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CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

 

Tên chương trình đào tạo: Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật môi trường.  

Trình độ đào tạo: Đại học  

Ngành đào tạo: Kỹ thuật môi trường 

Mã ngành: 7520320 

Chuyên ngành: Địa sinh thái và Công nghệ môi trường  

Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường 

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư 
 

I. Mục tiêu 

 Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật môi trường trang bị cho người tốt nghiệp những 

kiến thức về kỹ thuật môi trường và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu thực 

tế công việc về lĩnh vực môi trường. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cấp bằng 

kỹ sư, người học có thể đi làm hoặc tiếp tục học tiếp lên chương trình thạc sỹ (1,5 năm) 

trường hợp xuất sắc có thể được xét tuyển để làm thẳng nghiên cứu sinh. Sau khi kết thúc 

chương trình đào tạo kỹ sư Kỹ thuật môi trường người học phải có: 

 A. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác 

nhau trong lĩnh vực môi trường đồng thời có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ 

môi trường, kỹ thuật môi trường, địa sinh thái và quy hoạch quản lý tài nguyên và môi trường. 

B. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề 

nghiệp. 

C. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi 

trường quốc tế. 

D. Năng lực ứng dụng kiến thức chuyên môn của ngành học để nghiên cứu, phân tích, 

tính toán lập dự án, thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống, công trình xử lý môi 

trường (chất thải, nước thải, nước cấp, khí thải và đất…), triển khai thực hiện dự án qui hoạch, 

quản lý tài nguyên và môi trường, địa sinh thái và các lĩnh vực liên quan khác tới môi trường 

phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

E. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

F. Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường có thể đảm nhiệm công 

việc với vai trò: 

+ Kỹ sư thiết kế công nghệ kỹ thuật môi trường. 

+ Kỹ sư quản lý tài nguyên và môi trường. 

+ Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng các công trình xử lý môi trường. 

+ Kỹ sư nghiên cứu công nghệ, giải pháp bảo vệ môi trường. 

+ Tư vấn, thiết kế, kiểm định, giám sát chất lượng môi trường. 

Và đáp ứng tốt các công việc tại các cơ quan: 
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+ Công tác giảng dạy chuyên ngành tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và 

Dạy nghề liên quan đến lĩnh vực Môi trường. 

+ Làm các công việc liên quan đến công nghệ, kỹ thuật môi trường, địa sinh thái, quy 

hoạch và quản lý tài nguyên môi trường tại các đơn vị tư vấn, các cơ quan và tổ chức trực 

thuộc Chính phủ như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 

các Tập đoàn lớn như Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam…  

+ Công tác nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các Viện nghiên cứu, 

các cơ quan nghiên cứu về môi trường, khí tượng, thủy văn và hải dương học. 

+ Làm việc tại các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học công nghệ; các Phòng Tài 

nguyên Môi trường, Phòng Khoa học công nghệ; Trung tâm Kiểm định môi trường thuộc các 

Quận, Huyện, Tỉnh và Thành phố. 

+ Cảnh sát môi trường; Thanh tra Môi trường các tỉnh, Thành phố và Bộ… 

+ Các cơ quan quản lý, quy hoạch môi trường, khai thác khoáng sản, Phòng môi trường và 

bảo tồn; các công viên và rừng quốc gia, Chương trình nước…, các dự án về môi trường trong 

nước và quốc tế…  

II. Chuẩn đầu ra 

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Kỹ thuật môi trường của trường Đại học Mỏ - Địa chất phải có được: 

1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với những việc khác 

nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành liên quan đến các vấn đề về môi trường. 

 1.1. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để mô tả, tính toán và 

mô phỏng các hệ thống công trình và giải pháp bảo vệ môi trường; 

 1.2. Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở của ngành học về lĩnh vực kỹ thuật môi trường, 

địa sinh thái, địa môi trường, công nghệ kỹ thuật xử lý môi trường, luật và chính sách môi 

trường, các vấn đề quy hoạch và quản lý môi trường, biến đổi khí hậu. 

 1.3. Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi của ngành học kết hợp khả năng khai thác, sử 

dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống/ quá 

trình/ sản phẩm kỹ thuật công nghệ môi trường như thiết kế và vận hành hệ thống xử lý nước 

cấp, nước thải; Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn; Xử lý, quản lý, kiểm soát chất thải 

rắn, chất thải nguy hại; Các công nghệ xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường; Xử lý chất thải 

bằng công nghệ sinh học; Đánh giá tác động môi trường; Quan trắc môi trường; Quản lý và 

phát triển sinh thái tài nguyên đất, nước; Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp; Quản lý 

tài nguyên khoáng sản; Phát triển bền vững, ứng dụng phát triển các công nghệ mới, tiên tiến, 

ứng dụng các mô hình dự báo diễn biến chất lượng môi trường.  

2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: 

2.1. Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề về kỹ thuật môi trường, địa sinh thái 

và công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường. 
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2.2. Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu, tự học và khám phá tri thức. 

2.3. Tư duy hệ thống và tư duy phê bình. 

2.4. Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc trong công việc. 

2.5. Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. 

2.6. Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học tập suốt đời. 

3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường 

quốc tế: 

3.1. Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, điều hành và làm việc theo nhóm (đa ngành). 

3.2. Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt những vấn đề chuyên môn cũng như xã hội 

thông qua viết, trao đổi, thảo luận, thuyết trình, đàm phán, làm chủ tình huống và sử dụng 

hiệu quả các công cụ, phương tiện hiện đại. 

3.3. Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt chuẩn Tiếng Anh theo 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Có trình độ tin học tương đương trình độ B và biết ứng 

dụng, khai thác một số phần mềm phục vụ cho các công việc chuyên môn, có khả năng tự 

nâng cao trình độ tin học tiên tiến. 

4. Năng lực xây dựng, phát triển hệ thống và các giải pháp kỹ thuật của chuyên ngành 

trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

4.1. Nhận thức được mối liên hệ mật thiết giữa các giải pháp, công nghệ và kỹ thuật 

môi trường đối với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa. 

4.2. Năng lực nhận biết các vấn đề và hình thành, xây dựng ý tưởng, giải pháp kỹ 

thuật đồng thời xây dựng được các dự án giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật môi trường, 

quản lý và phát triển bền vững môi trường trong bối cảnh kinh tế - xã hội. 

4.3. Năng lực thiết kế các công trình xử lý môi trường, đưa ra các giải pháp kỹ thuật 

công nghệ để kiểm soát, giảm thiểu tác động của sự phát triển kinh tế - xã hội đến môi trường, 

quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường… 

4.4. Năng lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ, kỹ thuật môi trường và 

đưa vào vận hành các hệ thống xử lý, kiểm định, giám sát chất lượng môi trường để kiểm soát 

ô nhiễm và phát triển bền vững. 

4.5. Năng lực vận hành, bảo dưỡng các công trình, hệ thống xử lý môi trường.  

5. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc: 

5.1. Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục 

và đào tạo. 

5.2. Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh và hoàn thành các học phần về Giáo 

dục thể chất theo quy định chung của Bộ Giáo dục và đào tạo. 
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Bảng 1. Ma trận tích hợp mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình 

Mục 

tiêu 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - 

E - - - - - - - - - - - - - - - - - √ √ 

F √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Chuẩn đầu ra đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển và đánh giá chương trình 

đào tạo. Các chỉ báo đánh giá của từng chuẩn đầu ra được dùng làm tham chiếu để đánh giá 

chuẩn đầu ra của chương trình (xem Bảng 2). 

III. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức 

3.1 Chương trình đại học 

▪ Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4,5 năm. 

▪ Khối lượng kiến thức toàn khoá: 157 tín chỉ (TC) 

3.2 Chương trình liên thông từ Cao đẳng 

Áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng ngành môi trường (3 năm) hoặc 

các ngành gần. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức phụ thuộc định hướng sinh 

viên lựa chọn ở chương trình Cao đẳng: 

▪ Thời gian đào tạo theo thiết kế: 1 năm. 

▪ Khối lượng kiến thức toàn khoá:  30 tín chỉ (TC) 

IV. Đối tượng tuyển sinh 

4.1 Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và trúng tuyển vào đại học đăng ký 

theo nhóm ngành phù hợp của Trường Mỏ - Địa chất sẽ theo học chương trình 4,5 năm. 

4.2 Người tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề ngành môi trường hoặc các 

ngành gần trúng tuyển vào học chương trình liên thông 1 năm. 

4.3 Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường Mỏ - Địa chất hoặc của 

các trường đại học khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và theo những quy định cụ thể của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

V. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học chính quy 

theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

VI. Kiểm tra và đánh giá 

6.1. Quy trình đánh giá 
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Căn cứ quy định đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh giá đảm bảo tính giá trị, tin 

tưởng và công bằng. Đánh giá sinh viên bao gồm thi đầu vào, khả sát sinh viên về môn học 

giữa kỳ và đánh giả tổng thể cuối kỳ. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khác 

quan đa lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, bài luận văn, bài thi thực hành, tham quan doanh nghiệp, 

thực tập doanh nghiệp, đo lường trong phòng thí nghiệm, bài trình bày, nghiên cứu tình huống, 

nghiên cứu projects, trình bày poster. Chuẩn đánh giá là các rubrics môn học gồm rubrics 

thang điểm, rubrics phân tích và một số rubrics tổng hợp và đáp án môn học. Việc cho điểm, 

phản hồi của giảng viên, sinh viên được thực hiện theo qui trình [Hình 1]. 

 

Hình 1. Quy trình giảng dạy học tập và đánh giá sinh viên 

6.2. Điểm 

Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá 

kết quả học tập chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần của học phần. 

Điểm theo thang 10 
Điểm theo hệ 4  

Xếp loại 
Điểm chữ Điểm số 

Từ 9,0 đến 10,0 A+ 4,0 

Đạt 

Từ 8,5 đến cận 9,0 A 3,7 

Từ 8,0 đến cận 8,4 B+ 3,5 

Từ 7,0 đến cận 7,9 B 3,0 

Từ 6,5 đến cận 7,0 C+ 2,5 

Từ 5,5 đến cận 6,5 C 2,0 

Từ 5,0 đến cận 5,5 D+ 1,5 

Từ 4,0 đến cận 5,0 D 1,0 

Từ 0,0 đến cận 4,0 F 0 Không đạt 

6.3. Rubric đánh giá luận văn 
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RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  

(Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường) 

Môn học: Thực tập tốt nghiệp (7110328) 

Loại hình đánh giá: Đánh giá kỹ năng Báo cáo thực tập (dành cho Báo cáo hội đồng) 
STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

1 Đánh giá được 

quy trình công 

nghệ sản xuất 

và hệ thống xử 

lý cho quy 

trình công 

nghệ  

Chuẩn bị báo 

cáo  

Không chuẩn bị 

được báo cáo hoặc 

báo cáo không đạt 

yêu cầu hình thức 

và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

tính học thuật, thiếu 

hình ảnh minh họa; 

+ Nội dung không 

đánh giá được quy 

trình công nghệ sản 

xuất và đề xuất giải 

pháp đối với các 

vấn đề về môi 

trường của doanh 

nghiệp. 

Chuẩn bị được báo 

cáo hoặc báo cáo 

đạt yêu cầu: 

+ Hình thức đẹp, 

thể hiện tính học 

thuật, nhưng ít hình 

ảnh minh họa; 

+ Nội dung đánh 

giá được quy trình 

công nghệ sản xuất 

nhưng không đánh 

giá được quy trình 

và đề xuất giải 

pháp đối với các 

vấn đề về môi 

trường của doanh 

nghiệp. 

Chuẩn bị được 

báo cáo hoặc báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+ Hình thức đẹp, 

thể hiện tính học 

thuật, hình ảnh 

minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung đánh 

giá được quy 

trình công nghệ 

sản xuất và và đề 

xuất giải pháp đối 

với các vấn đề về 

môi trường của 

doanh nghiệp. 

Chuẩn bị báo cáo 

hoặc báo cáo đạt 

xuất sắc các yêu 

cầu: 

+ Hình thức đẹp, 

thể hiện tính học 

thuật, hình ảnh 

minh họa đa dạng 

và đầy đủ; 

+ Nội dung đánh 

giá được quy 

trình công nghệ 

sản xuất và đề 

xuất giải pháp đối 

với các vấn đề về 

môi trường của 

doanh nghiệp. 

1  

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung báo cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ và thuyết 

phục nội dung bài 

báo cáo. 

1  

Trả lời câu Không trả lời được Trả lời được các Trả lời được các Trả lời được đầy 1  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

hỏi các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc đánh giá được 

quy trình công nghệ 

sản xuất và đề xuất 

giải pháp đối với 

các vấn đề về môi 

trường của doanh 

nghiệp 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc đánh giá được 

quy trình công 

nghệ sản xuất 

nhưng không trả lời 

được về đề xuất 

giải pháp đối với 

các vấn đề về môi 

trường của doanh 

nghiệp. Hoặc 

ngược lại. 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến việc đánh giá 

được quy trình 

công nghệ sản 

xuất và đề xuất 

giải pháp đối với 

các vấn đề về môi 

trường của doanh 

nghiệp. 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của 

hội đồng liên 

quan đến việc 

đánh giá được 

quy trình công 

nghệ sản xuất và 

và đề xuất giải 

pháp đối với các 

vấn đề về môi 

trường của doanh 

nghiệp. 

2 Xác định được 

vấn đề kỹ thuật 

của hệ thống 

xử lý, quy trình 

xử lý 

Chuẩn bị báo 

cáo  

Không chuẩn bị 

được báo cáo; hoặc 

báo cáo không đạt 

yêu cầu hình thức 

và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung không 

xác định được các 

sự cố kỹ thuật và xử 

lý sự cố thường gặp 

tại doanh nghiệp. 

Chuẩn bị được báo 

cáo; hoặc báo cáo 

đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng ít 

hình ảnh minh họa; 

+ Nội dung xác 

định được các sự 

cố kỹ thuật nhưng 

không xác định 

được quy trình 

cách xử lý sự cố 

thường gặp tại 

doanh nghiệp. 

Chuẩn bị được 

báo cáo; hoặc báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung xác 

định được các sự 

cố kỹ thuật và 

cách xử lý sự cố 

thường gặp tại 

doanh nghiệp. 

Chuẩn bị được 

báo cáo đạt xuất 

sắc các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung xác 

định được các sự 

cố kỹ thuật và 

cách xử lý sự cố 

môi trường 

thường gặp tại 

doanh nghiệp. 

0.5  

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

0.5  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo. 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục. 

đầy đủ và thuyết 

hục nội dung bài 

báo cáo. 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc xác định được 

các sự cố kỹ thuật 

và xử lý sự cố môi 

trường thường gặp 

tại doanh nghiệp. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc xác định được 

các sự cố kỹ thuật 

nhưng không trả lời 

được cách xử lý 

các sự cố môi 

trường thường gặp 

tại doanh nghiệp. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến việc xác định 

được các sự cố kỹ 

thuật và cách xử 

lý sự cố môi 

trường thường 

gặp tại doanh 

nghiệp. 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của 

hội đồng liên 

quan đến việc xác 

định được các sự 

cố kỹ thuật và 

cách xử lý sự cố 

môi trường 

thường gặp tại 

doanh nghiệp. 

