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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.1. Một số thông tin về chƣơng trình đào tạo 

- Tên ngành đào tạo  

 Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật môi trường 

 Tiếng Anh: Environmental engineering technology 

- Trình độ đào tạo: Đại học 

- Thời gian đào tạo: 04 năm 

- Loại hình đào tạo:   Chính quy 

- Mã ngành: 52510406 

- Tên văn bằng sau khi tốt  nghiệp 

 Tiếng Việt: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường 

 Tiếng Anh: Engineer of Environmental Engineering Technology 

1.2. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường đạt được các mục tiêu sau: 

MT1: Có kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành về công nghệ môi 

trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường.  

MT2: Có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng 

yêu cầu của việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn 

hội nhập quốc tế. 

MT3: Có năng lực tự chủ và trách nhiệm, có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, 

nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường;  

MT4: Có sức kh e tốt, có khả năng tìm việc làm phục vụ sự nghiệp x y dựng, 

phát triển đất nước. 

MT5: Có thể học tập lên trình độ cao hơn. 

1.3. Đối tƣợng, tiêu chí tuyển sinh: 

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt 

điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường. 

1.4. Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

1.5. Điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo Điều 28 của Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao 

đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số3625/QĐ-TĐHHN ngày 16 tháng 10 năm 

2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 
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PHẦN 2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Về kiến thức 

KT1: Kiến thức đại cương 

Nhận thức được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ 

Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 

công tác An ninh Quốc phòng; Hiểu được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa 

học tự nhiên và xã hội phù hợp với chuyên ngành. 

KT2: Kiến thức Cơ sở ngành 

Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành về các quá trình cơ bản trong công 

nghệ môi trường vào thiết kế, thể hiện bản vẽ kỹ thuật, vận hành các công trình xử lý; 

các kiến thức về hóa học phân tích, hóa kỹ thuật môi trường, vi sinh môi trường vào 

thực hiện các chương trình quan trắc môi trường, các kiến thức về pháp luật, về bảo vệ 

môi trường trong kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động sản xuất... 

KT3: Kiến thức Chuyên ngành 

Áp dụng được trong thực tế các kiến thức về: thiết kế và vận hành các công trình 

xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn), thiết kế và vận hành mạng lưới cấp 

và thoát nước; đánh giá chất lượng các thành phần môi trường; quản lý chất thải nguy 

hại, hóa chất và an toàn hóa chất; vận hành hệ thống quản lý môi trường trong doanh 

nghiệp; xây dựng đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường để giải quyết 

các vấn đề về quản lý môi trường.  

Cụ thể đối với các hướng chuyên s u như sau: 

- Hướng chuyên sâu về Thiết kế công trình xử lý môi trường: Tính toán thiết kế 

hệ thống cấp và thoát nước, các công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất 

thải rắn cho một doanh nghiệp, một địa phương cụ thể. Vận hành, bảo dưỡng các công 

trình xử lý chất thải. 

- Hướng chuyên sâu về Kiểm soát môi trường công nghiệp: Hoàn thành các hồ 

sơ, thủ tục môi trường trong doanh nghiệp như lập các loại báo cáo: Báo cáo giám sát 

môi trường; Báo cáo quản lý chất thải rắn nguy hại; Báo cáo nộp phí chất thải rắn, Sổ 

đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại…; thực hiện công tác an toàn sức kh e và lao 

động trong doanh nghiệp; quản lý môi trường doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 

14001... 

- Hướng chuyên sâu về Giám sát chất lượng môi trường: Tổ chức và thực hiện 

các chương trình quan trắc môi trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; thực hiện 

các công tác kiểm soát an toàn hóa chất, quản lý phòng thí nghiệm; lập các loại báo 

cáo môi trường... 

KT4: Kiến thức thực tập và tốt nghiệp 
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Vận dụng các kiến thức đã học để tổ chức thực hiện các quy trình trong công việc 

chuyên môn về các lĩnh vực thuộc kỹ năng nghề nghiệp cần có. 

KT5: Kiến thức Ngoại ngữ và Tin học 

Đạt chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 theo khung châu Âu (hoặc tương đương). 

Đạt chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B 

2.2. Kỹ năng 

KN1: Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có khả năng lập luận, tư duy, ph n tích, khái quát hóa vấn đề và xác định 

được mục tiêu cốt lõi cần giải quyết trong thực tiễn về các lĩnh vực chuyên ngành đã 

được đào tạo;  

- Có năng lực tư vấn kỹ thuật, thiết kế, tổ chức triển khai các bản vẽ kỹ thuật 

cho các công trình xử lý chất thải, nước cấp; hệ thống thu gom chất thải rắn; hệ thống 

thông gió, kiểm soát tiếng ồn trong các nhà máy, khu đô thị; quản lý, vận hành, bảo 

dưỡng các công trình xử lý chất thải, các công trình cấp nước sạch cho sản xất công 

nghiệp và sinh hoạt;  

- Có khả năng x y dựng kế hoạch, tổ chức và thực hiện các chương trình quan 

trắc môi trường; quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quy định và sử dụng được 

các thiết bị ph n tích môi trường hiện đại; thực hiện các quy trình về kiểm soát an toàn 

hóa chất, vật liệu, chất thải nguy hại, chất phóng xạ;  

- Vận dụng thành thạo các văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước; một 

số công cụ quản lý môi trường; đánh giá tác động môi trường; lập báo cáo hiện trạng 

môi trường và các báo cáo môi trường định kỳ trong quản lý môi trường; hoàn thành 

các hồ sơ, thủ tục môi trường trong doanh nghiệp. 

- Có khả năng thống kê, xử lý số liệu môi trường, xây dựng kế hoạch bảo vệ 

môi trường, vận hành hệ thống quản lý chất lượng môi trường và tư vấn các giải pháp 

sản xuất sạch hơn và phòng ngừa ô nhiễm trong các doanh nghiệp. 

KN2: Kỹ năng mềm 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả trong các 

nhóm chuyên ngành và đa ngành; tích cực, chủ động trong công việc 

- Có kỹ năng giao tiếp; viết và trình bày kết quả; tích cực, chủ động, sáng tạo 

trong công việc;  

- Có kỹ năng tìm kiếm việc làm: kỹ năng tìm việc, làm hồ sơ, trả lời ph ng vấn. 

2.3. Phẩm chất đạo đức 

ĐĐ1: Phẩm chất đạo đức cá nhân 

Cẩn thận, nhiệt tình, tự tin, linh hoạt … 
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ĐĐ2: Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

- Ý thức được trách nhiệm tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường cho 

cộng đồng và xã hội;  

- Ý thức được an toàn nghề nghiệp trong chuyên môn; Có tính trung thực, cẩn 

thận trong công tác chuyên môn;  

ĐĐ3: Phẩm chất đạo đức xã hội 

Tôn trọng pháp luật, làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống tích cực, có 

ý thức bảo vệ môi trường. 

2.4. Vị trí làm việc của ngƣời học sau khi tốt nghiệp 

VT1: Kỹ sư trong các doanh nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế 

xuất, bệnh viện: Quản lý, vận hành, điều khiển, bảo trì các hệ thống xử lý chất thải; 

xây dựng và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng môi trường; thực hiện công tác an 

toàn sức kh e và lao động trong doanh nghiệp; hoàn thiện các hồ sơ thủ tục môi 

trường trong doanh nghiệp… 

VT2: Chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp: Thực hiện các 

công việc liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường; công nghệ xử lý chất thải; 

quan trắc môi trường; 

VT3: Chuyên viên, nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu, trung t m tư vấn liên 

quan đến công nghệ môi trường, quan trắc, ph n tích môi trường, đánh giá tác động môi 

trường;  

VT4: Đơn vị đào tạo: nghiên cứu và trợ giảng các nội dung liên quan đến các 

kiến thức chuyên ngành về Công nghệ kỹ thuật môi trường, triển vọng trong tương lai 

có thể trở thành các giảng viên, nghiên viên có chuyên môn s u trong lĩnh vực này;  

VT5: Tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 
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PHẦN 3. MA TRẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ 

CHUẨN ĐẦU RA 

CHUẨN ĐẦU RA MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 

Kiến thức 

KT1 x x x x x 

KT2 x x x x x 

KT3 x x x x x 

KT4 x x x x x 

KT5  x  x x 

Kỹ năng KN1 x x x x x 

KN2  x x x x 

Phẩm chất đạo đức 

ĐĐ1  x x x x 

ĐĐ2  x x x  

ĐĐ3  x x x  

Vị trí làm việc 

của ngƣời học sau 

khi tốt nghiệp 

VT1  x x x  

VT2  x x x  

VT3  x x x  

VT4  x x x  

VT5  x x x  
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PHẦN 4. NỘI DUNG CHUƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

4.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy 

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích luỹ 130 

Trong đó:  

- Khối kiến thức Giáo dục đại cƣơng 

(Không tính các học phần GDTC,GDQP-AN) 

