lược phát triển nguồn 

nước ở Việt Nam đến năm 2020. 

20. HMO8036: Quản lý chất lượng nước và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 
nguồn nước (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 



Tóm tắt nội dung: Các nghiên cứu sinh được cung cấp các định hướng và 

kiến thức cơ bản về GIS và phân tích các hạn chế hiện có trong cung cấp số liệu 

phục vụ các bài toán thủy văn, thủy lực lựa chọn. Trên cơ sở đó NCS được hỗ trợ 

để tìm ra các giải pháp và xây dựng công nghệ nhằm tích hợp các ưu việt của công 

nghệ GIS vào giải quyết một bài toán đã lựa chọn. NCS chủ yếu làm việc độc lập 

và trao đổi các kết quả thường xuyên với giảng viên phụ trách môn học, đặc biệt là 

trong giai đoạn ban đầu để đưa ra định hướng phù hợp và khả thi cho vấn đề đã lựa 

chọn. 

21. HMO8037: Phát triển công nghệ GIS trong các bài toán thủy văn và thủy 
lực (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: Các nghiên cứu sinh được cung cấp các định hướng và 

kiến thức cơ bản về GIS và phân tích các hạn chế hiện có trong cung cấp số liệu 

phục vụ các bài toán thủy văn, thủy lực lựa chọn. Trên cơ sở đó NCS được hỗ trợ 

để tìm ra các giải pháp và xây dựng công nghệ nhằm tích hợp các ưu việt của công 

nghệ GIS vào giải quyết một bài toán đã lựa chọn. NCS chủ yếu làm việc độc lập 

và trao đổi các kết quả thường xuyên với giảng viên phụ trách môn học, đặc biệt là 

trong giai đoạn ban đầu để đưa ra định hướng phù hợp và khả thi cho vấn đề đã lựa 

chọn. 

22. HMO8038: Thủy văn vùng đặc thù (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: Các nghiên cứu sinh được cung cấp các định hướng và 

kiến thức cơ bản về các quá trình thủy văn diễn ra trong các vùng đặc thù. NCS sẽ 

bàn luận với người hướng dẫn về các phân tích định hướng là lựa chọn một hướng 

nghiên cứu có liên quan đến thủy văn vùng đặc thù, phát triển hướng nghiên cứu và 

đưa ra một kết quả nghiên cứu cụ thể thông qua trình bày seminar khoa học hoặc 

công bố bài báo khoa học. 

23. HMO8039: Những vấn đề thủy văn hiện đại (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: Các nghiên cứu sinh được cung cấp các định hướng và 

kiến thức cơ bản về GIS và phân tích các hạn chế hiện có trong cung cấp số liệu 

phục vụ các bài toán thủy văn, thủy lực lựa chọn. Trên cơ sở đó NCS được hỗ trợ 

để tìm ra các giải pháp và xây dựng công nghệ nhằm tích hợp các ưu việt của công 

nghệ GIS vào giải quyết một bài toán đã lựa chọn. NCS chủ yếu làm việc độc lập 



và trao đổi các kết quả thường xuyên với giảng viên phụ trách môn học, đặc biệt là 

trong giai đoạn ban đầu để đưa ra định hướng phù hợp và khả thi cho vấn đề đã lựa 

chọn. 

24. HMO8044: Phương pháp phi tuyến trong thủy văn (3 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các quá trình động lực học và phương pháp 

phi tuyến trong thủy văn. Nội dung thảo luận chính trong môn học bao gồm các 

hiện tượng hình học phân dạng, sự chia nhánh, quá trình hỗn độn, tập hút, mạng 

lưới.v.v. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có khả năng hiểu và thực hiện 

nghiên cứu liên quan đến các quá trình phức hợp trong lĩnh vực thủy văn. 

25. HMO9002: Luận án (80 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: không 

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

sinh thực hiện nghiên cứu theo đề cương đã được phê duyệt. Kết quả cuối cùng là 

luận án tiến sĩ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án của Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 
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