1  

3 Áp dụng được 

các kiến thức 

tổng quan về 

doanh nghiệp, 

quy trình công 

nghệ và hệ 

thống thiết bị, 

an toàn lao 

động và vấn đề 

môi trường để 

phân tích, đánh 

giá các giải 

pháp kỹ thuật 

và các vấn đề 

mang tính thời 

sự của doanh 

nghiệp; 

Chuẩn bị báo 

cáo  

Không chuẩn bị 

được báo cáo; hoặc 

báo cáo không đạt 

yêu cầu hình thức 

và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung không 

phân tích, đánh giá 

các giải pháp kỹ 

thuật và các vấn đề 

mang tính thời sự 

của doanh nghiệp: 

an toàn lao động và 

vấn đề môi 

Chuẩn bị được báo 

cáo; hoặc báo cáo 

đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng ít 

hình ảnh minh họa; 

+ Nội dung phân 

tích, đánh giá các 

giải pháp kỹ thuật 

nhưng không phân 

tích đánh giá được 

các vấn đề mang 

tính thời sự của 

doanh nghiệp: an 

toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường… 

Chuẩn bị được 

báo cáo; hoặc báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung phân 

tích, đánh giá 

được các giải 

pháp kỹ thuật và 

các vấn đề mang 

tính thời sự của 

doanh nghiệp: an 

toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường… 

Chuẩn bị được 

báo cáo đạt xuất 

sắc các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung phân 

tích, đánh giá 

được các giải 

pháp kỹ thuật và 

các vấn đề mang 

tính thời sự của 

doanh nghiệp: an 

toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường… 

0.5  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

trường… 

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ và thuyết 

phục nội dung bài 

báo cáo. 

0.5  

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc phân tích, đánh 

giá các giải pháp kỹ 

thuật và các vấn đề 

mang tính thời sự 

của doanh nghiệp: 

an toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường… 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc phân tích, 

đánh giá các giải 

pháp kỹ thuật; 

nhưng không trả lời 

được các vấn đề 

mang tính thời sự 

của doanh nghiệp: 

an toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường…Hoặc 

ngược lại. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến việc phân 

tích, đánh giá các 

giải pháp kỹ thuật 

và các vấn đề 

mang tính thời sự 

của doanh nghiệp: 

an toàn lao động 

và vấn đề môi 

trường… 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của 

hội đồng liên 

quan đến việc 

phân tích, đánh 

giá các giải pháp 

kỹ thuật và các 

vấn đề mang tính 

thời sự của doanh 

nghiệp: an toàn 

lao động và vấn 

đề môi trường… 

1  

5 Thu thập và xử 

lý được các 

thông tin và 

các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên 

môn tại doanh 

nghiệp, áp 

dụng được 

Chuẩn bị báo 

cáo  

Không chuẩn bị 

được báo cáo; hoặc 

báo cáo không đạt 

yêu cầu hình thức 

và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

Chuẩn bị được báo 

cáo; hoặc báo cáo 

đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng ít 

hình ảnh minh họa; 

+ Nội dung trình 

bày được vần đề 

Chuẩn bị được 

báo cáo; hoặc báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung trình 

Chuẩn bị được 

báo cáo đạt xuất 

sắc các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung trình 

0.5  



10 

 

STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

thuật ngữ 

chuyên ngành 

một cách thích 

hợp 

họa; 

+ Nội dung không 

trình bày được vấn 

đề thu thập và xử lý 

được các thông tin 

và các kỹ thuật thực 

hiện công việc 

chuyên môn tại 

doanh nghiệp, áp 

dụng được thuật 

ngữ chuyên ngành 

một cách thích hợp. 

thu thập và xử lý 

được các thông tin 

và các kỹ thuật 

thực hiện công việc 

chuyên môn tại 

doanh nghiệp 

nhưng không trình 

bày được các thuật 

ngữ chuyên ngành 

một cách thích hợp. 

bày được vần đề 

thu thập và xử lý 

được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại doanh nghiệp, 

và áp dụng được 

thuật ngữ chuyên 

ngành một cách 

thích hợp. 

bày được vần đề 

thu thập và xử lý 

được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại doanh nghiệp, 

và áp dụng được 

thuật ngữ chuyên 

ngành một cách 

thích hợp. 

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ và thuyết 

phục nội dung bài 

báo cáo. 

0.5  

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc vấn đề thu thập 

và xử lý được các 

thông tin và các kỹ 

thuật thực hiện công 

việc chuyên môn tại 

doanh nghiệp, áp 

dụng được thuật 

ngữ chuyên ngành 

một cách thích hợp. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc vấn đề thu 

thập và xử lý được 

các thông tin và các 

kỹ thuật thực hiện 

công việc chuyên 

môn tại doanh 

nghiệp nhưng 

không giải thích 

được các thuật ngữ 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến việc vấn đề 

thu thập và xử lý 

được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại doanh nghiệp, 

áp dụng được 

thuật ngữ chuyên 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của 

hội đồng liên 

quan đến việc vấn 

đề thu thập và xử 

lý được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại doanh nghiệp, 

áp dụng được 

0.5  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

chuyên ngành một 

cách thích hợp. 

Hoặc ngược lại. 

ngành một cách 

thích hợp. 

thuật ngữ chuyên 

ngành một cách 

thích hợp. 

6 Chứng minh 

được sự hiểu 

biết về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các 

quy định của 

doanh nghiệp; 

có khả năng 

làm việc độc 

lập, làm việc 

theo nhóm 

Chuẩn bị báo 

cáo  

Không chuẩn bị 

được báo cáo; hoặc 

báo cáo không đạt 

yêu cầu hình thức 

và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung không 

trình bày được sự 

hiểu biết về văn hóa 

doanh nghiệp, tuân 

thủ các quy định 

của doanh nghiệp; 

có khả năng làm 

việc độc lập, làm 

việc theo nhóm. 

Chuẩn bị được báo 

cáo; hoặc báo cáo 

đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng ít 

hình ảnh minh họa; 

+ Nội dung trình 

bày được sự hiểu 

biết về văn hóa 

doanh nghiệp, tuân 

thủ các quy định 

của doanh nghiệp; 

nhưng không thể 

hiện được khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc theo 

nhóm. 

Chuẩn bị được 

báo cáo; hoặc báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung trình 

bày được sự hiểu 

biết về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; và thể 

hiện được khả 

năng làm việc độc 

lập, làm việc theo 

nhóm. 

Chuẩn bị được 

báo cáo đạt xuất 

sắc các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung trình 

bày được sự hiểu 

biết về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; và thể 

hiện được khả 

năng làm việc độc 

lập, làm việc theo 

nhóm. 

0.5  

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ và thuyết 

phục nội dung bài 

báo cáo. 

0.25  

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

0.75  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

đồng liên quan đến 

sự hiểu biết về văn 

hóa doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm. 

đồng liên quan đến 

sự hiểu biết về văn 

hóa doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; nhưng 

không trả lời được 

kết quả thể hiện 

khả năng làm việc 

độc lập, làm việc 

theo nhóm. Hoặc 

ngược lại. 

đồng liên quan 

đến sự hiểu biết 

về văn hóa doanh 

nghiệp, tuân thủ 

các quy định của 

doanh nghiệp; có 

khả năng làm việc 

độc lập, làm việc 

theo nhóm. 

các câu hỏi của 

hội đồng liên 

quan đến sự hiểu 

biết về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; có khả 

năng làm việc 

theo nhóm. 
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RUBRIC ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

(Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường) 
 

Môn học: Đồ án tốt nghiệp (7110329) 

Loại hình đánh giá: Rubric đánh giá nội dung thực tập (dành cho GVHD và báo cáo hội đồng) 

 

 

STT 
Chuẩn đầu ra 

môn học 

Mô tả nội 

dung đánh 
giá 

Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 
Tỷ 

trọng 
(%) 

 

 

 
1 

Tìm hiểu được quy 

trình công nghệ sản 

xuất và quy trình 

thiết kế hệ thống xử 

lý ô nhiễm môi 

trường tại đơn vị 

thực tập. 

Quy trình công 

nghệ sản xuất 

Không tìm hiểu 

được các nội dung: 

- Tổng quan công 

nghệ sản xuất 

- Quy trình công 

nghê sản xuất; 

- Các bước thiết kế 

quy trình. 

Tìm hiểu được một 

trong các nội dung: 

- Tổng quan công 

nghệ sản xuất 

- Quy trình công 

nghê sản xuất; 

- Các bước thiết kế 

quy trình. 

Tìm hiểu được hai 

trong các nội dung: 

- Tổng quan công 

nghệ sản xuất 

- Quy trình công 

nghê sản xuất; 

- Các bước thiết kế 

quy trình. 

Tìm hiểu được đầy 

đủ các nội dung: 

- Tổng quan công 

nghệ sản xuất 

- Quy trình công 

nghê sản xuất; 

- Các bước thiết kế 

quy trình. 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 
2 

Xác định được các 

vấn đề kỹ thuật của 

hệ thống xử lý tại 

đơn vị thực tập 

Sơ đồ quy trình 

kỹ thuật của hệ 

thống 

Không xác định 

được: 

- Sơ đồ cấu trúc của 

hệ thống; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của các phần tử, 

cụm phần tử trong 

sơ đồ; 

- Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống 

theo sơ đồ. 

Xác định được một 

trong các vấn đề 

về: 

- Sơ đồ cấu trúc của 

hệ thống; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của các phần tử, 

cụm phần tử trong 

sơ đồ; 

- Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống 

theo sơ đồ. 

Xác định được hai 

trong các vấn đề 

về: 

- Sơ đồ cấu trúc của 

hệ thống; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của các phần tử, 

cụm phần tử trong 

sơ đồ; 

- Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống 

theo sơ đồ. 

Xác định được tất 

cả các vấn đề về: 

- Sơ đồ cấu trúc của 

hệ thống; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của các phần tử, 

cụm phần tử trong 

sơ đồ; 

- Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống 

theo sơ đồ. 

 

 

 

 

 
10 



14 

 

 

 

STT 
Chuẩn đầu ra 

môn học 

Mô tả nội 

dung đánh 
giá 

Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 
Tỷ 

trọng 
(%) 

  
Các sự cố trong 

hệ thống 

Không xác định 

được: 

- Các loại sự cố của 

hệ thống; 

- Hiện tượng xảy ra 

của sự cố; 

- Cách xử lý đối với 

các loại sự cố. 

Xác định được một 

trong các vấn đề 

về: 

- Các loại sự cố của 

hệ thống; 

- Hiện tượng xảy ra 

của sự cố; 

- Cách xử lý đối với 

các loại sự cố. 

Xác định được hai 

trong các vấn đề 

về: 

- Các loại sự cố của 

hệ thống; 

- Hiện tượng xảy ra 

của sự cố; 

- Cách xử lý đối với 

các loại sự cố. 

Xác định được tất 

cả các vấn đề về: 

- Các loại sự cố của 

hệ thống; 

- Hiện tượng xảy ra 

của sự cố; 

- Cách xử lý đối với 

các loại sự cố. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

3 

Tìm hiểu được các 

trang thiết bị kỹ 

thuật trong hệ 

thống 

Các thiết bị 

trong hệ thống 

Không tìm hiểu 

được: 

- Các loại thiết bị sử 

dụng trong hệ thống; 

- Thông số trang 

thiết bị của hệ 

thống; 

- Cách thức sử dụng 

trang thiết bị hệ 

thống. 

Tìm hiểu được một 

trong các vấn đề 

về: 

- Các loại thiết bị sử 

dụng trong hệ thống; 

- Thông số trang 

thiết bị của hệ 

thống; 

- Cách thức sử dụng 

trang thiết bị hệ 
thống. 

Tìm hiểu được hai 

trong các vấn đề 

về: 

- Các loại thiết bị sử 

dụng trong hệ thống; 

- Thông số trang 

thiết bị của hệ 

thống; 

- Cách thức sử dụng 

trang thiết bị hệ 
thống. 

Tìm hiểu được tất 

cả các vấn đề về: 

- Các loại thiết bị sử 

dụng trong hệ thống; 

- Thông số trang 

thiết bị của hệ 

thống; 

- Cách thức sử dụng 

trang thiết bị hệ 

thống. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

4 

Áp dụng kiến thức 

để đề xuất quy trình 

kỹ thuật phù hợp 

Phân tích đánh 

giá hệ thống, 

quy trình xử lý 

Không áp dụng 

được kiến thức để 

phân tích đánh giá: 

- Hệ thống xử lý 

hóa của đơn vị thực 

tập; 

- Giải pháp công 

nghệ; 

- Giải pháp thiết bị 

của hệ thống. 

Áp dụng được kiến 

thức để phân tích 

đánh giá một yếu 

tố trong các yếu tố: 

- Hệ thống xử lý 

của đơn vị thực tập; 

- Giải pháp công 

nghệ; 
- Giải pháp thiết bị 
của hệ thống. 

Áp dụng được kiến 

thức để phân tích 

đánh giá hai yếu tố 

trong các yếu tố: 

- Hệ thống xử lý 

của đơn vị thực tập; 

- Giải pháp công 

nghệ; 
- Giải pháp thiết bị 
của hệ thống. 

Áp dụng được kiến 

thức để phân tích 

đánh giá các yếu 

tố: 

- Hệ thống xử lý 

của đơn vị thực tập; 

- Giải pháp công 

nghệ; 
- Giải pháp thiết bị 
của hệ thống. 

 

 

 

 

25 
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STT 
Chuẩn đầu ra 

môn học 

Mô tả nội 

dung đánh 
giá 

Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 
Tỷ 

trọng 
(%) 

 

 

 

 

5 

Thiết kế quy trình 

kỹ thuật, giải pháp 

cải tiến cho hệ 

thống xử lý 

Giải pháp thiết 

kế mới, cải tiến 

hệ thống 

Không phân tích 

đề xuất giải pháp 

cải tiến cho: 

- Hệ thống xử lý 

của đơn vị thực tập; 

- Giải pháp công 

nghệ của hệ thống; 

- Giải pháp thiết bị 

của hệ thống. 

Phân tích đề xuất 

giải pháp cải tiến 

cho một vấn đề 

trong các vấn đề: 

- Hệ thống xử lý 

của đơn vị thực tập; 

- Giải pháp công 

nghệ của hệ thống; 
- Giải pháp thiết 

Phân tích đề xuất 

giải pháp cải tiến 

cho hai vấn đề 

trong các vấn đề: 

- Hệ xử lý của đơn 

vị thực tập; 

- Giải pháp công 

nghệ của hệ thống; 
- Giải pháp thiết 

Phân tích đề xuất 

giải pháp cải tiến 

cho các vấn đề: 

- Hệ thống xử lý 

của đơn vị thực tập; 

- Giải pháp công 

nghệ của hệ thống; 

- Giải pháp thiết 

 

 

 

 

25 
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RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  

(Chuyên ngành Địa sinh thái và Công nghệ môi trường) 

Môn học: Thực tập tốt nghiệp (7110232) 

Loại hình đánh giá: Đánh giá kỹ năng Báo cáo thực tập (dành cho Báo cáo hội đồng) 

STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

1 Đánh giá được 

hiện trạng môi 

trường, quy 

trình công 

nghệ sản xuất, 

các nguồn phát 

thải và hệ 

thống xử lý 

môi trường 

đang triển khai 

thực hiện tại 

đơn vị thực 

tập. 

Chuẩn bị báo 

cáo  

Không chuẩn bị 

được báo cáo hoặc 

báo cáo không đạt 

yêu cầu hình thức 

và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

tính học thuật, thiếu 

hình ảnh minh họa; 

+ Nội dung không 

đánh giá được hiện 

trạng chất lượng 

môi trường, quy 

trình công nghệ sản 

xuất, các nguồn 

thải, hệ thống xử lý 

môi trường (nếu có) 

và đề xuất giải pháp 

quản lý môi trường 

của doanh nghiệp. 

Chuẩn bị được báo 

cáo hoặc báo cáo 

đạt yêu cầu: 

+ Hình thức đẹp, 

thể hiện tính học 

thuật, nhưng ít hình 

ảnh minh họa; 

+ Nội dung đánh 

giá được hiện trạng 

chất lượng môi 

trường, quy trình 

công nghệ sản xuất, 

nhưng không đánh 

giá được các nguồn 

thải, hệ thống xử lý 

môi trường (nếu 

có) và đề xuất giải 

pháp quản lý môi 

trường của doanh 

nghiệp. 