40 

- Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 90 

• Kiến thức cơ sở ngành 31 

• Kiến thức ngành 49 

           + Bắt buộc: 37 

           + Tự chọn: 12 

• Kiến thức thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 10 

4.2. Khung chƣơng trình đào tạo chi tiết: 

Ký hiệu:  - LT : Lý thuyết 

           - TL, TH, TT: Thảo luận, thực hành, thực tập 

TT Tên học phần 
Mã  

học phần 

Tổng 

số TC 

Số giờ TC Mã học phần 

học trƣớc LT 
TL,TH, 

TT 

Tự 

học 

I Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng  42     

I.1      uận ch nh tr   10     

1  
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 1 
LTML2101 2 21 09 60  

2  
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2 
LTML2102 3 30 15 90 LTML2101 

3  
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
LTĐL2101 2 21 09 60  

4  Tư tưởng Hồ Chí Minh LTTT2101 3 32 13 90  

I.2 Kho  học xã hội  4     

5  Pháp luật đại cương LTPL2101 2 20 10 60  

6  Kỹ năng mềm KTQU2151 2 20 10 60  

I.3 Ngoại ngữ  8     

7  Tiếng Anh 1 NNTA2101 3 10 35 90  

8  Tiếng Anh 2 NNTA2102 3 10 35 90 NNTA2101 

9  Tiếng Anh 3 NNTA2103 2 6 24 60 NNTA2102 

I.4 Kho  học tự nhiên - Tin học  20     

10  Toán cao cấp 1 KĐTO2101 3 27 18 90  

11  Toán cao cấp 2 KĐTO2102 2 15 15 60 KĐTO2101 

12  Xác suất thống kê KĐTO2106 2 15 15 60 KĐTO2102 

13  Tin học đại cương CTKH2151 2 20 10 60  

14  Hình họa - Vẽ kỹ thuật KĐTO2108 2 18 12 60  

15  Sinh thái học MTQT2101 2 22 8 60  
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TT Tên học phần 
Mã  

học phần 

Tổng 

số TC 

Số giờ TC Mã học phần 

học trƣớc LT 
TL,TH, 

TT 

Tự 

học 

16  Vật lý đại cương KĐVL2101 3 30 15 90  

17  Hóa học đại cương KĐHO2101 2 16 14 60  

I.5 Giáo dục thể chất  5     

I.6 Giáo dục quốc phòng-an ninh  8     

II 
Khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 
 90     

II.1 Kiến thức cơ sở ngành  31     

18  Cơ sở khoa học môi trường MTQM2301 2 20 10 60   

19  Hoá kỹ thuật môi trường MTĐQ2301 2 20 10 60 KĐH02101 

20  
Quá trình cơ bản trong công nghệ 

môi trường MTCN2301 
2 18 12 60 KĐVL2101 

21  Hóa học ph n tích MTĐQ2302 2 10 20 60 KĐH02101 

22  
Auto CAD trong kỹ thuật môi 

trường MTCN2302 
3 21 23 90 KĐT02108 

23  Quá trình và thiết bị chuyển khối MTCN2303 3 23 22 90 
KĐHO2101 

KĐVL2101 

24  
Các phương pháp xử lý và ph n tích 

mẫu môi trường 
MTĐQ2303 4 32 28 120 MTĐQ2304 

25  Tham quan nhận thức MTCN2304 1   15 20   

26  Hệ thống cơ sở pháp lý về môi trường MTQM2302 2 9 21 60 MTQM2301 

27  Vi sinh vật kỹ thuật môi trường 
(*)

 MTĐQ2304 2 16 14 60 MTQT2101 

28  Độc học môi trường MTĐQ2305 2 26 4 60 KĐHO2101 

29  
Thực tập Vi sinh vật kỹ thuật môi 

trường MTĐQ2306 
1   15 20 MTĐQ2302 

30  Tin học ứng dụng trong môi trường MTCN2305 3 16 29 90 CTKH2151 

31  
Các quá trình sinh học trong công 

nghệ môi trường 
(*)

 MTCN2306 
2 25 5 60 

MTĐQ2302 

MTĐQ2301 

II.2 Kiến thức ngành  49     

II.2.1 Bắt buộc  37     

32  Tiếng Anh chuyên ngành NNTA2553 3 13 32 90 
NNTA2103 

MTĐQ2301 

33  Kỹ thuật xử lý nước cấp MTCN2507 2 20 10 60  

34  Kỹ thuật xử lý nước thải 
(*)

 MTCN2508 3 31 14 90  

35  Kỹ thuật xử lý khí thải MTCN2509 3 29 16 90  

36  Quản lý môi trường MTQM2503 2 18 12 60 MTQM2302 

37  Đánh giá tác động môi trường MTQM2504 2 20 10 60 MTQM2302 

38  
Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 
MTCN2510 3 

22,

5 
22,5 90 

MTCN2302 

MTCN2303 

39  
Quan trắc và ph n tích môi trường 

nước 
MTĐQ2507 4 23 37 120 

MTCN2302 

MTCN2303 

40  
Quan trắc và ph n tích môi trường 

không khí, đất 
MTĐQ2508 4 20 40 120 MTĐQ2508 

41  Sản xuất sạch hơn và phòng ngừa ô MTCN2511 2 16 14 60 MTCN2508 



 

8 

 

TT Tên học phần 
Mã  

học phần 

Tổng 

số TC 

Số giờ TC Mã học phần 

học trƣớc LT 
TL,TH, 

TT 

Tự 

học 

nhiễm MTCN2509 

MTCN2510 

42  An toàn vệ sinh lao động MTĐQ2509 3 28 17 90 MTĐQ2301 

43  
Thiết kế, vận hành công trình môi 

trường 
MTCN2512 2 20 10 60 

KĐVL2101 

KĐHO2101 

44  Kiểm soát môi trường doanh nghiệp MTĐQ2510 2 16 14 60 
MTQM2503 

MTCN2508 

45  
Thực hành vận hành hệ thống xử lý 

chất thải 
MTCN2513 2  30 30 

MTCN2302 

MTCN2303 

II.2.2 Tự chọn (SV lựa chọn trong số các 

môn học sau) 
 12/36     

46  Công trình thu nước - trạm bơm MTCN2614 2 18 12 60 MTCN2301  

47  Mạng lưới cấp thoát nước MTCN2615 3 27 18 90 MTCN2301 

48  Đồ án xử lý nước cấp MTCN2616 1   15 20 
MTCN2302 

MTCN2507 

49  Đồ án xử lý nước thải MTCN2617 1   15 20 
MTCN2302 

MTCN2508 

50  Đồ án xử lý khí thải MTCN2618 1   15 20 
MTCN2301 

MTCN2509 

51  
Đồ án quản lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại 
MTCN2619 1   15 20 

MTCN2302 

MTCN2510 

52  Đồ án mạng lưới cấp thoát nước MTCN2620 1   15 20 
MTCN2302 

MTCN2614 

53  Thực tập công nghệ môi trường MTCN2621 2   30 30 

MTCN2507 

MTCN2508 

MTCN2509 

MTCN2510 

54  
Đồ án kiểm soát môi trường doanh 

nghiệp 
MTĐQ2611 1   15 20 MTĐQ2510 

55  Đồ án công nghệ môi trường MTCN2622 2   30 30 

MTCN2507 

MTCN2508 

MTCN2509 

MTCN2510 

56  
Kiểm soát an toàn hoá chất và quản 

lý phòng thí nghiệm 
MTĐQ2612 2 18 12 60 MTĐQ2305 

57  
Hệ thống quản lý chất lượng môi 

trường 
MTQM2605 2 15 15 60 

MTQM2503 

MTCN2511 

58  Thông tin môi trường MTĐQ2613 2 18 12 60 

MTQM2503 

MTĐQ2507 

MTĐQ2508 

59  
Thực tập đánh giá chất lượng môi 

trường 
MTĐQ2614 2   30 60 

MTĐQ2507 

MTĐQ2508 

60  Đồ án thông tin môi trường MTĐQ2615 1   15 30 MTĐQ2613 

61  
Đồ án kiểm soát môi trường doanh 

nghiệp 
MTĐQ2611 1   15 20 MTĐQ2510 

62  
Kiểm soát an toàn hoá chất và quản 

lý phòng thí nghiệm 
MTĐQ2612 2 18 12 60 MTĐQ2305 
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TT Tên học phần 
Mã  

học phần 

Tổng 

số TC 

Số giờ TC Mã học phần 

học trƣớc LT 
TL,TH, 

TT 

Tự 

học 

63  
Thực tập quan trắc và ph n tích môi 

trường nước 
MTĐQ2616 2   30 60 MTĐQ2507 

64  
Thực tập quan trắc và phân tích môi 

trường không khí, đất 
MTĐQ2617 2   30 60 MTĐQ2508 

65  
Hệ thống quản lý chất lượng môi 

trường 
MTQM2605 2 30   60 

MTQM2503 

MTCN2511 

66  Thông tin môi trường MTĐQ2613 2 18 12 60 

MTQM2503 

MTĐQ2507 

MTĐQ2508 

67  Đồ án thông tin môi trường MTĐQ2615 1   15 30 MTĐQ2613 

II.3 Thực tập và Đồ án tốt nghiệp  10        

68  Thực tập tốt nghiệp MTCN2723 4   60    

69  Đồ án tốt nghiệp MTCN2824 6   90    

II.4 Các môn th y thế Đồ án tốt nghiệp  6        

70  Kỹ thuật xử lý và cải tạo đất MTCN2825 2 24 6 60 MTĐQ2301 

71  Kiểm toán chất thải MTQM2806 2 13 17 60 MTQM2301 

72  Năng lượng và môi trường MTQM2807 2 19 11 60 MTQM2301 

 Tổng số 
 

132/ 

160 
   

 