Chuẩn bị được 

báo cáo hoặc báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+ Hình thức đẹp, 

thể hiện tính học 

thuật, hình ảnh 

minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung đánh 

giá được hiện 

trạng chất lượng 

môi trường, quy 

trình công nghệ 

sản xuất, các 

nguồn thải, hệ 

thống xử lý môi 

trường (nếu có) 

nhưng đề xuất 

giải pháp quản lý 

môi trường của 

doanh nghiệp 

chưa đầy đủ. 

Chuẩn bị báo cáo 

hoặc báo cáo đạt 

xuất sắc các yêu 

cầu: 

+ Hình thức đẹp, 

thể hiện tính học 

thuật, hình ảnh 

minh họa đa dạng 

và đầy đủ; 

+ Nội dung đánh 

giá được hiện 

trạng chất lượng 

môi trường, quy 

trình công nghệ 

sản xuất, các 

nguồn thải, hệ 

thống xử lý môi 

trường (nếu có) 

và đề xuất giải 

pháp quản lý môi 

trường của doanh 

nghiệp. 

1  

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

1  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung báo cáo. 

+ Nhưng không 

trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo. 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục. 

+ Trình bày được 

đầy đủ và thuyết 

phục nội dung bài 

báo cáo. 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc đánh giá các 

nguồn thải, quy 

trình công nghệ sản 

xuất của nhà máy, 

hiện trạng xử lý môi 

trường và không 

đưa ra được giải 

pháp xử lý, cải tiến, 

nâng cấp để quản lý 

môi trường của 

doanh nghiệp 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc đánh giá các 

nguồn thải, quy 

trình công nghệ sản 

xuất của nhà máy, 

hiện trạng xử lý 

môi trường nhưng 

không đưa ra được 

giải pháp xử lý, cải 

tiến, nâng cấp để 

quản lý môi trường 

của doanh nghiệp 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến việc đánh giá 

các nguồn thải, 

quy trình công 

nghệ sản xuất của 

nhà máy, hiện 

trạng xử lý môi 

trường và đề xuất 

được giải pháp xử 

lý, cải tiến, nâng 

cấp để quản lý 

môi trường của 

doanh nghiệp. 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của 

hội đồng liên 

quan đến việc 

đánh giá các 

nguồn thải, quy 

trình công nghệ 

sản xuất của nhà 

máy, hiện trạng 

xử lý môi trường 

và đề xuất được 

giải pháp xử lý, 

cải tiến, nâng cấp 

để quản lý môi 

trường của doanh 

nghiệp. 

1  

2 Xác định được 

vấn đề kỹ 

thuật, quy trình 

công nghệ của 

hệ thống xử lý 

môi trường 

Chuẩn bị báo 

cáo  

Không chuẩn bị 

được báo cáo; hoặc 

báo cáo không đạt 

yêu cầu hình thức 

và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung không 

Chuẩn bị được báo 

cáo; hoặc báo cáo 

đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng ít 

hình ảnh minh họa; 

+ Nội dung xác 

định được các sự 

cố kỹ thuật nhưng 

không xác định 

Chuẩn bị được 

báo cáo; hoặc báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung xác 

định được các sự 

cố kỹ thuật và 

Chuẩn bị được 

báo cáo đạt xuất 

sắc các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung xác 

định được các sự 

cố kỹ thuật và 

0.5  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

xác định được các 

sự cố kỹ thuật và xử 

lý sự cố thường gặp 

tại doanh nghiệp. 

được quy trình 

cách xử lý sự cố 

thường gặp tại 

doanh nghiệp. 

cách xử lý sự cố 

thường gặp tại 

doanh nghiệp. 

cách xử lý sự cố 

môi trường 

thường gặp tại 

doanh nghiệp. 

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ và thuyết 

hục nội dung bài 

báo cáo. 

0.5  

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc xác định được 

các sự cố kỹ thuật 

và xử lý sự cố môi 

trường thường gặp 

tại doanh nghiệp. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc xác định được 

các sự cố kỹ thuật 

nhưng không trả lời 

được cách xử lý 

các sự cố môi 

trường thường gặp 

tại doanh nghiệp. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến việc xác định 

được các sự cố kỹ 

thuật và cách xử 

lý sự cố môi 

trường thường 

gặp tại doanh 

nghiệp. 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của 

hội đồng liên 

quan đến việc xác 

định được các sự 

cố kỹ thuật và 

cách xử lý sự cố 

môi trường 

thường gặp tại 

doanh nghiệp. 

1  

3 Áp dụng được 

các kiến thức 

tổng quan về 

doanh nghiệp, 

quy trình công 

nghệ và hệ 

thống thiết bị, 

an toàn lao 

động và vấn đề 

Chuẩn bị báo 

cáo  

Không chuẩn bị 

được báo cáo; hoặc 

báo cáo không đạt 

yêu cầu hình thức 

và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

Chuẩn bị được báo 

cáo; hoặc báo cáo 

đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng ít 

hình ảnh minh họa; 

+ Nội dung phân 

tích, đánh giá các 

Chuẩn bị được 

báo cáo; hoặc báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung phân 

Chuẩn bị được 

báo cáo đạt xuất 

sắc các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung phân 

0.5  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

môi trường để 

phân tích, đánh 

giá các giải 

pháp kỹ thuật 

và các vấn đề 

mang tính thời 

sự của doanh 

nghiệp; 

họa; 

+ Nội dung không 

phân tích, đánh giá 

các giải pháp kỹ 

thuật và các vấn đề 

mang tính thời sự 

của doanh nghiệp: 

an toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường… 

giải pháp kỹ thuật 

nhưng không phân 

tích đánh giá được 

các vấn đề mang 

tính thời sự của 

doanh nghiệp: an 

toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường… 

tích, đánh giá 

được các giải 

pháp kỹ thuật và 

các vấn đề mang 

tính thời sự của 

doanh nghiệp: an 

toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường… 

tích, đánh giá 

được các giải 

pháp kỹ thuật và 

các vấn đề mang 

tính thời sự của 

doanh nghiệp: an 

toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường… 

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ và thuyết 

phục nội dung bài 

báo cáo. 

0.5  

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc phân tích, đánh 

giá các giải pháp kỹ 

thuật và các vấn đề 

mang tính thời sự 

của doanh nghiệp: 

an toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường… 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc phân tích, 

đánh giá các giải 

pháp kỹ thuật; 

nhưng không trả lời 

được các vấn đề 

mang tính thời sự 

của doanh nghiệp: 

an toàn lao động và 

vấn đề môi 

trường…Hoặc 

ngược lại. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến việc phân 

tích, đánh giá các 

giải pháp kỹ thuật 

và các vấn đề 

mang tính thời sự 

của doanh nghiệp: 

an toàn lao động 

và vấn đề môi 

trường… 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của 

hội đồng liên 

quan đến việc 

phân tích, đánh 

giá các giải pháp 

kỹ thuật và các 

vấn đề mang tính 

thời sự của doanh 

nghiệp: an toàn 

lao động và vấn 

đề môi trường… 

1  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

4 Thu thập và xử 

lý được các 

thông tin và 

các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên 

môn tại doanh 

nghiệp, áp 

dụng được 

thuật ngữ 

chuyên ngành 

một cách thích 

hợp 

Chuẩn bị báo 

cáo  

Không chuẩn bị 

được báo cáo; hoặc 

báo cáo không đạt 

yêu cầu hình thức 

và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung không 

trình bày được vấn 

đề thu thập và xử lý 

được các thông tin 

và các kỹ thuật thực 

hiện công việc 

chuyên môn tại 

doanh nghiệp, áp 

dụng được thuật 

ngữ chuyên ngành 

một cách thích hợp. 

Chuẩn bị được báo 

cáo; hoặc báo cáo 

đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng ít 

hình ảnh minh họa; 

+ Nội dung trình 

bày được vần đề 

thu thập và xử lý 

được các thông tin 

và các kỹ thuật 

thực hiện công việc 

chuyên môn tại 

doanh nghiệp 

nhưng không trình 

bày được các thuật 

ngữ chuyên ngành 

một cách thích hợp. 

Chuẩn bị được 

báo cáo; hoặc báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung trình 

bày được vần đề 

thu thập và xử lý 

được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại doanh nghiệp, 

và áp dụng được 

thuật ngữ chuyên 

ngành một cách 

thích hợp. 

Chuẩn bị được 

báo cáo đạt xuất 

sắc các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung trình 

bày được vần đề 

thu thập và xử lý 

được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại doanh nghiệp, 

và áp dụng được 

thuật ngữ chuyên 

ngành một cách 

thích hợp. 

0.5  

Kỹ năng 

thuyết trình 

+ Trình bày không 

lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục. 

+ Trình bày lưu 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ và thuyết 

phục nội dung bài 

báo cáo. 

0.5  

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của 

0.5  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

việc vấn đề thu thập 

và xử lý được các 

thông tin và các kỹ 

thuật thực hiện công 

việc chuyên môn tại 

doanh nghiệp, áp 

dụng được thuật 

ngữ chuyên ngành 

một cách thích hợp. 

việc vấn đề thu 

thập và xử lý được 

các thông tin và các 

kỹ thuật thực hiện 

công việc chuyên 

môn tại doanh 

nghiệp nhưng 

không giải thích 

được các thuật ngữ 

chuyên ngành một 

cách thích hợp. 

Hoặc ngược lại. 

đến việc vấn đề 

thu thập và xử lý 

được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại doanh nghiệp, 

áp dụng được 

thuật ngữ chuyên 

ngành một cách 

thích hợp. 

hội đồng liên 

quan đến việc vấn 

đề thu thập và xử 

lý được các thông 

tin và các kỹ thuật 

thực hiện công 

việc chuyên môn 

tại doanh nghiệp, 

áp dụng được 

thuật ngữ chuyên 

ngành một cách 

thích hợp. 

5 Chứng minh 

được sự hiểu 

biết về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các 

quy định của 

doanh nghiệp; 

có khả năng 

làm việc độc 

lập, làm việc 

theo nhóm 

Chuẩn bị báo 

cáo  

Không chuẩn bị 

được báo cáo; hoặc 

báo cáo không đạt 

yêu cầu hình thức 

và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung không 

trình bày được sự 

hiểu biết về văn hóa 

doanh nghiệp, tuân 

thủ các quy định 

của doanh nghiệp; 

có khả năng làm 

việc độc lập, làm 

việc theo nhóm. 

Chuẩn bị được báo 

cáo; hoặc báo cáo 

đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, nhưng ít 

hình ảnh minh họa; 

+ Nội dung trình 

bày được sự hiểu 

biết về văn hóa 

doanh nghiệp, tuân 

thủ các quy định 

của doanh nghiệp; 

nhưng không thể 

hiện được khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc theo 

nhóm. 

Chuẩn bị được 

báo cáo; hoặc báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung trình 

bày được sự hiểu 

biết về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; và thể 

hiện được khả 

năng làm việc độc 

lập, làm việc theo 

nhóm. 

Chuẩn bị được 

báo cáo đạt xuất 

sắc các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, 

thể hiện được tính 

học thuật, hình 

ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung trình 

bày được sự hiểu 

biết về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; và thể 

hiện được khả 

năng làm việc độc 

lập, làm việc theo 

nhóm. 

0.5  

Kỹ năng + Trình bày không + Trình bày lưu + Trình bày lưu + Trình bày lưu 0.25  
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STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt (< 4.0) Trung bình (4.0-

6.9) 

Khá (7.0-7.9) Giỏi/Xuất sắc 

(8.0-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đánh 

giá 

thuyết trình lưu loát; 

+ Phong cách 

không tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+Nhưng không 

trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo. 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ nội dung 

bài báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục. 

loát; 

+ Phong cách tự 

tin; 

+ Trình bày được 

đầy đủ và thuyết 

phục nội dung bài 

báo cáo. 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

sự hiểu biết về văn 

hóa doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

sự hiểu biết về văn 

hóa doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; nhưng 

không trả lời được 

kết quả thể hiện 

khả năng làm việc 

độc lập, làm việc 

theo nhóm. Hoặc 

ngược lại. 

Trả lời được các 

câu hỏi của hội 

đồng liên quan 

đến sự hiểu biết 

về văn hóa doanh 

nghiệp, tuân thủ 

các quy định của 

doanh nghiệp; có 

khả năng làm việc 

độc lập, làm việc 

theo nhóm. 

Trả lời được đầy 

đủ và thuyết phục 

các câu hỏi của 

hội đồng liên 

quan đến sự hiểu 

biết về văn hóa 

doanh nghiệp, 

tuân thủ các quy 

định của doanh 

nghiệp; có khả 

năng làm việc 

theo nhóm. 

0.75  

 

  



23 

 

RUBRIC ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

(Chuyên ngành Địa sinh thái và Công nghệ môi trường) 
 

Môn học: Đồ án tốt nghiệp (7110240) 

Loại hình đánh giá: Rubric đánh giá nội dung đồ án (dành cho GVHD và báo cáo hội đồng) 

 

 

STT 
Chuẩn đầu ra 

môn học 

Mô tả nội dung 

đánh giá 
Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

 

 
1 

Tìm hiểu được quy 

trình công nghệ sản 

xuất, đặc trưng 

nguồn thải: quy 

mô, công suất, chất 

lượng,… 

Quy trình công nghệ 

sản xuất và đặc trưng 

nguồn thải 

Không tìm hiểu 

được các nội dung: 

- - Quy trình công 

nghê sản xuất của 

đối tượng nghiên 

cứu; 

- Đặc trưng các 

nguồn xả thải ra 

môi trường (nước 

thải, chất thải rắn, 

khí thải,…): quy 

mô, phạm vi ảnh 

hưởng, công suất xả 

thải, chất lượng môi 

trường nguồn thải,... 

 

Tìm hiểu được một 

trong các nội dung: 

- - Quy trình công nghê 

sản xuất của đối tượng 

nghiên cứu; 

- - Đặc trưng các 

nguồn xả thải ra môi 

trường (nước thải, 

chất thải rắn, khí 

thải,…): quy mô, 

phạm vi ảnh hưởng, 

công suất xả thải, 

chất lượng môi 

trường nguồn thải,... 

Tìm hiểu được 

tương đối đầy đủ 

các nội dung: 

- - Quy trình công nghê 

sản xuất của đối 

tượng nghiên cứu; 

- - Đặc trưng các 

nguồn xả thải ra môi 

trường (nước thải, 

chất thải rắn, khí 

thải,…): quy mô, 

phạm vi ảnh hưởng, 

công suất xả thải, 

chất lượng môi 

trường nguồn thải,... 

Tìm hiểu được đầy 

đủ các nội dung: 

- - Quy trình công 

nghê sản xuất của 

đối tượng nghiên 

cứu; 

- - Đặc trưng các 

nguồn xả thải ra 

môi trường (nước 

thải, chất thải rắn, 

khí thải,…): quy 

mô, phạm vi ảnh 

hưởng, công suất xả 

thải, chất lượng môi 

trường nguồn thải,... 

 

 

 
15 
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STT 
Chuẩn đầu ra 

môn học 

Mô tả nội dung 

đánh giá 
Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

 

 

 

 
2 

Xác định được các 

vấn đề kỹ thuật, 

đối tượng cần xử lý 

môi trường và hệ 

thống xử lý hiện 

đang triển khai 

thực hiện 

Sơ đồ quy trình công 

nghệ của hệ thống xử 

lý môi trường hiện 

đang triển khai thực 

hiện 

Không xác định 

được: 

- Sơ đồ công nghệ 

của hệ thống xử lý 

môi trường; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của các phần tử, 

cụm phần tử trong 

sơ đồ công nghệ; 

- Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống 

xử lý môi trường. 