Ghi chú: 
(*)
 Các học phần dự kiến sẽ dạy bằng tiếng Anh 
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4.3. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các học phần để đạt đƣợc chuẩn đầu ra 

 

 

 

TÊN HỌC PHẦN  

 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng 
Phẩm chất đạo 

đức 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 
KN

1 

KN

2 
ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 

I Khối kiến thức giáo dục đại 

cƣơng 

          

I.1      uận ch nh tr            

1  
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1 

x   x  x x x x x 

2  
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2 

x   x  x x x x x 

3  
Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam 

x   x  x x x x x 

4  Tư tưởng Hồ Chí Minh x   x  x x x x  

I.2 Khoa học xã hội           

5  Pháp luật đại cương x   x  x x x x  

6  Kỹ năng mềm      x x  x  

I.3 Ngoại ngữ           

7  Tiếng Anh 1     x x   x  

8  Tiếng Anh 2     x x   x  

9  Tiếng Anh 3     x x   x  

I.4 Kho  học tự nhiên - Tin học           

10  Toán cao cấp 1 x          

11  Toán cao cấp 2 x          

12  Xác suất thống kê x          

13  Tin học đại cương x          

14  Hình họa - Vẽ kỹ thuật x          

15  Sinh thái học x          

16  Vật lý đại cương x          

17  Hóa học đại cương x          

I.5 Giáo dục thể chất         x x 

I.6 
Giáo dục quốc phòng-an 

ninh 

       x  x 

II 
Khối kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp 

          

II.1 Kiến thức cơ sở ngành           

18  Cơ sở khoa học môi trường  x    x     

19  Hoá kỹ thuật môi trường  x    x     

20  
Quá trình cơ bản trong công 

nghệ môi trường 

 x         

21  Hóa học ph n tích  x    x     

22  
Auto CAD trong kỹ thuật môi 

trường 

 x    x x  x  

23  Quá trình và thiết bị chuyển  x    x   x  
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TÊN HỌC PHẦN  

 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng 
Phẩm chất đạo 

đức 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 
KN

1 

KN

2 
ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 

khối 

24  
Các phương pháp xử lý và 

ph n tích mẫu môi trường 

 x    x   x  

25  Tham quan nhận thức  x  x  x     

26  
Hệ thống cơ sở pháp lý về môi 

trường 

 x    x   x  

27  
Vi sinh vật kỹ thuật môi 

trường 
(*)

 

 x  x  x     

28  Độc học môi trường  x  x  x     

29  
Thực tập Vi sinh vật kỹ thuật 

môi trường 

   x  x   x  

30  
Tin học ứng dụng trong môi 

trường 

 x  x x x   x  

31  
Các quá trình sinh học trong 

công nghệ môi trường 
(*)

 

 x  x       

II.2 Kiến thức ngành           

II.2.1 Bắt buộc           

32  Tiếng Anh chuyên ngành    x x x   x  

33  Kỹ thuật xử lý nước cấp   x x  x  x x  

34  Kỹ thuật xử lý nước thải 
(*)

   x x  x  x x  

35  Kỹ thuật xử lý khí thải   x x  x  x x  

36  Quản lý môi trường   x x  x  x x  

37  Đánh giá tác động môi trường   x x  x  x x  

38  
Quản lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại 

  x x  x  x x  

39  
Quan trắc và ph n tích môi 

trường nước 

  x x  x  x x  

40  
Quan trắc và ph n tích môi 

trường không khí, đất 

  x x  x  x x  

41  Sản xuất sạch hơn và phòng 

ngừa ô nhiễm 

  x x  x  x x  

42  An toàn vệ sinh lao động   x x  x  x x  

43  
Thiết kế, vận hành công trình 

môi trường 

  x x  x  x x  

44  
Kiểm soát môi trường doanh 

nghiệp 

  x x  x  x x  

45  
Thực hành vận hành hệ thống 

xử lý chất thải 

  x x  x  x x  

II.2.2 Tự chọn           

46  
Công trình thu nước - trạm 

bơm 

  x x  x  x x  
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TÊN HỌC PHẦN  

 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng 
Phẩm chất đạo 

đức 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 
KN

1 

KN

2 
ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 

47  Mạng lưới cấp thoát nước   x x  x  x x  

48  Đồ án xử lý nước cấp   x x  x  x x  

49  Đồ án xử lý nước thải   x x  x  x x  

50  Đồ án xử lý khí thải 
  x x  x  x x  

51  
Đồ án quản lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại 

  x x  x  x x  

52  
Đồ án mạng lưới cấp thoát 

nước 

  x x  x  x x  

53  
Thực tập công nghệ môi 

trường 

  x x  x  x x  

54  
Đồ án kiểm soát môi trường 

doanh nghiệp 

  x x  x  x x  

55  Đồ án công nghệ môi trường 
  x x  x  x x  

56  
Kiểm soát an toàn hoá chất và 

quản lý phòng thí nghiệm 

  x x  x  x x  

57  
Hệ thống quản lý chất lượng 

môi trường 

  x x  x  x x  

58  Thông tin môi trường   x x  x  x x  

59  
Thực tập đánh giá chất lượng 

môi trường 

  x x  x  x x  

60  Đồ án thông tin môi trường 
  x x  x  x x  

61  
Đồ án kiểm soát môi trường 

doanh nghiệp 

  x x  x  x x  

62  
Kiểm soát an toàn hoá chất và 

quản lý phòng thí nghiệm 

  x x  x  x x  

63  
Thực tập quan trắc và ph n 

tích môi trường nước 

  x x  x  x x  

64  
Thực tập quan trắc và ph n 

tích môi trường không khí, đất 

  x x  x  x x  

65  
Hệ thống quản lý chất lượng 

môi trường 

  x x  x  x x  

66  Thông tin môi trường   x x  x  x x  

67  Đồ án thông tin môi trường   x x  x  x x  
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TÊN HỌC PHẦN  

 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng 
Phẩm chất đạo 

đức 

KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 
KN

1 

KN

2 
ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 

II.3 Thực tập và Đồ án tốt nghiệp 
          

68  Thực tập tốt nghiệp   x x  x  x x  

69  Đồ án tốt nghiệp 
  x x  x  x x  

II.4 
Các môn th y thế Đồ án tốt 

nghiệp 

          

70  Kỹ thuật xử lý và cải tạo đất 
  x x  x  x x  

71  Kiểm toán chất thải   x x  x  x x  

72  Năng lượng và môi trường 
  x x  x  x x  

 

4.4. Dự kiến phân bổ số học phần theo học kỳ (học đúng tiến độ) 

TT Tên học phần Mã học phần 
Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 1 
LTML2101 2        

2.  
Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin 2 
LTML2102  3       

3.  
Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 
LTĐL2101     3    

4.  Tư tưởng Hồ Chí Minh LTTT2101    2     

5.  Pháp luật đại cương LTPL2101 2        

6.  Kỹ năng mềm KTQU2151    2     

7.  Tiếng Anh 1 NNTA2101 3        

8.  Tiếng Anh 2 NNTA2102  3       

9.  Tiếng Anh 3 NNTA2103   2      

10.  Toán cao cấp 1 KĐTO2101 3        

11.  Toán cao cấp 2 KĐTO2102  2       

12.  Xác suất thống kê KĐTO2106   2      
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TT Tên học phần Mã học phần 
Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.  Tin học đại cương CTKH2151 2        

14.  Hình họa - Vẽ kỹ thuật KĐTO2108  2       

15.  Sinh thái học MTQT2101   2      

16.  Vật lý đại cương KĐVL2101 3        

17.  Hóa học đại cương KĐHO2101 2        

18.  Giáo dục thể chất  1 1 1 2     

19.  Giáo dục quốc phòng-an ninh  8        

20.  Cơ sở khoa học môi trường MTQM2301  2       

21.  Hoá kỹ thuật môi trường MTĐQ2301  2       

22.  
Quá trình cơ bản trong công 

nghệ môi trường 
MTCN2301  2       

23.  Hóa học ph n tích MTĐQ2302  2       

24.  
Auto CAD trong kỹ thuật môi 

trường 
MTCN2302   3      

25.  Quá trình và thiết bị chuyển khối MTCN2303   3      

26.  
Các phương pháp xử lý và ph n 

tích mẫu môi trường 
MTĐQ2303   4      

27.  Tham quan nhận thức MTCN2304   1      

28.  
Hệ thống cơ sở pháp lý về môi 

trường 
MTQM2302    2     

29.  Vi sinh vật kỹ thuật môi trường MTĐQ2304    2     

30.  Độc học môi trường MTĐQ2305     2    

31.  
Thực tập vi sinh vật kỹ thuật môi 

trường 
MTĐQ2306     1    

32.  
Tin học ứng dụng trong môi 

trường 
MTCN2305      3   

33.  
Các quá trình sinh học trong 

công nghệ môi trường 
MTCN2306      2   

34.  Tiếng Anh chuyên ngành NNTA2553    3     

35.  Kỹ thuật xử lý nước cấp MTCN2507    2     

36.  Kỹ thuật xử lý nước thải MTCN2508     3    

37.  Kỹ thuật xử lý khí thải MTCN2509     3    
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TT Tên học phần Mã học phần 
Số tín chỉ theo học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

38.  Quản lý môi trường MTQM2503     2    

39.  
Quan trắc và ph n tích môi 

trường nước 
MTĐQ2507    4     

40.  
Quan trắc và ph n tích môi 

trường không khí , đất 
MTĐQ2508     4    

41.  Đánh giá tác động môi trường MTQM2504      2   

42.  
Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 
MTCN2510      3   

43.  
Sản xuất sạch hơn và phòng 

ngừa ô nhiễm 
MTCN2511      2   

44.  An toàn vệ sinh lao động MTĐQ2509      3   

45.  
Thiết kế, vận hành công trình 

môi trường 
MTCN2512      2   

46.  
Kiểm soát môi trường doanh 

nghiệp 
MTĐQ2510       2  

47.  
Thực hành vận hành hệ thống xử 

lý chất thải 
MTCN2513       2  

48.  
Các học phần tự chọn theo 

hướng chuyên sâu 
       12/36  

49.  Thực tập tốt nghiệp MTCN2723        4 

50.  
Đồ án tốt nghiệp/các học phần 

thay thế 
        6/12 

 Tổng 
(**)

 (130/160)  19 18 17 17 18 17 16/40 10/16 

Ghi chú: 
(**)

 Không kể GDTC và GDQP-AN 

 

4.5. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lƣợng các học phần 

1) Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1    2 TC 

 Nội dung Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2) Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2     2 TC 

 Nội dung Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3) Đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam     3 TC 

Nội dung Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4) Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh          2 TC 
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 Nội dung Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5) Pháp luật đại cƣơng          2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật; kiến 

thức cơ bản về một số ngành luật như Luật Hiến pháp, Luật D n sự, Luật Hình sự, Luật 

Hành chính, Luật Lao động… trong hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó giúp người học 

n ng cao sự hiểu biết về vai trò, tầm quan trọng của Nhà nước và Pháp luật trong đời 

sống. 

6) Kỹ năng mềm           2TC 

 Nội dung học phần bao gồm: những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

làm việc nhóm và kỹ năng tìm kiếm việc làm. 

7) Tiếng Anh 1           3TC 

Nội dung học phần bao gồm: những kiến thức cơ bản nhất về ngữ pháp (thì hiện tại 

đơn, hiện tại tiếp diễn và quá khứ đơn, tính từ sở hữu, đại từ và tính từ chỉ định, đại từ 

tân ngữ); các chủ điểm quen thuộc, gần gũi nhất với người học như bản th n, gia đình, 

cuộc sống hàng ngày. 

8)  Tiếng Anh 2           3TC 

Nội dung học phần bao gồm: những kiến thức cơ bản về các thời, thể ngữ pháp tiếng 

Anh trình độ tiền trung cấp; các từ vựng cơ bản về các chủ điểm quen thuộc như gia 

đình, sở thích, công việc, du lịch… và các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức 

độ tiền trung cấp. 

9) Tiếng Anh 3           2TC 

Nội dung học phần bao gồm: những kiến thức nâng cao (trình độ trung cấp) trong 

việc sử dụng từ, ngữ pháp phổ biến, phân biệt văn phong học thuật và văn phong hội 

thoại, cách dựng c u…; Phương pháp thuyết trình khoa học và các kỹ năng ngôn ngữ 

đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp.  

10) Toán cao cấp 1           3TC 

Nội dung học phần bao gồm: một số kiến thức về đại số tuyến tính và hình học giải 

tích (ma trận, hạng của ma trận, ma trận nghịch đảo, định thức, hệ phương trình tuyến 

tính, không gian véc tơ và dạng toàn phương, các mặt bậc hai); kiến thức về giải tích 

toán học (các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số, tích phân suy rộng, chuỗi số, 

chuỗi hàm). 

11)  Toán cao cấp 2           2TC 
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Nội dung học phần bao gồm: một số kiến thức về hàm số nhiều biến số, cực trị của 

hàm nhiều biến; tích ph n của hàm nhiều biến (tích ph n 2 lớp, tích ph n 3 lớp, tích ph n 

đường loại 1 và tích ph n đường loại 2); phương trình vi ph n (phương trình vi ph n cấp 

một, phương trình vi ph n tuyến tính cấp một và phương trình vi ph n cấp 2). 

12) Xác suất thống kê          2TC 

Nội dung học phần bao gồm: các kiến thức về biến cố ngẫu nhiên và xác suất (các 

khái niệm cơ bản về xác suất, tính chất, công thức tính xác suất); Đại lượng ngẫu nhiên 

(khái niệm đại lượng ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, 

các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và một số quy luật phân phối thông 

dụng); lý thuyết mẫu (khái niệm mẫu, các số đặc trưng mẫu và bài toán ước lượng tham 

số) 

13)  Tin học đại cƣơng           2TC 

Nội dung học phần bao gồm: một số kiến thức đai cương về tin học như; một số hệ 

điều hành thông dụng và các chương trình ứng dụng MS Word, Excel và Powerpoint. 

14) Hình họa vẽ kỹ thuật           2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: kiến thức về khả năng tư duy không gian, kỹ năng sử 

dụng các dụng cụ vẽ thông dụng; sử dụng các phần mềm và thiết bị vẽ tự động; biễu diễn 

vật thể và đọc hiểu các ý tưởng kỹ thuật trên bản vẽ theo TCVN (tiêu chuẩn Việt Nam) 

hay ISO (Tiêu chuẩn quốc tế). 

15) Sinh thái học            2 TC 

  Nội dung học phần bao gồm: các khái niệm, quy luật sinh thái học, vai trò của các 

nh n tố sinh thái và sự thích nghi của sinh vật với các nh n tố này, thể hiện qua mối quan 

hệ giữa cơ thể và môi trường. Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái, 

các chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Đa dạng sinh học, nguyên nh n g y mất 

đa dạng sinh học và đề xuất được một số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 

Ngoài ra, học phần sinh thái học còn cung cấp cho sinh viên một số nhận biết về chỉ thị 

sinh học môi trường. 

16) Vật lý đại cƣơng           3 TC  

  Nội dung học phần bao gồm: Các vấn đề về quy luật chuyển động và tương tác của 

vật chất; sự bảo toàn và các định luật bảo toàn trong Cơ học, Nhiệt học, Điện học; Thuyết 

tương đối và Quang học  

17) Hóa học đại cƣơng          2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: kiến thức về một số khái niệm và định luật cơ bản của 

hóa học; cấu tạo nguyên tử; liên kết hóa học và cấu tạo ph n tử; động hóa học; đại cương 

về dung dịch; dung dịch các chất điện li; điện hóa học; nhiệt động hóa học. Sau khi học 

xong môn này làm nền tảng giúp sinh viên tiếp thu những kiến thức cơ sở và chuyên 
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môn. Rèn luyện sinh viên biết tư duy lôgic, phương pháp ph n tích định lượng các vấn 

đề; ứng dụng được vào giải quyết các nhiệm vụ ở các học phần chuyên ngành.. 

18) Giáo dục thể chất          5TC 

 Bao gồm phần bắt buộc và phần tự chọn: 

* Phần bắt buộc (3TC) 

(1) Thể dục (1TC):  

Nội dung học phần bao gồm: những kiến thức cơ bản trong công tác giáo dục thể chất 

(nhiệm vụ và chức năng của sinh viên, các hình thức giáo dục thể chất trong trường đại 

học; cấu trúc cơ bản của vận động thông qua một số bài thể dục cơ bản, giúp cho SV có 

được tư thế tác phong nhằm chuẩn mực hoá kỹ năng vận động và n ng cao thể lực. 

(2) Điền kinh 1 (1TC) và Điền kinh 2 (1TC):  

Nội dung học phần bao gồm: các kiến thức cơ bản trong môn chạy cự ly trung bình, 

cự ly ngắn và môn nhảy cao; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài điền kinh.  

* Phần tự chọn (2TC): SV chọn một trong các môn học sau (mỗi môn học bao gồm 2 học 

phần): 

(1) Bóng chuyền 1 (1TC) và Bóng chuyền 2 (1TC):  

Nội dung bao gồm: các kiến thức cơ bản về luật và phương pháp tổ chức thi đấu môn 

bóng chuyền; một số kỹ thuật cơ bản trong bóng chuyền nhằm chuẩn mực hoá kỹ năng 

vận động và tăng cường thể chất. 

(2) Cầu lông 1(1TC) và Cầu lông 2 (1TC):  

Nội dung bao gồm: các kiến thức về lịch sử ra đời và phát triển môn cầu lông trên thế 

giới và Việt Nam, tác dụng của tập luyện và thi đấu; kỹ thuật, chiến thuật trong thi đấu 

cầu lông. Luật và phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài môn cầu lông, giúp SV chuẩn 

mực hoá kỹ năng vận động và tăng cường thể chất.  

(3) Bơi lội 1(1TC) và Bơi lội 2 (1TC):  

Nội dung bao gồm: một số kiến thức và kỹ thuật cơ bản về bơi lội thông qua các bài 

tập, giúp SV chuẩn mực hoá kỹ năng vận động và tăng cường thể chất.  