Xác định được một 

trong các vấn đề về: 

- Sơ đồ công nghệ 

của hệ thống xử lý 

môi trường; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của các phần tử, 

cụm phần tử trong sơ 

đồ công nghệ; 

Nguyên lý hoạt động 

của hệ thống xử lý 

môi trường. 

Xác định được hai 

trong các vấn đề 

về: 

- Sơ đồ công nghệ 

của hệ thống xử lý 

môi trường; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của các phần tử, 

cụm phần tử trong sơ 

đồ công nghệ; 

Nguyên lý hoạt động 

của hệ thống xử lý 

môi trường. 

Xác định được tất 

cả các vấn đề về: 

- Sơ đồ công nghệ 

của hệ thống xử lý 

môi trường; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của các phần tử, 

cụm phần tử trong 

sơ đồ công nghệ; 

- Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống 

xử lý môi trường. 

 

 

 

 

 
10 

Các sự cố trong hệ 

thống 

Không xác định 

được: 

- Các loại sự cố của 

hệ thống; 

- Hiện tượng xảy ra 

của sự cố; 

- Cách xử lý đối với 

các loại sự cố. 

Xác định được một 

trong các vấn đề về: 

- Các loại sự cố của 

hệ thống; 

- Hiện tượng xảy ra 

của sự cố; 

- Cách xử lý đối với 

các loại sự cố. 

Xác định được hai 

trong các vấn đề 

về: 

- Các loại sự cố của 

hệ thống; 

- Hiện tượng xảy ra 

của sự cố; 

- Cách xử lý đối với 

các loại sự cố. 

Xác định được tất 

cả các vấn đề về: 

- Các loại sự cố của 

hệ thống; 

- Hiện tượng xảy ra 

của sự cố; 

- Cách xử lý đối với 

các loại sự cố. 

10 

3 

Tìm hiểu được các 

trang thiết bị kỹ 

thuật trong hệ 

thống 

Các thiết bị trong hệ 

thống 

Không tìm hiểu 

được: 

- Các loại thiết bị sử 

dụng trong hệ thống; 

- Thông số trang 

thiết bị của hệ 

thống; 

- Cách thức sử dụng 

trang thiết bị hệ 

thống. 

Tìm hiểu được một 

trong các vấn đề về: 

- Các loại thiết bị sử 

dụng trong hệ thống; 

- Thông số trang thiết 

bị của hệ thống; 

- Cách thức sử dụng 

trang thiết bị hệ 
thống. 

Tìm hiểu được hai 

trong các vấn đề 

về: 

- Các loại thiết bị sử 

dụng trong hệ thống; 

- Thông số trang 

thiết bị của hệ thống; 

- Cách thức sử dụng 

trang thiết bị hệ 
thống. 

Tìm hiểu được tất 

cả các vấn đề về: 

- Các loại thiết bị sử 

dụng trong hệ thống; 

- Thông số trang 

thiết bị của hệ 

thống; 

- Cách thức sử dụng 

trang thiết bị hệ 

thống. 

15 



25 

 

 

STT 
Chuẩn đầu ra 

môn học 

Mô tả nội dung 

đánh giá 
Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 

Tỷ 

trọng 

(%) 

4 

Áp dụng kiến thức 

để đề xuất quy trình 

công nghệ xử lý 

phù hợp hay cải 

tiến, nâng cấp hệ 

thống xử lý môi 

trường  

Phân tích đánh giá hệ 

thống, quy trình công 

nghệ xử lý 

Không áp dụng 

được kiến thức để 

phân tích đánh giá: 

- Luận giải lựa chọn 

giải pháp, quy trình 

công nghệ xử lý 

phù hợp; 

- Giải pháp thiết bị 

cần thiết của hệ 

thống xử lý môi 

trường. 

Áp dụng được kiến 

thức để phân tích 

đánh giá một yếu tố 

trong các yếu tố: 

- Luận giải lựa chọn 

giải pháp, quy trình 

công nghệ xử lý phù 

hợp; 
- Giải pháp thiết bị 
cần thiết của hệ thống 
xử lý môi trường. 

Áp dụng được kiến 

thức để phân tích 

đánh giá sơ lược 

các yếu tố: 

- Luận giải lựa chọn 

giải pháp, quy trình 

công nghệ xử lý phù 

hợp; 
- Giải pháp thiết bị 
cần thiết của hệ thống 
xử lý môi trường. 

Áp dụng được kiến 

thức để phân tích 

đánh giá chi tiết 

các yếu tố: 

- Luận giải lựa chọn 

giải pháp, quy trình 

công nghệ xử lý 

phù hợp; 
- Giải pháp thiết bị 
cần thiết của hệ 
thống xử lý môi 
trường. 

25 

 

 

 

 

5 

Thiết kế quy trình 

kỹ thuật/giải pháp 

cải tiến. nâng cấp 

cho hệ thống xử lý 

môi trường 

Giải pháp thiết kế 

mới/ Cải tiến, nâng 

cấp hệ thống xử lý 

môi trường 

Không thiết kế 

được các nội 

dung: 

- Thuyết minh sơ 

đồ dây chuyền 

công nghệ xử lý/ 

cải tạo, nâng cấp;  

- Tính toán, thiết kế 

các hạng mục công 

trình xử lý môi 

trường đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật. 

Thiết kế được 

tương đối đầy đủ 

các nội dung: 

- Thuyết minh sơ đồ 

dây chuyền công 

nghệ xử lý/ cải tạo, 

nâng cấp;  

- Tính toán, thiết kế 
các hạng mục công 
trình xử lý môi 
trường đảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật. 

Thiết kế đầy đủ, 

tính toán chưa 

hợp lý các nội 

dung: 

- Thuyết minh sơ 

đồ dây chuyền công 

nghệ xử lý/ cải tạo, 

nâng cấp;  

- Tính toán, thiết kế 
các hạng mục công 
trình xử lý môi 
trường đảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật. 

Thiết kế rõ ràng, 

đầy đủ, tính toán 

đúng các nội dung: 

- Thuyết minh sơ 

đồ dây chuyền 

công nghệ xử lý/ 

cải tạo, nâng cấp;  

- Tính toán, thiết kế 

các hạng mục công 

trình xử lý môi 

trường đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật. 

 

 

 

 

25 
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VII. Nội dung chương trình 

7.1. Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT Phần chương trình Số tín chỉ 

1 Giáo dục đại cương 65 

1.1 Toán và khoa học cơ bản 32 

 Bắt buộc toàn khối ngành 26 

 Từng ngành tự chọn 6 

1.2 Lý luận chính trị 11 

1.3 Pháp luật đại cương 2 

1.4 Giáo dục thể chất 3 

1.5 Giáo dục quốc phòng - an ninh 11 

1.6 Tiếng Anh 6 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 92 

2.1 Cơ sở ngành/ nhóm ngành 52 

2.2 Chuyên ngành 40 

2.2.1 Định hướng chuyên ngành 12 

2.2.2 Tự chọn bắt buộc 9 

2.2.3 Tự chọn tự do 9 

2.2.4 Thực tập tốt nghiệp 2 

2.2.5 Đồ án tốt nghiệp 8 

Tổng khối lượng 157 

7.2. Danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo 

7.2.1. Chuyên ngành Địa sinh thái và công nghệ môi trường 
 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối 

lượng 
KỲ HỌC THEO KẾ HOẠCH CHUẨN 

A (X-

Y- Z) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Giáo dục đại cương 65                   

1.1. Toán & KH Tự nhiên (Bắt buộc) 32                   

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 4                 

2 7010103 Giải tích 1 4 4                 

3 7010104 Giải tích 2 4   4               

4 7010110 Phương pháp tính 2   2               

5 7010119 Xác suất thống kê 2     2             

6 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1     1             

7 7010204 Vật lý đại cương 1 4   4               

8 7010303 Hóa đại cương phần 2 2   2               

9 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 3                 

10 7080226 
(TC_A) Tin học đại cương + TH (khối 

kỹ thuật) 
3    3              

11 7010405 (TC_A) Vẽ kỹ thuật và Autocad + BTL 3      3    

1.2. Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 13                   

12 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2     2             

13 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin  2   2               
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối 

lượng 
KỲ HỌC THEO KẾ HOẠCH CHUẨN 

A (X-

Y- Z) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 7020103 Pháp luật đại cương 2 2                 

15 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2           2       

16 7020105 Triết học Mác - Lênin  3 3                 

17 7020301 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2       2           

1.3. Chứng chỉ 14                   

18 7300102 Giáo dục quốc phòng 11      3  3 5       

19 7300101 Giáo dục thể chất 3 1 1 1             

1.4. Ngoại ngữ 6                   

20 7010601 Tiếng Anh 1 3 3                 

21 7010602 Tiếng Anh 2 3   3               

2. Giáo dục chuyên nghiệp 92                   

2.1. Cơ sở ngành/nhóm ngành 52                   

22 7110221 
Nhập môn kỹ thuật công nghệ môi 

trường 
3     3             

23 7110118 Quá trình thủy lực trong CNMT 2     2             

24 7110119 Quá trình truyền nhiệt trong CNMT 2     2             

25 7110117 Quá trình chuyển khối trong CNMT 3       3           

26 7110107 Hóa học môi trường + TN (2+1) 3       3           

27 7110308 
Kỹ thuật môi trường trong công 

nghiệp khai khoáng 
3       3           

28 7110325 
Tự động hóa thiết bị đo và kiểm soát 

chất lượng môi trường 
2       2           

29 7110238 Vi hóa sinh môi trường + TN 3       3           

30 7110206 Cơ sở Địa sinh thái - Địa môi trường  2       2           

31 7110212 Độc học môi trường 2         2         

32 7110218 Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải 3         3         

33 7110113 Phân tích môi trường 2         2         

34 7110110 Luật và chính sách môi trường 2         2         

35 7110303 Công nghệ wetland  2         2         

36 7110302 Cơ sở KT năng lượng tái tạo 2         2         

37 7110314 
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy 

hại 

3 
        3         

38 7110215 
Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng 

ồn 
3           3       

39 7110223 Quản lý môi trường 2           2       

40 7110317 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường 2           2       

41 7110327 Ứng dụng tin học trong MT + TH 2            2     

42 7110106 
Điều tra địa chất môi trường và tai 

biến địa chất 
2             2     

43 7110208 Đánh giá tác động môi trường và rủi ro 2             2     

2.2. Chuyên ngành/Các môn bắt buộc và tự chọn của 

chuyên ngành Địa sinh thái và CNMT 
40                   

1 7110213 
Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất 

thải 
2               2   

2 7110202 Bảo vệ và cải tạo đất 2             2     
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối 

lượng 
KỲ HỌC THEO KẾ HOẠCH CHUẨN 

A (X-

Y- Z) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 7110228 
Quản lý và phát triển sinh thái tài 

nguyên nước 
2            2       

4 7110234 Thực tập công nghệ môi trường 1               1   

5 7110236 
Tính toán thiết kế các công trình xử lý 

trong CNMT + ĐA 
3               3   

6 7110230 Sản xuất sạch hơn 2               2   

7 7110214 (TC_B) Kiểm soát chất thải nguy hại 2       2   

8 7110239 
(TC_B) Xử lý chất thải bằng công 

nghệ sinh học 
2       2   

9 7110217 
(TC_ B) Kỹ thuật môi trường đô thị và 

công nghiệp 
3        3  

10 7110237 
(TC_B) Ứng dụng mô hình hóa trong 

CNMT 
2        2  

11 7110231 (TC_C) Sinh thái học môi trường 2    2      

12 7110210 (TC_C) Địa hóa sinh thái môi trường 3       3   

13 7110219 (TC_C) Môi trường và con người 2             2    

14 7110201 
(TC_C) An toàn, sức khỏe và môi 

trường 
2             2   

15 7110232 Thực tập tốt nghiệp 2                 2 

16 7110240 Đồ án tốt nghiệp 8                 8 

Tổng 157 20 18 19 20 19 19 17 15 10 

7.2.2. Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối 

lượng  
KỲ HỌC THEO KẾ HOẠCH CHUẨN 

A(X-

Y-Z) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Toán & KH Tự nhiên (Bắt buộc) 26                  

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 4               

2 7010103 Giải tích 1 4 4               

3 7010104 Giải tích 2 4  4              

4 7010110 Phương pháp tính 2  2              

5 7010119 Xác suất thống kê 2    2            

6 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1   1             

7 7010204 Vật lý đại cương 1 4  4              

8 7010303 Hóa đại cương phần 2 2  2              

9 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 3         

10 7010108 (TC_A) Logic đại cương 3   3       

11 7010308 (TC_A) Hóa phân tích phần 1+ TN 3      3           

Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 12                  

12 7020105 Triết học Mác - Lênin 3 3                

13 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2   2              

14 7020104 Pháp luật đại cương 2 2                

15 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2   2       

16 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2      2          

17 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2     2     

Chứng chỉ                    

18   Giáo dục quốc phòng 11     3   3  5      

19   Giáo dục thể chất  3 1  1  1             
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối 

lượng  
KỲ HỌC THEO KẾ HOẠCH CHUẨN 

A(X-

Y-Z) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

Ngoại ngữ 6                  

20  7010601 Tiếng Anh 1 3  3                

21  7010602 Tiếng Anh 2 3    3              

I. Cơ sở ngành/nhóm ngành 52                  

1 
7110106 

Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa 

chất 
2 

      
 

      2   

2 7110107 Hóa học môi trường + TN (2+1) 3       3          

3 7110110 Luật và chính sách môi trường 2       
 

 2        

4 7110113 Phân tích môi trường 2       
 

 2        

5 7110117 Quá trình chuyển khối trong CNMT 3       3          

6 7110118 Quá trình thủy lực trong CNMT 2     2 
 

         

7 7110119 Quá trình truyền nhiệt trong CNMT 2     2  
  

       

8 7110206 Cơ sở Địa sinh thái - Địa môi trường  2 
 

    2          

9 7110208 Đánh giá tác động môi trường và rủi ro 2       
 

      2   

10 7110212 Độc học môi trưởng 2       
 

2         

11 7110215 Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn 3       
 

  3       

12 7110218 Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải 3     
  

 3        

13 7110221 Nhập môn kỹ thuật công nghệ môi trường 3     3            

14 7110223 Quản lý môi trường 2       
 

   2      

15 7110238 Vi hóa sinh môi trường + TN 3       3          

16 7110302 Cơ sở KT năng lượng tái tạo 2       
 

2         

17 7110303 Công nghệ wetland cho xử lý nước thải 2       
 

 2        

18 
7110308 

Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp khai 

khoáng 
3 

      3          

19 7110314 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 3       
 

3         

20 7110317 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường 2       
 

   2      

21 
7110325 

Tự động hóa thiết bị đo và kiểm soát chất 

lượng môi trường 
2 

    2      

22 7110327 Ứng dụng tin học trong MT + TH 2        2  

II. Chuyên ngành/ Các môn bắt buộc và tự chọn của chuyên 

ngành Kỹ thuật môi trường 
40 

                 