(4) Bóng rổ 1 (1TC) và Bóng rổ 2 (1TC):  

Nội dung bao gồm: những kiến thức cơ bản về môn bóng rổ thông qua các bài tập, giúp 

SV có được tư thế tác phong, chuẩn mực hoá kỹ năng vận động và tăng cường thể chất. 

19) Giáo dục Quốc phòng - An ninh        8TC 

 Bao gồm 3 học phần: Đường lối qu n sự của Đảng; Công tác quốc phòng – an ninh 

và Qu n sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. 

(1) Đường lối qu n sự của Đảng (3TC):  

 Nội dung học phần bao gồm: các kiến thức về Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quan đội và bảo vệ tổ quốc; X y dựng nền quốc phòng 

toàn d n và lưc lượng vũ trang nh n d n Việt Nam, Nghệ thuật qu n sự Việt Nam. 
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(2) Công tác quốc phòng – an ninh và Qu n sự chung (2TC):  

 Nội dung học phần bao gồm: các kiến thức về chiến lược diễn biến hòa bình, bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và những vấn đề cơ bản 

về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

(3) Qu n sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (3TC):  

 Nội dung học phần bao gồm: các kiến thức chung về qu n sự phổ thông, những kỹ 

năng qu n sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu x y dựng, củng cố lực lượng vũ trang nh n 

d n, sẵn sàng tham gia lực lượng d n qu n tự vệ, dự bị động viên và nghĩa vụ qu n sự 

bảo vệ tổ quốc. 

20) Cơ sở khoa học môi trƣờng          2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Các khái niệm cơ bản về môi trường; Các nguyên lý 

sinh thái ứng dụng trong môi trường; Chức năng của môi trường; tài nguyên thiên nhiên; 

Các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững 

21) Hóa kỹ thuật môi trƣờng          2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: những kiến thức cơ bản về hoá học của môi trường tự 

nhiên và các biến đổi hoá học trong môi trường và chất thải, các ứng dụng trong đánh giá 

chất lượng môi trường và kiểm soát ô nhiễm. 

22) Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trƣờng       2 TC 

  Nội dung học phần bao gồm: Cơ sở thủy tĩnh học, động học và động học chất 

l ng, tổn thất năng lượng trong dòng chảy. Các phương pháp tính toán dòng chảy qua các 

công trình như kênh, đập tràn, cống, dòng thấm trong đất, dòng chảy không ổn định trong 

lòng dẫn hở làm cơ sở cho việc tính toán công trình xử lý ô nhiễm trong phạm vi vi mô 

cũng như vĩ mô. 

23) Hóa học phân tích          2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: 

 Phần lý thuyết: Một số kiến thức cơ bản về các phản ứng hóa học thường dùng trong 

hóa ph n tích; Kiến thức về các phương pháp ph n tích hóa học (ph n tích khối lượng, 

ph n tích thể tích) và sai số trong ph n tích, cách biểu diễn và đánh giá kết quả ph n tích. 

 Phần thực hành: Kỹ năng sử dụng các dụng cụ thông thường trong phòng thí 

nghiệm, kỹ năng thực hiện thí nghiệm ph n tích nồng độ các dung dịch, rèn luyện tính 

chính xác và hạn chế sai số khi thực hiện ph n tích; một số bài thí nghiệm để củng cố 

kiến thức lý thuyết đã học. 

24) Auto CAD trong kỹ thuật môi trƣờng        3 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Giới thiệu về phần mềm AutoCAD, sử dụng các lệnh 

cơ bản trong Auto CAD, thiết lập môi trường bản vẽ, tạo mặt cắt, tạo chú giải theo đúng 

quy đinh, tạo và trình bày trang in. 

25) Quá trình và thiết bị chuyển khối          3 TC 
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  Nội dung học phần bao gồm: Cơ sở và phương pháp tính toán truyền nhiệt qua các 

hệ thống công trình; các quá trình truyền khối và áp dụng lý thuyết truyền khối để tính 

toán các thiết bị hấp thu, hấp phụ, trao đổi ion; áp dụng để tính toán trong các thiết bị xử 

lý môi trường. 

26) Các phƣơng pháp xử lý và phân tích mẫu môi trƣờng      4 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: các kiến thức về các phương pháp xử lý mẫu môi 

trường trước khi ph n tích (Phương pháp vô cơ hóa mẫu, phương pháp chiết...), các kiến 

thức về các phương pháp ph n tích cổ điển và hiện đại ứng dụng trong ph n tích các mẫu 

môi trường (phương pháp ph n tích thể tích, phương pháp ph n tích khối lượng, phương 

pháp điện hóa, phương pháp quang học, phương pháp sắc ký....) 

27) Tham quan nhận thức         1 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: tham quan trong thời gian 1 tuần, với việc đi tham quan 

các cơ sở sản xuất và nghiên cứu thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật môi trường nhằm 

mục đích cho sinh viên tiếp cận với môi trường sản xuất, có hiểu biết ban đầu, có nhận 

thức chung về ảnh hưởng của môi trường tác động đến nhà máy, xí nghiệp, thấy rõ vai 

trò, trách nhiệm, ý thức của người lao động làm việc trong việc bảo vệ môi trường chung 

và hình dung được các công việc liên quan đến nghề nghiệp của mình trong tương lai. 

28) Hệ thống cơ sở pháp lý về môi trƣờng       2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: những kiến thức cơ bản về cơ sở pháp lý về môi 

trường, những quan điểm về luật và chính sách môi trường, các quy định cụ thể của pháp 

luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, công cụ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường. 

Một số định hướng chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Việt Nam. 

Bên cạnh đó học phần còn cung cấp những vấn đề cơ bản của luật quốc tế về bảo vệ môi 

trường, những kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam trong quá trình triển 

khai, áp dụng luật và chính sách vào một số lĩnh vực cụ thể. 

29) Vi sinh vật kỹ thuật môi trƣờng       2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Các kiến thức cơ sở về vi sinh vật của các quá trình 

chuyển hóa nhờ vi sinh vật; các nhóm vi sinh vật g y bệnh đường ruột, hô hấp, và các 

nhóm bệnh khác; Chỉ thị vi sinh vật trong môi trường và thực phẩm; Ứng dụng của vi 

sinh vật trong xử lý ô nhiễm nước thải và chất thải rắn. 

30) Độc học môi trƣờng          2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Khái niệm, ph n loại và định nghĩa; các chất độc hại 

trong môi trường đất, nước, không khí; các hành vi và cách g y hại của độc tố trong từng 

môi trường thành phần cũng như chu trình sinh địa hóa của chúng; tác hại của các chất 

độc lên cá thể, quần thể và quần xã sinh vật; các quá trình tích lũy, phóng đại sinh học, 

phản ứng của cơ thể sinh vật đối với chất độc. Khái niệm, chính sách, quản lý về sức 

kh e, về cộng đồng và về vệ sinh môi trường; những yếu tố liên quan đến sức kh e cộng 
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đồng và vệ sinh môi trường; mối liên hệ giữa sức kh e cộng đồng và vệ sinh môi trường; 

mô tả và giải thích những vấn đề đang tồn tại của sức kh e cộng đồng. 

31) Thực tập Vi sinh vật kỹ thuật môi trƣờng      1 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Kỹ năng quan sát, mô tả hình thái, vẽ hình các nhóm vi 

khuẩn, xạ khuẩn, nấm men, nấm mốc, tảo, và động vật nguyên sinh; Kỹ năng ph n tích 

các chỉ tiêu vi sinh trong đánh giá chất lượng đất, nước, không khí và thực phẩm;  

32) Tin học ứng dụng trong môi trƣờng       3 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Các kiến thức về GIS và viễn thám sử dụng trong quản 

lý tài nguyên và môi trường. Ứng dụng công nghệ này để thiết lập bản đồ hiện trạng rừng 

ở các quy mô khác nhau nhờ ảnh vệ tinh và phần mềm Envi để giải đoán hình ảnh, nhờ 

Mapinfor để biên tập bản đồ và quản lý các dữ liệu tài nguyên rừng như điều chế rừng, 

quản lý sản lượng rừng trồng, giám sát đa dạng sinh học, ph n vùng ô nhiễm môi 

trường…, phần mềm ArsGIS với tính năng chồng ghép các lớp dữ liệu, bản đồ, ph n tích 

không gian, kết hợp các mô hình hồi quy đa biến sẽ giúp cho việc đánh giá, quy hoạch 

quản lý tài nguyên môi trường và làm cơ sở cho việc định hướng quản lý bền vững. 

33) Các quá trình sinh học trong công nghệ môi trƣờng     2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: giới thiệu về công cụ sinh học được sử dụng trong xử 

lý môi trường, bao gồm vi sinh vật trong nước, đất, thực vật cạn, bán ngập, ngập nước, 

động vật không xương sống trong bùn và đất, cao ph n tử sinh học. Nguyên lý của các 

quá trình sinh học trong công nghệ môi trường. 

34) Tiếng Anh chuyên ngành         3 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: một số thuật ngữ thường dùng và kỹ năng viết những 

c u đơn giản trong lĩnh vực môi trường; đọc hiểu một số bài viết khoa học về lĩnh vực 

môi trường và đọc các thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị môi trường và tiêu chuẩn 

môi trường. 

35) Kỹ thuật xử lý nƣớc cấp          2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Giới thiệu về hệ thống cấp nước bao gồm các nguồn 

nước, các loại công trình thu nước và các kỹ thuật xử lý nước, qui hoạch mặt bằng, quản 

lý vận hành, bão dưỡng các công trình và thiết bị trong nhà máy cấp nước  

Nhiệm vụ của sinh viên: Nghe giảng bài, làm bài tập, thảo luận, tham gia đầy đủ các bài 

thực hành 

36) Kỹ thuật xử lý nƣớc thải          3 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: các phương pháp, qui trình công nghệ và công trình xử 

lý đối với nước thải công nghiệp, nước thải đô thị ; xử lý bùn cặn và các vấn đề cơ bản 

trong quản lý nhà máy xử lý nước thải. Tính toán thiết kế, dự toán kinh phí x y lắp các 

công trình và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, công trình xử lý nước thải.  

37) Kỹ thuật xử lý khí thải         3 TC 
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 Nội dung học phần bao gồm: kiến thức chuyên về xử lý khí thải, bao gồm xử lý bụi 

và các chất ô nhiễm khí và hơi: nguyên tắc xử lý, cấu tạo thiết bị và tính hiệu quả xử lý 

của các thiết bị xử lý (buồng lắng, cyclone, túi lọc, lọc tĩnh điện, rửa ướt); nguyên tắc, sơ 

đồ hệ thống xử lý một số chất ô nhiễm dạng khí và hơi (SO2, NOx, VOC, Cl2,..) bằng các 

phương pháp hấp thụ, hấp phụ, oxy hóa-khử; công nghệ xử lý một số loại khí thải từ 

động công nghiệp, giao thông, sinh hoạt. Những kiến thức cơ bản về bản chất tiếng ồn, 

sóng  m; các tác động của ô nhiễm tiếng ồn đến sức kh e con người; các nguồn g y ô 

nhiễm tiếng ồn; phương pháp đánh giá ô nhiễm tiếng ồn và các giải pháp kiểm soát ô 

nhiễm tiếng ồn. 

38) Quản lý môi trƣờng            2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Những vấn đề chung về quản lý môi trường (mục tiêu, 

đối tượng, nguyên tắc, hệ thống quản lý môi trường...); các công cụ trong quản lý môi 

trường: công cụ luật pháp - chính sách, công cụ kinh tế, công cụ kỹ thuật quản lý...; quản 

lý các thành phần môi trường. 

39) Đánh giá tác động môi trƣờng        2TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Nội dung và trình tự của các hình thức đánh giá môi 

trường: đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ 

môi trường. các phương pháp đánh giá tác động môi trường cơ bản; đánh giá tác động 

đến các thành phần môi trường. 

40) Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại      3 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: các khái niệm cơ bản về chất thải rắn đô thị, chất thải 

rắn công nghiệp và chất thải nguy hại; hệ thống quản lý chất thải rắn và chất thải nguy 

hại: thu gom, ph n loại, vận chuyển và các công nghệ tái chế, xử lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại; các qui định pháp luật Việt Nam và quốc tế về quản lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại. 

41) Quan trắc và phân tích môi trƣờng nƣớc        4 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: 

 Phần lý thuyết: Một số khái niệm cơ bản về quan trắc môi trường, tiêu chuẩn quy 

chuẩn trong môi trường, QA/QC trong quan trắc môi trường, các kiến thức về thiết kế 

chương trình quan trắc, biểu mẫu và nhật ký quan trắc, các kiến thức về quan trắc và 

ph n tích môi trường nước như: thiết kế chương trình quan trắc, lấy mẫu, bảo quản mẫu, 

các quy trình ph n tích một số chỉ tiêu trong môi trường nước.  

 Phần thực hành: Hướng dẫn sinh viên thực hành một số kiến thức đã được học ở 

phần lý thuyết như: thiết kế chương trình quan trắc, lấy mẫu nước, bảo quản mẫu nước, 

ph n tích một số chỉ tiêu trong môi trường nước. 

42) Quan trắc và phân tích môi trƣờng không khí, đất     4 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: 
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 Phần lý thuyết: Các kiến thức về quan trắc môi trường không khí như: thiết kế 

chương trình quan trắc, lấy mẫu, ph n tích mẫu; về quan trắc môi trường đất và chất rắn 

như:thiết kế chương trình quan trắc, lấy mẫu, ph n tích mẫu; về ph n tích thực phẩm như: 

Lấy mẫu, ph n tích cảm quan, ph n tích các chỉ tiêu hóa lý 

 Phần thực hành: Hướng dẫn sinh viên thực hành một số kiến thức đã được học ở 

phần lý thuyết như: thiết kế chương trình quan trắc; lấy mẫu, bảo quản mẫu, ph n tích 

một số chỉ tiêu trong các thành phần môi trường không khí, đất và chất rắn, thực phẩm. 

43) Sản xuất sạch hơn và phòng ngừa ô nhiễm      2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: nguyên tắc phòng ngừa ô nhiễm và xử lí đầu nguồn; 

nguyên lí cơ bản của sản xuất sạch hơn; phương pháp luận đánh giá xác định cơ hội sản 

xuất sạch hơn; một số nghiên cứu điển hình. 

44) An toàn vệ sinh lao động         3 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: những khái niệm cơ bản liên quan đến lao động và an 

toàn vệ sinh cho môi trường công nghiệp; đi s u vào vấn đề giữ gìn môi trường làm việc, 

biện pháp phòng chống ô nhiễm, giải pháp cho tương lai; một số kỹ thuật an toàn khi sử 

dụng máy móc để ngăn ngừa tai nạn lao động và giảm thiểu bệnh nghề nghiệp; và một số 

vấn đề về Phòng cháy chữa cháy cũng như các bộ luật về cháy nổ và an toàn. 

45) Thiết kế, vận hành công trình môi trƣờng     2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: các bước lập dự án môi trường, tìm hiểu cách viết 

thuyết minh, bản vẽ, thẩm định, các văn bản liên quan đến thiểt kế và vận hành dự án môi 

trường; các nguyên tắc bố trí mặt bằng trong các công trình xử lý, phương pháp ph n tích 

và tính toán khái toán chi phí của dự án môi trường. 

46) Kiểm soát môi trƣờng doanh nghiệp       2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: giới thiệu các thủ tục môi trường trong doanh nghiệp 

như như lập các loại báo cáo; xin cấp phép các hoạt động: Xin giấy phép xả nước thải đối 

với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào môi trường; Xin 

giấy phép khai thác nước nước ngầm (giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ...) đối với 

trường hợp khai thác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; Đăng ký chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát thải chất 

thải nguy hại; lập báo cáo giám sát môi trường;  

47) Thực hành vận hành hệ thống xử lý chất thải      2 TC 

 Nội dung bao gồm: thực tập tại các nhà máy xử lý nước cấp, nước thải, khu liên hợp 

xử lý chất thải rắn để tìm hiểu về cách vận hành hệ thống xử lý: nguyên lý hoạt động, các 

bước vận hành, tính toán hóa chất bổ sung, bảo dưỡng máy móc thiết bị, tìm hiểu về các 

lỗi thường gặp và cách khắc phục của các hệ thống xử lý chất thải 

48) Công trình thu nƣớc - trạm bơm         2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Giới thiệu các loại nguồn nước; các công trình thu 

nước tương ứng với nguồn khai thác; quản lý vận hành các công trình thu nước; giới 
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thiệu các lọai bơm - trạm bơm trong ngành cấp nước và ngành thóat nước. Thi công và 

vận hành trạm bơm. 

49) Mạng lƣới cấp thoát nƣớc         3 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: kiến thức cơ bản về tổ chức cấp thoát nước cho các khu 

vực đô thị và khu công nghiệp; so sánh phương án lựa chọn để tổ chức cấp, thoát nước; 

có khả năng tính toán và quản lý các hệ thống cấp, thoát nước trong các khu d n cư và xí 

nghiệp công nghiệp. 

50) Đồ án xử lý nƣớc cấp            1 TC 

 Nội dung học phần: Sinh viên được giao đầu bài cụ thể là các số liệu đầu vào thực tế 

hoặc giả định, từ đó sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để tự lập thuyết minh lựa 

chọn d y chuyền công nghệ xử lý nước, tính toán thiết kế sơ bộ các công trình đơn vị 

trong d y chuyền công nghệ lựa chọn, lựa chọn mặt bằng trạm xử lý nước và tự bố trí các 

công trình trên mặt bằng trạm xử lý, tính toán tổn thất thủy lực và tự bố trí các công trình 

trên cao trình d y chuyền công nghệ; thể hiện các công trình và mặt bằng trên bản vẽ kỹ 

thuật. 