1 7110309 Kỹ thuật xử lý khí thải + ĐA 3       3   

2 7110313 Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý 2       2   

3 7110318 
Sản xuất năng lượng sạch bằng công nghệ 

sinh học + ĐA 
3       3   

4 7110319 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải + ĐA 3       3   

5 7110323 Thực tập Kỹ thuật môi trường 1       1   

6 7110324 
(TC_B) Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật 

môi trường 
2      2    

7 7110322 
(TC_B) Thiết kế wetland cho xử lý nước thải 

+ ĐA 
3      3    

8 7110311 
(TC_B) Mô hình hoá trong kỹ thuật môi 

trường 
2       2   

9 7110326 (TC_B) Ứng dụng hoá học trong xử lý nước 2       2   

10 7110320 (TC_C) Thiết kế mạng lưới thoát nước 2      2    

11 7010405 (TC_C) Vẽ kỹ thuật và autocad + BTL 3       3   

12 7110304 (TC_C) Hệ thống quản lý nước thải mỏ 2        2  

13 7110316 
(TC_C) Quản lý môi trường trong khai thác 

dầu khí 
2        2  

14 7110328 Thực tập tốt nghiệp 2         2 

15 7110329 Đồ án tốt nghiệp 8         8 

Tổng 157 20 18 19  21 21 19 19 10 10 
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7.3. Ma trận tích hợp môn học - chuẩn đầu ra 

Mã học 

phần 
Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực Phẩm chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

I.                 Toán & KH tự nhiên 

7010102 Đại số tuyến tính 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010103 Giải tích 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010104 Giải tích 2 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010110 Phương pháp tính 3 3 - 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - 

7010119 Xác suất thống kê 3 3 - 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - 

7010202 Thí nghiệm Vật lý 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010204 Vật lý đại cương 1 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010303 Hóa đại cương phần 2 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

II.               Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 

7020105 Triết học Mác – Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020302 Kinh tế chính trị Mác – Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020103 Pháp luật đại cương - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

7020301 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 - 

III.            Chứng chỉ 

7300101 Công tác quốc phòng - an ninh - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7300102 Đường lối quân sự của Đảng - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
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Mã học 

phần 
Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực Phẩm chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

7300201 Quân sự chung và chiến thuật - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010701 Giáo dục thể chất 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010702 Giáo dục thể chất 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

7010703 Giáo dục thể chất 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

IV.             Ngoại ngữ 

 7010601 Tiếng Anh 1 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

 7010602 Tiếng Anh 2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

V.               Cơ sở ngành/ nhóm ngành 

7110106 
Điều tra địa chất môi trường và tai 

biến địa chất 
3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 

7110107 Hóa học môi trường + TN (2+1) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 - - 

7110110 Luật và chính sách môi trường 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 1 1 1 - - 

7110113 Phân tích môi trường 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 

7110117 Quá trình chuyển khối trong CNMT 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 

7110118 Quá trình thủy lực trong CNMT 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 

7110119 Quá trình truyền nhiệt trong CNMT 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 

7110206 Cơ sở Địa sinh thái - Địa môi trường  3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 - - 

7110208 
Đánh giá tác động môi trường và rủi 

ro 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 - - 

7110212 Độc học môi trường 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 - - 

7110215 
Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng 

ồn 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 - - 
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Mã học 

phần 
Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực Phẩm chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

7110218 Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 - - 

7110221 
Nhập môn kỹ thuật công nghệ môi 

trường 
2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 

7110223 Quản lý môi trường 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 - - 

7110238 Vi hóa sinh môi trường + TN 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 - - 

7110302 Cơ sở KT năng lượng tái tạo 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 - - 

7110303 Công nghệ wetland  3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 - - 

7110308 
Kỹ thuật môi trường trong công 

nghiệp khai khoáng 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 - - 

7110314 
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy 

hại 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 - - 

7110317 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 - - 

7110325 
Tự động hóa thiết bị đo và kiểm soát 

chất lượng môi trường 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 - - 

7110327 Ứng dụng tin học trong MT + TH 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 - - 

VI.             Chuyên ngành Địa sinh thái và Công nghệ môi trường 

7110202 Bảo vệ và cải tạo đất 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110213 
Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất 

thải 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110228 
Quản lý và phát triển sinh thái tài 

nguyên nước 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110230 Sản xuất sạch hơn 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110234 Thực tập KT môi trường 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 - - 
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Mã học 

phần 
Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực Phẩm chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

7110236 
Tính toán thiết kế các công trình xử lý 

trong CNMT + ĐA 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 - - 

7080226 

(TC_A) Tin học đại cương + TH (khối 

kỹ thuật) 
3 3 - 2 1 2 - 2 2 2 1 2 - - - - - - - 

7010405 

(TC_A) Vẽ kỹ thuật và Autocad + 

BTL 
3 3 - 2 1 2 - 2 2 2 1 2 - - - - - - - 

7110214 (TC_B) Kiểm soát chất thải nguy hại 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110239 
(TC_B) Xử lý chất thải bằng công 

nghệ sinh học 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110217 
(TC_ B) Kỹ thuật môi trường đô thị 

và công nghiệp 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110237 
(TC_B) Ứng dụng mô hình hóa trong 

CNMT 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110231 (TC_C) Sinh thái học môi trường 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110210 (TC_C) Địa hóa sinh thái môi trường 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110219 (TC_C) Môi trường và con người 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110201 
(TC_C) An toàn, sức khỏe và môi 

trường 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110232 Đồ án tốt nghiệp 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 - - 

7110240 Thực tập tốt nghiệp 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 - - 

VII. Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường 

7110309 Kỹ thuật xử lý khí thải + ĐA 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110313 Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110318 Sản xuất năng lượng sạch bằng công 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 
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Mã học 

phần 
Học phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực Phẩm chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

nghệ sinh học + ĐA 

7110319 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải + 

ĐA 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110323 Thực tập Kỹ thuật môi trường 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 - - 

7010108 (TC_A) Logic đại cương 2 - - 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - 

7010308 (TC_A) Hóa phân tích phần 1+ TN - 2 - 3 3 3 3 - - - - - - 3 3 3 3 - - 

7110324 
(TC_B) Tiếng Anh chuyên ngành kỹ 

thuật môi trường 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110322 
(TC_B) Thiết kế wetland cho xử lý 

nước thải + ĐA 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110311 
(TC_B) Mô hình hoá trong kỹ thuật 

môi trường 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110326 
(TC_B) Ứng dụng hoá học trong xử lý 

nước 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110320 (TC_C) Thiết kế mạng lưới thoát nước 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7010405 (TC_C) Vẽ kỹ thuật và autocad + BTL 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110304 (TC_C) Hệ thống quản lý nước thải mỏ 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110316 
(TC_C) Quản lý môi trường trong 

khai thác dầu khí 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 - - 

7110328 Đồ án tốt nghiệp 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 - - 

7110329 Thực tập tốt nghiệp 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 - - 

Chú thích: 3: đáp ứng cao, 2: đáp ứng trung bình, 1: đáp ứng thấp; -: không đáp ứng 

7.4. Kế hoạch học tập
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7.4.1. Chuyên ngành Địa sinh thái và công nghệ môi trường 
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7.4.2. Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường 

 



37 

 

7.5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

7.5.1. Chuyên ngành Địa sinh thái và công nghệ Môi trường 

7110201 2(2-0-4) An toàn, sức khoẻ và môi trường 

Học phần học trước: 7110110 (Luật và chính sách môi trường) 

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về Những vấn đề chung về quản lý môi 

trường; Tổng quan về bảo hộ lao động và an toàn lao động; Phân tích điều kiện lao động; Những 

yêu cầu đảm bảo an toàn khi thiết kế các xí nghiệp; Kỹ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng máy 

móc, thiết bị. Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng về môi trường lao động và an toàn trong 

khi làm việc. 

Nội dung: Những vấn đề chung về quản lý môi trường. Tổng quan về bảo hộ lao động và an toàn 

sản xuất. Phân tích điều kiện lao động. Những yêu cầu đảm bảo an toàn khi thiết kế các xí nghiệp. 

Kỹ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng  máy móc, thiết bị. 

7110202 2 (2-0-4) Bảo vệ và cải tạo đất                                                                                                                          

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu tạo, quá trình hình thành, chức năng 

và vai trò của đất cũng như các vấn đề môi trường đất ở Việt Nam và trên thế giới. Từ đó sinh viên 

được học các nguyên lý và biện pháp khoa học – kỹ thuật để bảo vệ và phục hồi các vùng đất đang 

có vấn đề. 

Nội dung: Các quá trình hình thành đất và các thành phần cơ bản của môi trường đất. Chức năng, 

vai trò của đất và hệ sinh thái đất. Các vấn đề suy thoái và ô nhiễm môi trường đất ở Việt Nam và 

trên thế giới. Nghiên cứu đặc điểm và phân bố của các loại đất có vấn đề như đất chua, mặn, phèn. 

Nghiên cứu các phương pháp khoa học và kỹ thuật nhằm bảo vệ và cải tạo đất nông nghiệp, đất 

lâm nghiệp, đất vùng khai thác khoáng sản và đất dùng cho mục đích xây dựng. 

7110203 (2-0-4) Các quá trình Sinh học trong Công nghệ Môi trường 

Học phần học trước: 7110238 (Vi hoá sinh môi trường); 7110239 (Xử lý chất thải bằng công 

nghệ sinh học);  

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về các quá trình chuyển hóa hóa sinh và sinh học, vai 

trò của vi sinh vật trong các quá trình xử lý ô nhiễm môi trường. Giúp sinh viên hiểu các quá 

trình sinh học xảy ra khi xử lý ô nhiễm nước thải, khí thải và chất thải rắn. 

Nội dung: Học phần này tập trung giới thiệu các nội dung và giúp sinh viên hiểu được về tình 

hình ô nhiễm môi trường hiện nay và nguyên lý của các quá trình chuyển hoá sinh học; các quá 

trình sinh học xảy ra trong môi trường khi xử lý ô nhiễm nước thải; các quá trình sinh học xảy ra 

trong môi trường khi xử lý ô nhiễm chất thải rắn và các quá trình sinh học xảy ra trong môi 

trường khi xử lý ô nhiễm khí thải. 

7110205 2(2-0-4)   Cơ sở Địa môi trường 

Học phần học trước: Không 
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Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được các khái niệm về hệ sinh thái, môi trường; Hiểu được sự 

thành tạo đất và các thành phần cấu trúc đất; Nắm được sự vận chuyển các chất ô nhiễm liên 

quan đến thành phần cấu trúc đất; Nhận biết được các chất thải nguy hại và đánh giá về sự biểu 

hiện; Hiểu được các dạng công tác xử lý ô nhiễm ngoài hiện trường; Lựa chọn khu vực lưu giữ 

chất ô nhiễm và cơ cấu của hệ chứa chất thải; Kỹ năng mềm: tìm kiếm tài liệu, làm việc theo 

nhóm và khả năng thuyết trình và Thiết kế hệ chứa chất thải 

Nội dung: Cơ sở Địa môi trường là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền về môi 

trường và ô nhiễm môi trường đất. Môn học cũng cung cấp các nguyên lý cơ bản trong đánh giá 

ô nhiễm và xử lý ô nhiễm đất với các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ khác nhau. 

Môn học cung cấp những vấn đề cơ bản nhất trong điều tra đánh giá ô nhiễm đất và các biện 

pháp cải tạo bảo vệ đất khỏi bị ô nhiễm. Việc tác động của con người đến môi trường đất được 

quan tâm nghiên cứu, đánh giá để có biện pháp bảo vệ hợp lý và xử lý hiệu quả đối với vùng đất 

đã và đang ô nhiễm. 

7110206 2 (2-0-4) Cơ sở Địa sinh thái – Địa môi trường  

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở chuyên ngành về Địa sinh thái, địa môi 

trường và ô nhiễm. Vai trò và tác động của con người đến các vấn đề sinh thái, môi trường của 

địa quyển và ngược lại. Đồng thời môn học trang bị cho người học các nguyên lý cơ bản trong 

đánh giá ô nhiễm và xử lý ô nhiễm đất với các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ khác nhau, 

có biện pháp xử lý hiệu môi trường hiệu quả.  

Nội dung: Những khái niệm chung về địa sinh thái, địa môi trường, hệ sinh thái, ô nhiễm, biến 

đổi khí hậu; những vấn đề môi trường xảy ra trên trái đất; các nguyên lý và phương pháp xử lý 

chất ô nhiễm. Trang bị kiến thức vận chuyển các chất ô nhiễm liên quan đến thành phần cấu trúc 

đất; biết nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn khu vực lưu giữ chất ô nhiễm và cơ cấu của hệ chứa 

chất thải. tìm kiếm tài liệu, làm việc theo nhóm và khả năng thuyết trình; thiết kế được hệ xử lý 

chất thải. 

7110207 (2-0-4) Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên về vai trò và giá trị của đa dạng sinh học, bao gồm đa dạng gen, 

đa dạng loài, sự mất mát các loài và nguyên nhân mất mát các loài, đa dạng loài ở Việt Nam. Giá 

trị của đa dạng sinh học. Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học. 

Nội dung: Môn học giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản nhất về đa dạng sinh học; các khái 

niệm về gen, loài, hệ sinh thái cũng như vai trò, giá trị của chúng trong việc bảo tồn thiên nhiên, 

cân bằng môi trường sống 

7110208 2(2-0-4)   Đánh giá tác động môi trường và rủi ro 

Học phần học trước: 7110110 (Luật và chính sách môi trường), 7110215 (Kiểm soát ô nhiễm 

không khí và tiếng ồn), 7110218 (Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải).   
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Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường những khái niệm cơ bản về đánh giá 

tác động môi trường (ĐTM); cơ sở pháp lý; Quy trình thực hiện và nội dung đánh giá tác động môi 

trường; Các phương pháp đánh giá tác động môi trường; Đánh giá rủi ro môi trường; Đánh giá tác 

động và rủi ro môi trường của dự án chuyên ngành. 

Nội dung: Lịch sử ra đời, mục đích, ý nghĩa, vai trò, tổ chức thực hiện và quản lý công tác đánh 

giá tác động môi trường và rủi ro. Quy trình thực hiện và nội dung đánh giá tác động môi trường 

và rủi ro. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường và rủi ro. Hướng dẫn lập các đánh giá 

tác động môi trường và rủi ro môi trường của một số dự án chuyên ngành. 

7110210 (3-0-6) Địa hóa sinh thái môi trường 

Học phần học trước: Mã môn học: 7110117 (Quá trình chuyển khối trong CNMT), 7110118 (Quá 

trình thủy lực trong CNMT) 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và phương pháp nghiên cứu, điều tra, thực hành 

các công việc về sự phân bố và di chuyển của các nguyên tố trong vỏ quả đất và môi trường. 

Môn học cũng trang bị các kiến thức về đặc trung địa hóa của môi trường tự nhiên, đặc điểm di 

chuyển các nguyên tố hóa học trong môi trường tự nhiên, ngưỡng sinh thái và sự ô nhiễm tới môi 

trường không khí, nước, đất, trầm tích, .... Đồng thời cung cấp kiến thức địa hóa để đánh giá ô 

nhiễm, tìm nguồn ô nhiễm. 

Nội dung: Giới thiệu một số đặc trưng địa hóa của môi trường tự nhiên; các đặc điểm di chuyển 

các nguyên tố hóa học trong môi trường tự nhiên; Các vấn đề về địa hóa ô nhiễm. Sự di động 

theo nước của các nguyên tố hóa học trong cảnh quan môi trường; các nội dung về địa hóa học 

cảnh quan và việc tìm nguồn ô nhiễm, khoáng sản có ích bằng địa hóa. Bản đồ các cảnh quan địa 

hóa môi trường. 

7110211 2(2-0-4) Địa lý sinh thái môi trường 

Học phần học trước: Không  

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về địa lý sinh thái môi trường; Vũ trụ 

và trái đất; Những quy luật địa lý chung của trời đất; Địa lý sinh thái, lý thuyết cảnh quan sinh 

thái và lãnh thổ sinh thái; Áp dụng lý thuyết cảnh quan sinh thái và hệ thống sinh thái vào nghiên 

cứu môi trường, cân bằng sinh thái và phát triển bền vững. Về kỹ năng giúp sinh viên hiểu được 

những nét tổng quan về địa lý sinh thái môi trường; Nắm bắt được những thông tin về vũ trụ, 

thiên hà, hệ mặt trời, mặt trăng, trái đất; Hiểu được các quan điểm về canh quan, sự phát triển 

cảnh quan học trên thế giới và ở trong nước; Hiểu được sự ra đời của Khoa học Địa lý Sinh thái, 

nắm được các định nghĩa, lý thuyết về cảnh quan và lãnh thổ sinh thái. 