51) Đồ án xử lý nƣớc thải          1 TC 

 Nội dung học phần: Sinh viên được giao đầu bài cụ thể là các số liệu đầu vào thực tế 

hoặc giả định, từ đó sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để tự lập thuyết minh lựa 

chọn d y chuyền công nghệ xử lý nước, tính toán thiết kế sơ bộ các công trình đơn vị 

trong d y chuyền công nghệ lựa chọn, lựa chọn mặt bằng trạm xử lý nước và tự bố trí các 

công trình trên mặt bằng trạm xử lý, tính toán tổn thất thủy lực và tự bố trí các công trình 

trên cao trình d y chuyền công nghệ, thể hiện các công trình và mặt bằng trên bản vẽ kỹ 

thuật. 

52) Đồ án xử lý khí thải            1 TC 

 Nội dung học phần: Sinh viên được giao đầu bài cụ thể là các số liệu đầu vào thực tế 

hoặc giả định, từ đó sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để tự lập thuyết minh lựa 

chọn, tính toán mô hình phát tán khí thải cho một nhà máy cụ thể, thiết kế hệ thống xử lý 

bụi, khí thải cho một nhà máy cụ thể, thể hiện các công trình và mặt bằng trên bản vẽ kỹ 

thuật. 

53) Đồ án quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại    1 TC 

 Nội dung: Sinh viên được giao đầu bài cụ thể (thực tế hay giả định), vận dụng các 

kiến thức đã học, các tiêu chuẩn thiết kế để tính toán, thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn, 

vạch tuyến thu gom chất thải rắn cho một địa phương cụ thể, ước tính giá thành công 

trình, thể hiện trên bản vẽ. 

54) Đồ án mạng lƣới cấp thoát nƣớc        1 TC 

 Nội dung học phần: Sinh viên đề xuất, vạch tuyến mạng lưới cấp nước, mạng lưới 

thoát nước cho một khu đô thị; tính toán thủy lực mạng lưới; thể hiện kết quả tính toán 

trên bản vẽ. 
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55) Thực tập công nghệ môi trƣờng        2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: 

 Phần 1. Kỹ thuật xử lý khí thải: thực hiện các bài thí nghiệm theo các phương pháp 

xử lý hơi khí độc bao gồm các phương pháp hấp thụ, hấp phụ, nhiệt, xúc tác; xử lý các 

chất khí ô nhiễm đặc trưng như SO2, NOx, HAP, VOC; biện pháp kỹ thuật xử lý bụi;  

 Phần 2. Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải: thực hiện các bài thí nghiệm về lắng, 

lọc, tuyển nổi, khử trùng, làm trong để từ nguồn nước thiên nhiên, thu được nước cấp đạt 

các tiêu chuẩn yêu cầu; thực hiện các bài thí nghiệm theo các phương pháp cơ học, hóa 

học, hóa lý và sinh học để xử lý nước cấp và nước thải. 

56) Đồ án kiểm soát môi trƣờng doanh nghiệp              1 TC 

 Nội dung học phần: Sinh viên được giao đầu bài cụ thể (thực tế hay giả định), vận 

dụng các kiến thức đã học để hoàn thiện hồ sơ các thủ tục môi trường trong doanh 

nghiệp như: Xin giấy phép xả nước thải đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, 

kinh doanh có xả nước thải vào môi trường; Xin giấy phép khai thác nước nước ngầm 

(giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ...) đối với trường hợp khai thác để phục vụ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh; Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với 

các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát thải chất thải nguy hại; lập báo 

cáo giám sát môi trường;  

57) Đồ án công nghệ môi trƣờng        2TC 

 Nội dung học phần: Sinh viên được giao đầu bài cụ thể (thực tế hay giả định), vận 

dụng các kiến thức đã học để tự lập tính toán, x y dựng thiết kế sơ bộ công trình, ước 

tính giá thành công trình xử lý các đối tượng môi trường như: khí thải, nước cấp và nước 

thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

58) Kiểm soát an toàn hóa chất và quản lý phòng thí nghiệm     2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: kiến thức về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm để đảm 

bảo và kiểm soát chất lượng kết quả thử nghiệm. Quy trình và các phương pháp kiểm 

soát an toàn hóa chất tại Việt Nam 

59) Hệ thống quản lý chất lƣợng môi trƣờng       2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: các khái niệm cơ bản, các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 

14000; phương pháp x y dựng và triển khai áp dụng hệ thống EMS theo ISO 14000; 

đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường. Giới thiệu một số hệ thống quản lý 

khác liên quan đến vấn đề môi trường trong doanh nghiệp như OHSAS 18000; SA 8000. 

60) Thông tin môi trƣờng           2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: khái quát chung về thông tin và thông tin môi trường: 

Vai trò của thông tin môi trường trong đời sống, quá trình thông tin môi trường, các hình 

thức phổ biến thông tin; hệ thống thông tin môi trường của Việt Nam; các cấp độ của 

thông tin môi trường, nội dung và hướng dẫn x y dựng các báo cáo về thông tin môi 
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trường (báo cáo về số liệu sơ cấp, chỉ thị môi trường, báo cáo hiện trạng môi trường,...), 

xây dựng chỉ số cho các thành phần môi trường nước và không khí. 

61) Thực tập đánh giá chất lƣợng môi trƣờng      2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: thiết kế chương trình, thực hiện và lập báo cáo quan 

trắc, ph n tích trong một số tình huống cụ thể. Thực hiện quan trắc và ph n tích các thông 

số cơ bản trong nước, nước thải; không khí xung quanh, khí thải, đất và một số loại chất 

rắn 

62) Đồ án thông tin môi trƣờng          1 TC 

 Nội dung học phần: Sinh viên được giao đầu bài cụ thể (thực tế hay giả định), vận 

dụng các kiến thức đã học để x y dựng báo cáo hiện trạng môi trường các cấp và x y 

dựng chỉ số cho các thành phần môi trường nước và không khí. 

63) Thực tập quan trắc và phân tích môi trƣờng nƣớc     2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Thiết kế chương trình, thực hiện và lập báo cáo quan 

trắc, ph n tích trong một số tình huống cụ thể. Thực hiện quan trắc và ph n tích các thông 

số cơ bản trong môi trường nước: nước mặt, nước ngầm, nước thải. 

64) Thực tập quan trắc và phân tích môi trƣờng không khí, đất    2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: Thiết kế chương trình, thực hiện và lập báo cáo quan 

trắc, ph n tích trong một số tình huống cụ thể. Thực hiện quan trắc và ph n tích các thông 

số cơ bản trong môi trường không khí đối với không khí xung quanh và khí thải. Thiết kế 

chương trình, thực hiện và lập báo cáo quan trắc, ph n tích trong một số tình huống cụ thể. 

Thực hiện quan trắc và ph n tích các thông số cơ bản trong môi trường đất. 

65) Thực tập tốt nghiệp          4  TC 

 Nội dung: Sinh viên đi thực tập tại các cơ sở về các lĩnh vực đã được học như thiết 

kế, vận hành hệ thống xử lý chất thải; giám sát môi trường doanh nghiệp, đánh giá chất 

lượng môi trường, x y dựng hệ thống quản lý chất lượng môi trường và áp dụng các giải 

pháp để giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn và có định hướng về hướng nghiên cứu chuẩn bị 

cho đồ án tốt nghiệp. 

66) Đồ án tốt nghiệp           6 TC 

 Nội dung: thực hiện theo yêu cầu của Khoa và Bộ môn và giảng viên hướng dẫn. 

67) Kỹ thuật xử lý và cải tạo đất        2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: các phương pháp cơ học, hóa học và sinh học để cải tạo 

và xử lý đất bị ô nhiễm đất; nhằm giúp cho người học phát triển các kỹ năng đánh giá, 

chọn lựa các giải pháp công nghệ phù hợp để giải quyết các vấn đề thoái hóa và ô nhiễm 

đất. 

68) Kiểm toán chất thải         2 TC 
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 Nội dung học phần bao gồm: kiến thức cơ bản về Hệ thống quản lý môi trường theo 

ISO 14000, ISO 14001; phương pháp kiểm toán môi trường; phương kiểm toán chất thải. 

Qua đó, có thể x y dựng một chương trình kiểm toán môi trường thực tế.  

69) Năng lƣợng và môi trƣờng         2 TC 

 Nội dung học phần bao gồm: kiến thức về mối quan hệ giữa năng lượng và môi 

trường, tầm quan trọng cũng như tiềm năng và giới hạn của các dạng năng lượng hóa 

thạch, Các dạng năng lượng tái tạo, tiềm năng, trữ lượng và kỹ thuật khai thác,. Hoạt 

động tiết kiệm và sử dụng hợp lý năng lượng và bảo vệ môi trường rất cần thiết cho xã 

hội công nghiệp trong điều kiện khan hiếm nguồn năng lượng, Chính sách an ninh năng 

lượng; công nghệ sạch/công nghệ tiết kiệm năng lượng hướng đến phát triển bền vững 

4.6. Thông tin về các điều kiện đảm bảo thực hiện chƣơng trình 

4.6.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

a. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn x y dựng, ký túc xá: 

            Tr  s  chính: 

- Tổng diện tích đất của Trường: 69.485 m
2
. 

- Tổng diện tích sàn x y dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa: 25.787m
2
 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 2000 chỗ ở. 

b. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

TT Tên Các trang thiết bị chính 

1 - Tại Hà Nội: 

Phòng thí 

nghiệm Khoa 

Môi trường - 

đã được Bộ 

Khoa học 

Công nghệ cấp 

chứng chỉ 

công nhận 

Vilas (Vilas 

955) năm 2016 

với 14 chỉ tiêu 

môi trường 

được công 

nhận 

- Trang thiết bị chính: 

+ ICP, GC-MS, AAS, TOC, HPLC, IC, C n ph n tích…Các thiết 

bị máy móc này có khả năng đáp ứng việc ph n tích các chỉ tiêu 

như: Kim loại nặng; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ s u; Cacbon, 

các vitamin trong rau quả…Đảm bảo độ chính xác trong ph n tích 

mẫu và chất lượng dịch vụ. 

+ Các thiết bị xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, hóa học 

và các phương pháp hóa lý khác nhau 

+ Các thiết bị nghiền, đập, rung, sàng… 

+ Các loại hóa chất để ph n tích các chỉ tiêu môi trường 

+ Các thiết bị đo nhanh các chỉ tiêu môi trường như Bụi, vi khí 

hậu, Đo đa chỉ tiêu môi trường nước (pH, DO, Cl-, F…) 

- Nhiệm vụ chính: 

+ Phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong sinh 

viên, giáo viên của Khoa và Nhà trường; 

+ Thực hiện đào tạo các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật ph n 

tích môi trường và quản lý phòng thí nghiệm môi trường 

+ Cung cấp các dịch vụ ph n tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi 

trường, hóa học, sinh học. 
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c. Thống kê phòng học 

Tại Hà  ội: 

TT Loại phòng Số lƣợng 

1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 04 

2 Phòng học từ 100 – 200 chỗ 6 

3 Phòng học từ 50-100 chỗ 160 

4 Số phòng học dưới 50 chỗ 24 

5 Số phòng học đa phương tiện 66 

4.6.2. Danh sách giảng viên tham gia thực hiện chƣơng trình 

STT Họ và tên 
Học hàm, học 

vị 
Chuyên ngành Chức vụ 

1.  Lê Thị Trinh TS Hóa học Trưởng Khoa 

2.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh TS Sinh học Phó trưởng Khoa 

3.  Nguyễn Khắc Thành Thạc sỹ - NCS Sinh học Phó trưởng Khoa 

4.  Lê Văn Hưng TS 
Sinh học nông 

nghiệp 
Giảng viên 

5.  Nguyễn Thu Huyền Tiến sĩ 
Kỹ thuật môi 

trường 

Trưởng bộ môn Công 

nghệ môi trường 

6.  Vũ Thị Mai Tiến sĩ 
Khoa học môi 

trường 

Phó trưởng bộ môn 

Công nghệ môi trường 

7.  Lê Thanh Huyền Tiến sĩ Sinh học 

Trưởng bộ môn Độc 

học và quan trắc môi 

trường 

8.  Trịnh Thị Thủy Thạc sỹ - NCS Hóa học 

Phó trưởng bộ môn 

Độc học và quan trắc 

môi trường 

9.  Hoàng Ngọc Khắc TS Sinh học 
Trưởng bộ môn Tài 

nguyên thiên nhiên 

10.  Hoàng Thị Huê Thạc sỹ - NCS 
Khoa học môi 

trường 

Phó trưởng bộ môn 

Tài nguyên thiên nhiên 

11.  Vũ Văn Doanh Thạc sỹ - NCS 
Khoa học môi 

trường 

Trưởng bộ môn Quản 

lý môi trường 

12.  Lê Đắc Trường Thạc sỹ - NCS 
Khoa học môi 

trường 

Phó trưởng bộ môn 

Quản lý môi trường 

13.  Lê Ngọc Thuấn Tiến sĩ 
Kỹ thuật môi 

trường 

Tổ trưởng tổ quản lý 

phòng thí nghiệm môi 

trường 

14.  Trịnh Thị Thắm Thạc sỹ - NCS Hóa học 

Tổ phó tổ quản lý 

phòng thí nghiệm môi 

trường 
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STT Họ và tên 
Học hàm, học 

vị 
Chuyên ngành Chức vụ 

15.  Lê Thu Thủy Thạc sỹ - NCS 
Khoa học môi 

trường 
Giảng viên 

16.  Bùi Thị Thư Thạc sỹ - NCS Hóa học Giảng viên 

17.  Mai Quang Tuấn Thạc sỹ - NCS 
Khoa học môi 

trường 
Giảng viên 

18.  Nguyễn Hồng Đăng Thạc sỹ - NCS Quản lý môi trường Giảng viên 

19.  Bùi Thị Nương Thạc sỹ - NCS Phát triển bền vững Giảng viên 

20.  Bùi Thị Thu Trang Thạc sỹ - NCS 
Quản lý tài nguyên 

nước 
Giảng viên 

21.  Lê Thị Thoa Thạc sỹ 
Khoa học môi 

trường 
Giảng viên 

22.  Nguyễn Bích Ngọc Thạc sỹ 
Khoa học môi 

trường 
Giảng viên 

23.  Nguyễn Thị Thu Nhạn Thạc sỹ - NCS Phát triển bền vững Giảng viên 

24.  Lương Thanh Tâm Thạc sỹ 
Kỹ thuật môi 

trường và d n dụng 
Giảng viên 

25.  Nguyễn Khánh Linh Thạc sỹ - NCS 
Khoa học môi 

trường 
Giảng viên 

26.  
Nguyễn Thị Hoài 

Thương Thạc sỹ 
Khoa học môi 

trường 
Giảng viên 

27.  Nguyễn Thị Linh Giang Thạc sỹ - NCS Địa lý Giảng viên 

28.  Phạm Phương Thảo Thạc sỹ Hóa học Giảng viên 

29.  Phạm Thị Hồng Phương Thạc sỹ - NCS 
Khoa học môi 

trường 
Giảng viên 

30.  Phạm Thị Mai Thảo Tiến sĩ 
Kỹ thuật môi 

trường đô thị 
Giảng viên 

31.  Tạ Thị Yến Thạc sỹ - NCS 
Khoa học môi 

trường 
Giảng viên 

32.  Trịnh Kim Yến Thạc sỹ Hóa học Giảng viên 

33.  Phạm Đức Tiến Thạc sỹ - NCS 
Kỹ thuật môi 

trường 
Giảng viên 

34.  Mai Văn Tiến Tiến sĩ Hoá học Giảng viên 

35.  Nguyễn Xu n Lan Thạc sỹ - NCS 
Kỹ thuật môi 

trường 
Giảng viên 

36.  Lê Thị Tuyết Mai Thạc sỹ - NCS 
Kỹ thuật môi 

trường 
Giảng viên 

37.  Bùi Thị Thanh Thuỷ Thạc sỹ 
Quá trình thiết bị 

công nghệ hóa học 
Giảng viên 

38.  Đỗ Thị Hiền Thạc sỹ Công nghệ hóa học Giảng viên 
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STT Họ và tên 
Học hàm, học 

vị 
Chuyên ngành Chức vụ 

39.  Nguyễn Thành Trung Thạc sỹ 
Kỹ thuật môi 

trường 

GV - Chuyên viên 

Quản lý phòng thí 

nghiệm 

40.  Lê Văn Sơn Thạc sỹ 
Kỹ thuật môi 

trường 

Chuyên viên Quản lý 

phòng thí nghiệm 

41.  Kiều Thị Thu Trang Thạc sỹ 
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 

Chuyên viên Quản lý 

phòng thí nghiệm 

42.  Nguyễn Hà Linh Thạc sỹ 
Khoa học môi 

trường 
Giảng viên 

43.  Đoàn Thị Oanh Thạc sỹ - NCS 
Kỹ thuật môi 

trường  
Giảng viên 

44.  Nguyễn Thị Bình Minh Thạc sỹ 
Công nghệ môi 

trường  
Giảng viên 

45.  Lê Thị Hải Lê Tiến sĩ 
Hoá môi trường, 

độc học sinh thái 
Giảng viên 

46.  Phạm Bích Nguyệt Cử nh n 
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 
Trợ lý Khoa 

47.  Nguyễn Thị Thanh Loan Thạc sỹ 
Kỹ thuật môi 

trường 
Trợ lý Khoa 

 

4.7. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

- Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thực hành, thí nghiệm 

hoặc thảo luận; 50÷80 giờ thực tập, tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt 

nghiệp.  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10, làm tròn đến một chữ số thập ph n, sau đó được chuyển đổi sang thang điểm chữ theo 

quy định. 

- Lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký khối lượng học tập của 

sinh viên ở từng học kỳ. Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu quy 

định thì lớp học sẽ không được tổ chức và sinh viên phải đăng ký chuyển sang học những 

học phần khác có lớp (nếu chưa đảm bảo đủ quy định về khối lượng học tập tối thiểu cho 

mỗi học kỳ). 

- Khối lượng học tập mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ (Trừ học kỳ 

cuối khóa) là không dưới 14TC đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình 

thường và 10÷14TC đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực 

yếu. Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên 

quyết của học phần và trình tự học tập của chương trình. 
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- Lưu ý khi sắp xếp lịch học thực hành, thực tập giữa các học phần trong cùng một 

học kỳ phải so le nhau, tránh chồng chéo.   

Hà  ội, ngày       tháng      năm 2016 

TL. HIỆU TRƢỞNG 

TRƢỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
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