Nội dung: Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường những kiến thức cơ bản về địa lý 

tự nhiên, khoa học cảnh quan và những vấn đề mới về cảnh quan sinh thái, hệ thống lãnh thổ 

sinh thái của địa lý sinh thái phục vụ thực tiễn khoa học môi trường và phục vụ đời sống. Những 

nội dung chính sau: Những nét tổng quan về địa lý sinh thái môi trường; Vũ trụ và trái đất; 

Những quy luật địa lý chung của trời đất; Khoa học về cảnh quan; Địa lý sinh thái, lý thuyết cảnh 
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quan sinh thái và lãnh thổ sinh thái; Áp dụng lý thuyết cảnh quan sinh thái và hệ thống sinh thái 

vào nghiên cứu môi trường, cân bằng sinh thái và phát triển bền vững. 

7110212 2(2-0-4) Độc học môi trường 

Học phần học trước: 7110107 (Hóa học môi trường) 

Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu biết được các khái niệm cơ bản liên quan đến độc chất và ảnh 

hưởng của độc chất đối với môi trường sinh thái; Giúp sinh viên hiểu rõ về độc chất và các quá 

trình vận chuyển của độc chất trong môi trường và trong cơ thể sinh vật. Ảnh hưởng của độc 

chất lên các quá trình đồng hóa và chuyển hóa các chất. Ảnh hưởng của độc chất đến đời sống 

sinh vật và đặc biệt là con người. Qua những hiểu biết cơ bản về độc chất, sinh viên có kỹ năng 

để có thể tránh xa những nguy cơ phơi nhiễm và lây nhiễm, đồng thời kiểm soát việc sử dụng các 

hóa chất, các chất phụ gia trong thức ăn cũng như ngăn cản mọi hình thức thải độc chất vào môi 

trường sống, đồng thời giúp sinh viên làm quen một số phương pháp phân tích độc chất trong 

môi trường. 

Nội dụng: Các khái niệm, nguyên lý của độc chất trong môi trường và ảnh hưởng của độc chất 

đối với sinh vật trong hệ thống môi trường. Độc học trong môi trường đất, nước, khí. Nguồn gốc, 

phân bố độc chất trong môi trường, tác động độc của các tác nhân hóa học, sinh học, vật lý (kim 

loại nặng, chất ô nhiễm hữu cơ tồn lưu, phóng xạ, các chất khí…) là các chất gây ô nhiễm môi 

trường. Một số loại độc chất sẽ được đề cập đến và các cơ chế tương tác của độc chất với sinh 

vật. Khả năng thích ứng và loại thải độc chất của sinh vật dưới các điều kiện môi trường khác 

nhau sẽ được giới thiệu và làm rõ. Từ những hiểu biểt về độc chất trong môi trường, chúng ta có 

thế kiểm soát chúng một cách hiệu quả, hạn chế tối đa sự phơi nhiễm đối với độc chất, ngăn cản 

sự phát tán, xử lý độc chất cho các vùng bị nhiễm độc.  

7110213 2(2-0-4) Giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải     

Học phần học trước: Không  

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Các kiến thức về các loại chất thải, 

Nguồn gốc phát sinh, hiện trạng phát thải chất thải, Các kỹ thuật giảm thiểu, tái chế và tái sử 

dụng chất thải, Tính toán các dây chuyển liên quan tới giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải.  

Nội dung: Học phần cung cấp các kiến thức về nguồn gốc chất thải, chu trình của chất thải. Thực 

trạng phát sinh, xử lý, quản lý chất thải. Các hoạt động tái chế và thu hồi, các trạm trung chuyển, 

chuyển tiếp và thu gom chất thải. Quản lý, kiểm tra và kiểm soát các chất thải nguy hiểm, độc 

hại. Xử lý và tận dụng chất thải ở Việt Nam. Hiệu quả kinh tế khi tái sử dụng chất thải. Giới 

thiệu các quy trình hiện đang áp dụng trong nước và thế giới trong việc giảm thiểu, tái chế và tái 

sử dụng chất thải. 

7110214 2(2-0-4) Kiểm soát chất thải nguy hại  

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chất thải nguy hại, tác hại của chúng 

đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, các kỹ thuật thu gom, giảm thiểu và xử lý chất thải. Trên 
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cơ sở đó sinh viên biết lựa chọn các phương pháp để kiểm soát và tính toán các công trình trong 

quản lý chất thải nguy hại nhằm bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. 

Nội dung: Tổng quan về chất thải rắn và chất thải nguy hại. Nguồn gốc, tốc độ phát sinh, thành 

phần và tính chất của chất thải nguy hại. Ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe cộng đồng và môi 

trường. Các kỹ thuật quản lý, thu gom, vận chuyển, giảm thiểu, tuần hoàn và các phương pháp 

xử lý chất thải nguy hại... Chiến lược quản lý chất thải nguy hại. Luật, Quy chuẩn môi trường, 

các quy định, công cụ kinh tế liên quan đến quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam. 

7110215 3(3-0-6) Kiểm soát ô nhiễm khí và tiếng ồn 

Học phần học trước: 7110117 (Quá trình chuyển khối trong công nghệ môi trường), 7110118 

(Quá trình thủy lực trong công nghệ môi trường), 7110119 (Quá trình truyền nhiệt trong công 

nghệ môi trường) 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự ô nhiễm không khí và tiếng ồn, tác 

hại của sự ô nhiễm đó đến môi trường và con người đồng thời giới thiệu các kỹ thuật xử lý, giảm 

thiểu và phát tán khí thải, tiếng ồn... Trên cơ sở đó sinh viên biết lựa chọn phương pháp xử lý hợp 

lý và tính toán các công trình xử lý khí thải nhằm bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. 

Nội dung: Khái quát về khí quyển và ô nhiễm không khí. Các phương pháp cần thực hiện để 

kiểm soát ô nhiễm không khí: giảm thiểu chất thải tại nguồn, xử lý aerosol, xử lý khí thải bằng 

phương pháp hấp thụ, hấp phụ và xúc tác nhiệt. Phát tán khí thải vào khí quyển. Thông gió xử lý 

khí thải. Giới thiệu về ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm nhiệt. Chiến lược kiểm soát ô nhiễm không 

khí, tiếng ồn. Luật, Quy chuẩn môi trường, các quy định, công cụ kinh tế liên quan đến ô nhiễm 

không khí và tiếng ồn. 

7110216 2(2-0-4) Kiểm toán chất thải 

Học phần học trước: 7110314 (Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại) 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường cơ sở lý thuyết để thực hiện kiểm 

toán chất thải: Phương pháp luận kiểm toán chất thải, quy trình kiểm toán chất thải; Giải thích 

các loại hình kiểm toán chất thải có thể tiến hành; Cung cấp các phương pháp, các công cụ và 

các kỹ năng để tiến hành các đợt kiểm toán chất thải từ việc xác định phạm vi công việc cho tới 

việc ra báo cáo kiểm toán chất thải. Sinh viên sau khi học xong phải nắm được quy trình và các 

phương pháp để kiểm toán chất thải. 

Nội dung: Các vấn đề chung: khái niệm, các loại hình kiểm toán chất thải, mối quan hệ giữa 

kiểm toán chất thải và các công cụ quản lý môi trường khác. Nội dung kiểm toán chất thải. Quy 

trình thực hiện kiểm toán chất thải. Các phương pháp kiểm toán chất thải. Các nghiên cứu điển 

hình về kiểm toán chất thải trong một cơ sở công nghiệp. 

7110217 3(3-0-6) Kỹ thuật môi trường đô thị và công nghiệp  

Học phần học trước: 7110110 (Luật và chính sách môi trường) 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật đánh giá môi trường 

không khí, nước nhiễm và chất thải rắn, cũng như các biện pháp bảo vệ môi trường, kỹ thuật xử 
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lý môi trường ở đô thị và khu công nghiệp. Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng về kỹ thuật 

môi trường trong đô thị và khu công nghiệp. 

Nội dung: Những khái niệm cơ bản về hệ sinh thái đô thị và công nghiệp. Các phương pháp kỹ 

thuật bảo vệ môi trường đô thị và công nghiệp. Môi trường không khí và bảo vệ môi trường 

không khí. Ô nhiễm nước và bảo vệ nguồn nước. Ô nhiễm đất và bảo vệ môi trường đất. Các loại 

ô nhiễm khác. 

7110218 3(3-0-6) Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải 

Môn học học trước: 7110118 (Quá trình thủy lực trong CNMT), 7110119 (Quá trình truyền nhiệt 

trong CNMT), 7110117 (Quá trình chuyển khối trong CNMT). 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm vững được các kiến thức về nguồn nước, chất lượng nước. Nắm 

vững cơ chế, quy luật các quá trình có liên quan tới xử lý nước. Tính toán thông số các công 

trình xử lý nước. Có kỹ nằng hệ thống hoá về bản chất xử lý nước. Nâng cao khả năng nghiên 

cứu, làm việc độc lập và theo nhóm. 

Nội dung: Phần 1. Xử lý nước cấp. Bao gồm các nội dung: Chất lượng nước thiên nhiên (nguồn 

nước) dùng để cấp nước. Các quá trình và sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thiên nhiên. 

Keo tụ chất bẩn trong nước bằng phèn. Hóa chất dùng để xử lý nước các thiết bị pha chế định 

lượng. Trộn và phản ứng tạo bông cặn. Quá trình lắng và bể lắng. Quá trình lọc và bể lọc. Khử 

trùng. Trao đổi và khử khí. Khử sắt, khử mangan và xử lý nước chua phèn. Một số các phương 

ơháp xử lý khác. Xử lý nước thải rửa lọc và bùn thải của bể lắng. Quy hoạch và bố trí mặt bằng 

nhà máy xử lý nước. 

Phần 2. Xử lý nước thải. Bao gồm các nội dung: Giới thiệu về thành phần, tính chất của nước 

thải sinh hoạt và công nghiệp. Các nguồn thải, các nguồn tiếp nhận nước thải trong tự nhiên và 

sự ô nhiễm nguồn nước. Các phương pháp, công nghệ xử lý nước thải bằng cơ học, hoá học, hoá 

lý và sinh học. Phân tích, thiết kế và quy hoạch tổng thể nhà máy xử lý nước thải. 

7110219 2 (2-0-4) Môi trường và con người 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường 

trong tự nhiên cũng như mối quan hệ giữa con người với các thành phần của môi trường. Sinh 

viên cũng cần hiểu được các mối quan hệ giữa dân số, môi trường cùng với sự phát triển xã hội 

trong điều kiện hiện tại khi các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt, khi hàng loạt vấn đề 

môi trường đang diễn ra từ đó có được các hành xử đúng với môi trường góp phần giúp đất nước 

tiến tới phát triển bền vững. 

Nội dung: Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm chung về môi trường, các thành phần 

của môi trường, mối quan hệ qua lại giữa các thành phần của môi trường trong đó con người là 

thành phần có tác động lớn nhất đến môi trường. Môn học cũng đưa ra các khái niệm về sinh thái 

học và các nguyên lý sinh thái áp dụng trong lĩnh vực môi trường. Áp dụng các nguyên lý này 

trong lĩnh vực môi trường, giải thích tại sao dân số lớn hiện nay lại ảnh hưởng đến môi trường 

như thế nào, ảnh hưởng đến sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên nhiên ra sao, gây ô nhiễm 
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môi trường như thế nào? Từ đó áp dụng những kiến thức đã học để có thể quản lý môi trường 

một cách hợp lý tiến tới phát triển bền vững. 

7110221 3(3-0-6) Nhập môn kỹ thuật công nghệ môi trường 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương 

pháp luận khi học chuyên sâu về ngành kỹ thuật môi trường, từ đó có những định hướng cụ thể 

trong quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp tương lai của mình cũng như phát 

triển các kỹ năng mềm và nền tảng đạo đức nghề nghiệp khi hành nghề sau này. Đồng thời môn 

học cũng trang bị những khái niệm, kiến thức đại cương nhất về lĩnh vực môi trường. 

Nội dung:  

+ Lịch sử phát triển, sơ đồ tổ chức, định hướng phát triển của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, của 

Khoa Môi trường, các tổ chức Đoàn – Hội và các CLB của Trường, Khoa. 

+ Giúp sinh viên nhận biết được vai trò, vị trí công tác và các nhiệm vụ của kỹ sư ngành Công 

nghệ Kỹ thuật môi trường đối với những thách thức trong tương lai. 

+ Kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, thu thập và xử lý thông tin, soạn thảo báo cáo và 

thuyết trình, trách nhiệm với nghề nghiệp và đạo đức trong thực hành công nghệ kỹ thuật môi trường. 

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những vấn đề môi trường trong nước và thế giới. 

+ Kiến thức cơ bản về chuyên môn phương pháp, công nghệ Kỹ thuật môi trường, những định 

hướng nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề môi trường. 

7110222 2(2-0-4) Phương pháp đồng vị trong môi trường  

Học phần học trước: 7110107 (Hóa học môi trường) 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp kiến thức tổng quan về phương pháp đồng vị; Một số các ứng 

dụng trong lĩnh vực địa chất, môi trường. 

Phương pháp đo, giải thích kết quả; Kỹ năng xây dựng, đánh giá, phân tích lựa chọn phương pháp, 

Kỹ năng chuẩn bị mẫu, lựa chọn và lấy mẫu, cách tổng hợp, đánh giá số liệu và làm việc nhóm. 

Nội dung: Giới thiệu một cách tổng quát về phương pháp đồng vị và ứng dụng chúng để giải 

quyết những vấn đề của địa kỹ thuật và môi trường theo hai hướng chủ yếu như ứng dụng các 

đồng vị bền, các đồng vị phóng xạ làm chất chỉ thị trong môi trường. Đo và giải thích kết quả các 

giá trị của các đồng vị trong mẫu phân tích. 

7110223 2(2-0-4) Quản lý môi trường 

Học phần học trước: 7110110 (Luật và chính sách môi trường). 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường và phát triển bền vững; 

chức năng và các thành phần của môi trường; cơ cấu tổ chức quản lý Nhà nước về môi trường ở 

Việt Nam; hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh 

vực quản lý môi trường;  mục tiêu, nguyên tắc và các công cụ quản lý quản lý tài nguyên thiên 

nhiên (bao gồm tài nguyên nước, đất, khoáng sản, năng lượng …) và môi trường. 
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Nội dung: Môn học giới thiệu các khái niệm và công cụ trong quản lý môi trường được trình bày 

trong 6 chương. Đề cập các vấn đề chung về môi trường và phát triển bền vững ; Giới thiệu nội 

dung cơ bản về quản lý môi trường, mục tiêu và nguyên tắc quản lý môi trường; Đề cập các vấn 

đề cơ bản về luật pháp và các chính sách trong quản lý môi trường của Việt Nam; Trình bày một 

số nội dung cơ bản về sử dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm; 

Giới thiệu các công cụ kỹ thuật trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

7110224 2(2-0-4) Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp 

Học phần học trước: 7110110 (Luật và chính sách trường); 7110223 (Quản lý môi trường). 

Mục tiêu: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Môi trường những kiến thức tổng hợp về 

các công cụ, phương pháp phân tích các yếu tố môi trường, quản lý môi trường trường đô thị và 

khu công nghiệp. 

Nội dung: Những vấn đề môi trường gây ra bởi quá trình phát triển đô thị và khu công nghiệp. Các 

công cụ pháp lý nhằm quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. Các phương pháp kỹ thuật 

quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường đô thị 

và khu công nghiệp. Quản lý môi trường đô thị. Quản lý môi trường các khu công nghiệp. 

7110225 2(2-0-4) Quản lý tài nguyên khoáng sản  

Học phần học trước: 7110110 (Luật và chính sách môi trường), 7110223 (Quản lý môi trường) 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường các kiến thức nền về các mỏ khoáng 

sản, điều kiện thành tạo các mỏ; các kiến thức chuyên môn, nhiệm vụ trong quản lý, khai thác và 

bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Thực trạng vấn đề quản lý hoạt động khoáng sản ở Việt Nam; tác 

động của khai thác chế biến khoáng sản đến môi trường và giải pháp quản lý, giảm thiểu. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về tài nguyên khoáng sản, trữ lượng khoáng sản 

rắn, lỏng. Khái niệm, đặc điểm địa chất mỏ khoáng sản, điều kiện thành tạo các mỏ khoáng sản; 

Phân loại, phân cấp tài nguyên khoáng sản; Vai trò của tài nguyên khoáng sản trong phát triển 

kinh tế - xã hội và đời sống con người. Một số loại khoáng sản chính ở Việt Nam, hiện trạng 

khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và các tác động của hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên khoáng sản tới môi trường Việt Nam; Nội dung và các công cụ để quản lý và bảo vệ tài 

nguyên khoáng sản ở Việt Nam. 

7110227 2(2-0-4) Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ  

Học phần học trước: không 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp các khái niệm cơ bản về tổng quan lưu vực sông và đới bờ; 

Thể chế, chính sách và các công cụ sử dụng trong quản lý tổng hợp;  Các vấn đề trong Quản lý 

tổng hợp lưu vực sông và đới bờ; Xây dựng kỹ năng đọc và tìm hiểu các chính sách, pháp luật về 

quản lý tài nguyên nước;  Kỹ năng làm việc nhóm, cách tiếp cận các công cụ về thể chế chính 

sách trong việc quản lý tổng hợp. 

Nội dung: Giới thiệu các vấn đề liên quan tới quản lý tổng hợp lưu vực sông, biển và đới bờ, các 

khía cạnh phát triển bền vững vùng biển và đới bờ mà chương 17, Nghị sự 21 đã đề cập. Giới 
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thiệu phương pháp, cách tiếp cận trong việc quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ với mục 

tiêu, nội dung, các bước tiến hành và các công cụ kỹ thuật áp dụng cho quản lý tổng hợp. 

7110228 2(2-0-4) Quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Trang bị cho người học những kiến thức chung về tài nguyên nước bao gồm khái niệm, 

sự hình thành và phân bố của các nguồn nước. Vai trò của tài nguyên nước đối với con người và 

sự phát triển kinh tế - xã hội. Ô nhiễm và xử lý ô nhiễm nước. Những vấn đề về tài nguyên nước 

hiện nay (cạn kiệt, suy thoái và ô nhiễm). Phát triển sinh thái nguồn nước; Quản lý và công cụ, 

phương pháp quản lý tài nguyên nước. 

Nội dung: Những khái niệm chung về tài nguyên nước (nước mưa, nước mặt, nước dưới đất). Vai 

trò của nước đối với con người, môi trường và phát triển. Tài nguyên nước là tài nguyên động, 

có thể tái tạo và có thể khai thác lâu dài bền vững nếu tuân thủ các công tác quản lý cũng như kỹ 

thuật công nghệ. Phương pháp và công cụ để quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên nước nhằm 

khai thác sử dụng hợp lý, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường. Cung cấp những kiến thức 

chuyên sâu trong bảo vệ nguồn nước khỏi ô nhiễm; những kiến thức và phương pháp bổ sung 

nhân tạo nguồn nước. Những văn bản pháp quy về tài nguyên nước (Luật tài nguyên nước, các 

nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn quản lý tài nguyên nước…)  

7110229 2(2-0-4) Quản lý và tái sử dụng chất thải  

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chất thải, tác hại của chúng đến môi 

trường và sức khỏe cộng đồng, công tác quản lý và giải pháp thu hồi, tuần hoàn, tái sử dụng và 

tái chế chất thải nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh. Từ đó sinh viên biết lựa chọn giải pháp phù 

hợp để quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. 

Nội dung: Tổng quan về chất thải: nguồn gốc phát sinh, thành phần và tính chất của chất thải; 

ảnh hưởng của chất thải tới sức khỏe cộng đồng và môi trường. Hiện trạng quản lý chất thải của 

Việt Nam. Luật, chính sách, các cơ sở pháp lý, quy định, công cụ kinh tế và quy chuẩn môi 

trường liên quan đến quản lý chất thải ở Việt Nam. Mục đích, ý nghĩa cùng một số quy trình thu 

hồi, tuần hoàn, tái chế và tái sử dụng chất thải. 

7110230 2(2-0-4) Sản xuất sạch hơn 

Học phần học trước: 7110223 (Quản lý môi trường)  

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường những khái niệm cơ bản về sản 

xuất sạch hơn (SXSH); Phương pháp luận kiểm toán đánh giá sản xuất sạch hơn; Cân bằng vật 

chất và năng lượng; Nghiên cứu điển hình về đánh giá sản xuất sạch hơn trong một số ngành 

công nghiệp như: khai thác khoáng sản, tái chế kim loại, chế biến thủy sản, dệt nhuộm, giấy,…. 

Nội dung: Lịch sử ra đời, khái niệm, mục tiêu, lợi ích, hiện trạng và các điều kiện để một chương 

trình sản xuất sạch hơn thành công. Quy trình thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn gồm 6 bước 

và 18 nhiệm vụ. Các phương pháp đánh giá sản xuất sạch hơn. Phần bài tập giúp sinh viên thực 

hiện xác định các vấn đề môi trường, lập cân bằng vật chất và năng lượng, đề xuất các cơ hội 
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SXSH của một số loại hình sản xuất công nghiệp như: tái chế kim loại, chế biến thủy sản, giấy, 

dệt nhuộm, cao su, khai thác khoáng sản,.. 

7110231 2(0-2-4) Sinh thái học môi trường 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm được những khái niệm chung về môi trường, các nhân tố môi 

trường, nhân tố sinh thái. Mối quan hệ giữa môi trường và con người, mối quan hệ giữa sinh thái 

học và công nghệ môi trường. Hiểu rõ về cấu trúc sinh thái học trong nghiên cứu môi trường, các 

nguyên lý sinh thái trong lĩnh vực môi trường. Nắm được kiến thức cơ bản về sinh vật chỉ thị, vai 

trò, lợi ích của việc sử dụng chỉ thị sinh học trong môi trường. Nhận thức được tầm quan trong 

đa dạng sinh học, suy thoái tài nguyên đa dạng sinh học, tuyệt chủng và bảo tồn đa dạng sinh học. 

Các kiến thức về ô nhiễm môi trường và các hệ quả sinh thái, các tác động của con người đến 

môi trường. Mối quan hệ hữu cơ giữa phát triển và môi trường. Nắm vững và thực hành các kỹ 

năng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm. 

Nội dụng:  

Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm chung kiến thức về sinh thái học và bảo vệ môi 

trường. Cơ sở sinh thái học bao gồm cấu trúc sinh thái học, môi trường và các nhân tố sinh thái, 

ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật, các quy luật sinh 

thái trong bảo vệ môi trường, chu trình sinh địa hóa. Một số hệ sinh thái liên quan đến bảo vệ 

môi trường. Chỉ thị sinh thái môi trường. Đa dạng sinh học và tuyệt chủng. Ô nhiễm môi trường, 

các hệ quả sinh thái, một số phương hướng chính trong bảo vệ môi trường. 

7110232 2(0-2-4) Thực tập tốt nghiệp 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: tạo điều kiện cho sinh viên chuyên ngành Địa sinh thái và Công nghệ Môi trường làm 

quen với công tác chuyên môn ngoài thực tế, củng cố, mở rộng kiến thức đã học, rèn luyện kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp kỹ sư Kỹ thuật môi trường, chuyên ngành Địa sinh thái và Công 

nghệ môi trường, thu thập các tài liệu chuyên môn để làm đồ án tốt nghiệp. Sinh viên sau khi đi 

thực tập nắm được quy trình và các phương pháp để thực hiện các thủ tục pháp lý, các giấy phép 

về môi trường như: đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi 

trường, cấp phép khai thác nước, xả thải nước thải, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy 

hại; Nắm được các công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm, xử lý chất thải (khí thải, nước thải, chất 

thải rắn), cải tạo phục hồi môi trường; Các phương pháp điều tra, lấy mẫu, phân tích để đánh giá 

hiện trạng chất lượng môi trường; Nguồn gốc, nguyên nhân tác động tiêu cực tới môi trường và 

sức khỏe con người do các hoạt động sản xuất gây ra. Tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp cho 

sinh viên. 

Nội dung: Xây dựng đề cương thực tập tốt nghiệp; Sinh viên thực tập ở các cơ quan, bao gồm: 

thực tập trong phòng và thực tập ngoài trời; Thu thập tài liệu để làm đồ án tốt nghiệp. 

Nghiệm thu thực tập tốt nghiệp. 

7110233 2(2-0-4) Tài nguyên khí hậu 
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Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Sau khi học xong môn học, sinh viên nắm được những khái niệm về khí hậu học, khí 

tượng học và biến đổi khí hậu. Hiểu rõ các nhân tố hình thành khí hậu: Nhân tố bức xạ mặt trời; 

Hoàn lưu khí quyển và Nhân tố địa lý. Nắm được các kiến thức về khí hậu và tài nguyên khí hậu 

Việt Nam: Điều kiện hình thành khí hậu Việt Nam; Các quy luật phân hóa khí hậu Việt Nam; 

Đặc điểm khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam. Hiểu biết về Biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng hiện tại và tương lai. Những quan điểm mới về biến đổi khí hậu hiện nay cũng như tác 

động của khí hậu đến môi trường sinh thái, đến con người và kinh tế xã hội. Nắm được các biện 

pháp, chính sách thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tìm hiểu các nguồn năng lượng sạch, 

năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Hiểu và thực hành các kỹ năng nghề nghiệp lồng ghép với 

các kỹ năng mềm. 

Nội dung: Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về khí tượng học và khí hậu 

học; Các nhân tố hình thành khí hậu: Nhân tố bức xạ mặt trời. Hoàn lưu khí quyển và khí hậu. 

Những nhân tố địa lý ảnh hưởng đến khí hậu; Sự tổng hợp khí hậu; Khí hậu và tài nguyên khí 

hậu Việt Nam: Điều kiện hình thành khí hậu Việt Nam. Các quy luật phân hóa khí hậu Việt Nam. 

Đặc điểm khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam; Sự biến đổi của khí hậu: Khí hậu qua các thời 

đại. Sự biến đổi khí hậu hiện tại và tương lai liên quan đến bảo vệ môi trường. Biến đổi khí hậu 

nước biển dâng. Các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng mới. 

7110234 1(0-1-2) Thực tập Công nghệ môi trường 

Học phần học trước: 7110218 (Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải), 7110314 (Quản lý chất 

thải rắn và chất thải nguy hại); 7110202 (Bảo vệ và cải tạo đất) 

Mục tiêu: Giúp sinh viên làm quen với thực tế, cách tiếp cận, điều tra phỏng vấn cộng đồng, thu 

thập tài liệu. Tiếp cận với các dây chuyền công nghệ sản xuất và xử lý các vấn đề về môi trường; 

biết cách đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước, không khí, chất thải. Cách sử dụng và vận 

hành các thiết bị thí nghiệm hiện trường, cách định điểm trên bản đồ, lấy và bảo quản mẫu. Đo 

nhanh một số các thông số môi trường ngoài hiện trường, qua đó sinh viên có thêm các kiến thức 

thực tế về công nghệ môi trường và các vấn đề về xử lý môi trường. 

Nội dung: Sinh viên biết cách sử dụng bộ thiết bị lấy mẫu đất, mẫu nước ngoài hiện trường; Sử 

dụng thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu (TOA); Sử dụng thiết bị định vị GPS, thiết bị đo độ 

ồn, tốc độ gió, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng. Thăm quan Nhà máy nước để biết được công nghệ xử 

lý nước cấp, nước thải, quy trình vận hành các trang thiết bị. Khảo sát thực địa tại một số làng 

nghề gây ô nhiễm môi trường. Qua đó sinh viên có thêm các kiến thức thực tế về công nghệ môi 

trường và các vấn đề về xử lý môi trường. 
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7110235 2(2-0-4) Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Môi trường                                                                                                                          

Học phần học trước: 7010602 (Tiếng Anh 2) 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về giao tiếp và làm việc chuyên 

môn bằng tiếng Anh. Sinh viên được bổ sung vốn từ vựng thuật ngữ và ngữ pháp về các nội dung 

khoa học chuyên ngành về Công nghệ môi trường trong đó bao gồm các lĩnh vực như địa sinh thái, 

sinh thái học, sinh học, khoa học môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường, 

các vấn đề môi trường biển và đại dương… Ngoài ra, sinh viên sẽ được đào tạo bổ sung các kỹ 

năng giao tiếp sử dụng tiếng Anh chuyên ngành. 

Nội dung: Các nội dung chính của môn học sẽ bao gồm các bài học riêng biệt về các vấn đề chung 

bao gồm: Sinh thái học, sinh thái môi trường, hệ mặt trời và trái đất, sinh quyển và hệ sinh thái, 

năng lượng và dinh dưỡng, mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường, các nguồn năng lượng trên 

trái đất, các dạng tồn tại của ô nhiễm, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, các vấn đề 

trong kiểm soát ô nhiễm. Các bài học ngoài bài đọc sẽ bao gồm các nội dung bài tập và ngữ pháp 

cơ bản, ngữ pháp nâng cao. 

7110236 3(2-1-6) Tính toán thiết kế các công trình xử lý trong Công nghệ môi trường + Đồ 

án 

Học phần học trước: 7110218 (Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải), 7110215 (Kiểm soát ô 

nhiễm không khí và tiếng ồn), 7110314 (Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại). 

Mục tiêu của học phần: Tổng hợp kiến thức tính toán, thiết kế hệ thống xử lý bụi và khí thải; 

Tổng hợp kiến thức tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, xử lý nước thải; Tổng hợp kiến 

thức tính toán, thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh, lò đốt chất thải, chất thải nguy hại. 

Xây dựng kỹ năng đành giá, phân tích các vấn đề môi trường, Phân tích, lựa chọn phương pháp, 

công nghệ để xử lý các chất ô nhiễm. Tính toán, thiết kế được các thong số công nghệ cho công 

trình xử lý đối với khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước cấp và nước thải, Cách tổng 

hợp số liệu và làm việc nhóm 

Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ, phương pháp tinh toán, 

thiết kế chế tạo các thiết bị trong công trình xử lý khí thải; Tính toán thiết kế công trình xử lý 

nước cấp; Tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải; Tính toán thiết kế công trình xử lý chất 

thải rắn, chất thải nguy hại. 

7110237 2(2-0-4) Ứng dụng Mô hình hóa trong công nghệ môi trường  

Học phần học trước: không 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp các khái niệm cơ bản về mô hình, đặc trưng về mô hình môi 

trường; Cơ sở xây dựng và phân loại mô hình môi tường; Các phân tích, sử dụng nhóm sô liệu; 

Thể hiện, làm quen một số mô hình môi trường. Xây dựng Kỹ năng phân tích, lựa chọn dữ liệu; 

Kỹ năng thiết lập một mô hình dạng khái niệm trong lĩnh vực môi trường; Tiếp cận và làm quen 

các mô hình môi trường hiện có 

Nội dung: Nghiên cứu môi trường bằng phương pháp thiết lập mô hình, hướng dẫn phương pháp 

xây dựng mô hình mô phỏng sự biến đổi chất lượng nước, không khí bằng mô hình, giới thiệu 
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các bước tiến chình trong xây dựng mô hình, thiết lập lựa chọn các loại thông số đối với các loại 

mô hình, làm quen một sô mô hình sẵn có. 

7110238 (2-2-5) Vi hóa sinh môi trường + Thí nghiệm 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Hoá sinh môi trường cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các dạng chuyển hoá 

cũng như các sản phẩm của quá trình chuyển hoá các chất hữu cơ có và không chứa nitơ trong tự 

nhiên và trong các quá trình công nghệ. Bản chất của các quá trình hoá sinh học xảy ra trong 

công nghệ môi trường. Đây là cơ sở cho các môn học tiếp theo: Vi sinh ứng dụng trong công 

nghệ môi trường, Xử lý học nước thải, chất thải rắn. 

Vi sinh môi trường cung cấp cho học viên các kiên thức cơ sở về vi sinh vật học và vi sinh vật 

ứng dụng trong công nghệ môi trường. Các phương pháp nhận biết vi sinh vật, các quá trình hoá 

sinh học xảy ra trong các quá trình xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học. Trên cơ sở đó, 

sinh viên có khả năng đánh giá một quá trình công nghệ hoặc lựa chọn các công nghệ khả thi cho 

các đối tượng cần xử lý khác nhau và trong các điều kiện cụ thể của mỗi cơ sở. 

Thí nghiệm thực hành giúp sinh viên có thể thao tác các bước cơ bản nhất nhắm phân tích hai 

thông số ô nhiễm vi sinh cơ bản trong môi trường nước là E. coli và Coliform. 

Nội dung:  

Phần hóa sinh môi trường giúp sinh viên hiểu các kiến thức về 

Khái niệm, cấu trúc và đặc trưng của Protein, các chất xúc tác sinh học (Enzyme) và vai trò 

của chúng trong chuyển hoá vật chất trong môi trường. Nguồn gốc cấu trúc, đặc trưng của các 

hợp chất hữu cơ chứa Nitơ và các chất hữu cơ không chứa nitơ, các sản phẩm sinh ra do quá 

trình biến đổi, do phân giải các hợp chất hữu cơ trong tự nhiên, trong các quá trình công nghệ và 

tác động của chúng tới môi trường. Phân biệt sự khác nhau giữa oxy hoá khử sinh học và oxy 

hoá khử thông thường, vai trò của phản ứng này trong các quá trình phân giải hoá sinh. 

Phần vi sinh môi trường giúp sinh viên hiểu các kiến thức về 

Khái niệm và vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và trong công nghệ môi trường.  Những 

đặc trưng và các quá trình sinh lý cơ bản của vi sinh vật, ứng dụng của vi sinh vật trong công 

nghệ môi trường cũng như các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới sự chuyển hoá vật chất của 

chúng. Mối quan hệ giữa các nhóm vi sinh vật với các môi trường đất, nước và không khí. Vai trò 

của vi sinh vật trong các quá trình chuyển hoá các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ nhờ vi sinh 

vật như chất thải trong các ngành công nghiệp sản xuất và chế biến điển hình: dệt nhuộm, lên 

men, khai thác, năng lượng, dầu mỏ, khí đốt, rượu cồn nước giải khát,.. xử lý chất thải (nước thải, 

chất thải rắn, khí thải). Quá trình chuyển hoá các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ nhờ sinh vật. 

Phần thực hành giúp sinh viên các kiến thức về: 

Tính toán cân đo các chất trong quá trình pha chế môi trường nuôi cấy, pha loãng mẫu và xử 

lý các kết quả phân tích thu được. Thực hành sử dụng các thiết bị phân tích vi sinh trong phòng 

thí nghiệm như kinh hiển vi, tủ cấy, tủ ấm, nồi hấp tiệt trùng.... Phân tích được những chỉ tiêu cơ 

bản trong môi trường: E.coli, coliform, nhuộm và quan sát tế bào bằng phương pháp Gram. 
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7110239 2(2-0-4) Xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học                                                                                                                           

Học phần học trước: 7110238 (Vi hóa sinh môi trường) 

Mục tiêu: Sinh viên hiểu được tính chất của một số loại hình nước thải, chất thải rắn, khí thải đặc 

trưng cũng như các nguyên lý của các phương pháp xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải bằng 

sinh học đi kèm với các phương pháp xử lý sơ bộ bằng hóa lý. Từ đó, sinh viên có thể giải quyết 

được các bài toán xử lý một số loại hình nước thải, chất thải rắn, khí thải bằng cách đưa ra được 

dây chuyền công nghệ xử lý các chất ô  nhiễm có trong chất thải sử dụng phương pháp sinh học.  

Nội dung: Nội dung của học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về tính chất vật lý, hóa 

học của một số loại hình chất thải (nước thải, chất thải rắn, khí thải) đặc trưng như chất thải của 

các hoạt động  sinh hoạt, chất thải của một số loại hình công nghiệp cơ bản có chứa các chất hữu 

cơ phù hợp cho việc sử dụng phương pháp sinh học để loại bỏ. Học phần cũng trang bị cho sinh 

viên các kiến thức về cơ chế xử lý chất ô nhiễm của các phương pháp sinh học khác nhau, đối 

với mỗi loại hình chất thải sẽ có những cách lựa chọn phương pháp xử lý cho phù hợp và hiệu 

quả nhất. 

7110240 8 (0-0-24) Đồ án tốt nghiệp 

Học phần học trước: 7110232 (Thực tập tốt nghiệp)   

Mục tiêu: Giúp người học chuyên ngành Địa Sinh thái và Công nghệ Môi trường, ngành Kỹ 

thuật môi trường vận dụng kiến thức đã học lý thuyết và thực tế vào viết Đồ án tốt nghiệp đại 

học. Củng cố, mở rộng, tổng hợp và nâng cao kiến thức thu được trong khóa học, về chuyên môn 

Địa sinh thái và Công nghệ môi trường, Quy hoạch và quản lý môi trường. Nâng cao kỹ năng 

làm việc, tổng hợp và bổ sung kiến thức trong quá trình viết đồ án.  

Nội dung: + Trang bị và tổng hợp các kiến thức về phương pháp thực hiện, thủ tục pháp lý, các 

giấy phép về môi trường như: đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án 

bảo vệ môi trường, cấp phép khai thác nước, xả thải nước thải, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải 

chất thải nguy hại. 

  + Lập đề cương viết đồ án tốt nghiệp. 

  + Thiết kế các nội dung theo đề tài được giao: Ví dụ thiết kế các hệ thống thu gom, quản lý 

và xử lý nước, nước thải, khí thải, chất thải rắn, cải tạo phục hồi môi trường.  

  + Thiết kế quy trình quản lý, vận hành (hướng quản lý môi trường): cơ sở pháp lý, đánh giá 

hiện trạng quản lý, đề xuất quy trình và nội dung quản lý…  

      + Tăng cường kỹ năng làm việc cá nhân hoặc theo nhóm để giải quyết vấn đề (giữa thầy với 

trò, giữa trò với trò...) 

      + Kỹ năng lập dự toán cho một dự án, công trình. 

      + Kỹ năng thuyết trình: chuẩn bị slide trình chiếu và báo cáo trước Hội đồng. 
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7.5.2. Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường 

7110301 3 (2-2-5) Các phương pháp chế tạo vật liệu nano và ứng dụng (Methods produce 

Nanomaterials and applications) 

Học phần học trước: 7110107 (Hóa học môi trường) 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên hiểu biết cơ bản về các khoáng vật “siêu nhỏ” (cỡ nano 10-9) và 

ứng dụng của chúng trong xử lý môi trường. Đồng thời đưa ra các phương pháp xác định và mô 

tả được các đặc điểm của các khoáng vật nano, khoáng vật sét bằng các phương pháp nghiên cứu 

nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ hồng ngoại biến đổi (FT-IR) và kính hiển vi điện tử truyền qua 

(TEM). 

Nội dung: Môn học giới thiệu và trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về công nghệ 

nanno, vật liệu nano, cũng như cơ sở khoa học, phương pháp nghiên cứu, chế tạo vật liệu nano 

và ứng dụng của chúng trong xử lý môi trường và sức khỏe con người. 

7110302 2 (2-0-4) Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo (Basic Engineering of Renewable 

Energy) 

Học phần học trước: không  

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường những hiểu biết kỹ thuật cơ bản về 

các dạng năng lượng tái tạo như năng lượng gió, nước, mặt trời, thủy triều, sóng biển, địa nhiệt, 

sinh khối, ... Các phương pháp lưu trữ năng lượng tái tạo và các vấn đề kinh tế - phát triển bền 

vững sử dụng năng lượng tái tạo. 

Nội dung: những vấn đề chung về năng lượng tái tạo; nguyên lý động lực học chất lỏng; sự 

truyền nhiệt; năng lượng từ mặt trời; năng lượng nước mặt; năng lượng gió; năng lượng sinh 

khối và nhiên liệu sinh học; năng lượng thủy triều; năng lượng sóng biển; năng lượng địa nhiệt; 

nguồn năng lượng tái tạo ở nước ta. 

7110303 2 (2-0-4) Công nghệ Wetland (Wetland technology) 

Học phần học trước: 7110218 (Vi hóa sinh môi trường) 

Mục tiêu: Học phần giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ Wetland trong 

xử lý nước thải, từ đó giúp sinh viên hoàn thành tốt các học phần tiếp theo trong chương trình 

đào tạo. Sau khi học xong học phần sinh viên có thể làm đồ án môn học và thu thập thêm tài liệu 

làm đồ án tốt nghiệp. 

Nội dung: Giới thiệu về wetland; Các cơ chế chuyển hóa chất dinh dưỡng quan trọng và kim loại 

trong wetland; Vai trò của cây trong hệ thống xử lý bằng wetland; Các loại wetland trong xử lý 

nước thải; Hệ thống dòng chảy ngang trong wetland; Các loại xử lý nước thải trong hệ thống 

dòng chảy ngang của wetland; Sử dụng công nghệ wetland trên thế giới. 

7110304 2 (2-0-4) Hệ thống quản lý nước thải mỏ (Wastewate management system for 

mining) 

Học phần học trước:  
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Mục tiêu: Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được các kiến thức về ảnh hưởng của quá trình khai 

thác mỏ tới môi trường nước, đặc biệt là sự tạo thành nước acid thoát ra từ khu vực khai thác mỏ. 

Mục đích của môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về thành phần, tính chất của 

nước thải mỏ, các nguyên lý, mô hình quản lý nước thải mỏ và qui trình kỹ thuật của một hệ 

thống xử lý nước thải mỏ. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội được đi thăm quan thực tế để nắm 

vững cách vận dụng lý thuyết vào thực tế. 

Nội dung: Thành phần và tính chất nước thải mỏ; Các phương pháp xử lý nước thải mỏ; Công cụ 

quản lý nước thải axit mỏ; Quy trình quản lý nước thải mỏ. 

7110305 3 (3-0-6) Khoa học kinh tế tài nguyên và môi trường (Economical science of 

resource and environment) 

Học phần học trước: 7110108 (Khoa học tính toán chi phí môi trường) 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữ 

kinh tế và môi trường, kinh tế và tài nguyên để xác định phương pháp tính toán chi phí môi 

trường hợp lý, để thực hiện kiểm toán chất thải: Phương pháp luận về kinh tế môi trường, kinh tế 

tài nguyên; Giải thích các loại hình kiểm toán chất thải có thể tiến hành; Cung cấp các phương 

pháp, các công cụ và các kỹ năng để tiến hành kiểm soát ô nhiễm bằng kinh tế. Sinh viên sau khi 

học xong phải nắm được quy trình và các phương pháp để tính toán chi phí môi trường và tài 

nguyên. 

Nội dung: Những vấn đề chung về kinh tế môi trường, kinh tế tài nguyên, phương pháp kiểm 

soát ô nhiễm bằng kinh tế và chính sách môi trường, các công cụ kinh tế đánh giá môi trường. 

7110306 2 (2-0-4) Kỹ thuật an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong khai thác mỏ 

(Engineering of safety and occupational health in the mining) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Sau khi học xong học phần này, giúp sinh viên nắm được kiến thức về an toàn lao 

động trong hoạt động khai thác mỏ, các biện pháp kiểm soát và xử lý khí độc hại, bụi, chấn động 

và tiếng ồn, nhằm giảm thiểu tác hại của những yếu tố đó tới sức khoẻ con người. Trang bị cho 

sinh viên kỹ năng tự bảo vệ mình khi ra công tác thực tế. 

Nội dung: khái quát chung về kỹ thuật an toàn lao động; đại cương về sức khỏe nghề nghiệp; 

kiểm soát khí mê-tan trong khai thác mỏ than hầm lò; sự tự cháy của than và các ứng cứu khi 

cháy, nổ mỏ hầm lò; bục nước và phòng chống bục nước trong khai thác mỏ hầm lò; thủ tiêu sự 

cố trong khai thác mỏ hầm lò; các quy định an toàn và thủ tiêu sự cố trong khai thác mỏ lộ thiên; 

tiếng ồn và kiểm soát tiếng ồn; chấn động và kiểm soát chấn động. 

7110307 2 (2-0-4) Kỹ thuật cải tạo và phục hồi môi trường (Environmental Remediation 

and Reclamation Techniques) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật cải tạo và phục hồi môi 

trường do tác động của các hoạt động dự án nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Đánh giá những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực trong và sau khi kết thúc quá trình hoạt động của 
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dự án. Mối quan hệ mật thiết giữa quy hoạch sử dụng đất của địa phương và hoạt động cải tạo 

phục hồi môi trường. Ngoài ra, sinh viên cũng cần lắm bắt, cập nhật những qui định, văn bản 

pháp luật và hướng dẫn về hoạt động này. Giám sát, đánh giá tác động môi trường và rủi ro trong 

quá trình cải tạo phục hồi và các chi phí cho phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động của 

dự án. 

Nội dung: Những vấn đề chung về cải tạo phục hồi môi trường; Phục hồi môi trường đất; Phục 

hồi thảm thực vật và cảnh quan sinh thái; Đối tượng, phạm vi và mô hình hóa trong thực hiện và 

giám sát quá trình cải tạo phục hồi môi trường; Đánh giá tác động môi trường và rủi ro trong 

hoạt động cải tạo phục hồi môi trườn; Quan trắc giám sát quá trình cải tạo phục hồi môi trường. 

7110308 3 (3-0-6) Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp khai khoáng (Environmental 

technology in the Mining industry) 

Học phần học trước: 7110215 (Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn), 7110218 (Kỹ thuật xử 

lý nước cấp và nước thải), 7110221 (Nhập môn kỹ thuật công nghệ môi trường), 7110314 (Quản 

lý chất thải rắn và chất thải nguy hại). 

Mục tiêu: Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được các kiến thức về kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm 

môi trường trong công nghiệp khai thác khoáng sản: từ các mỏ khoáng sản rắn, mỏ dầu khí, từ 

các mỏ không có nguy cơ gây ra dòng thải nguy hại đến các mỏ có nguy cơ gây ra dòng thải 

nguy hại. Mục đích của môn học nhằm trang bị cho sinh viên có kiến thức tổng quan về ngành 

công nghiệp khai khoáng, luật và chính sách bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, các 

nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường, các kiến thức về kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường 

trong các công đoạn khai thác khoáng sản. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội được học tập trực 

quan để nắm vững cách vận dụng lý thuyết. 

Nội dung: các kiến thức về quá trình khai thác mỏ lộ thiên và hầm lò, các công tác bảo vệ môi 

trường trong khai thác khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường của quá trình khai thác khoáng 

sản, các phương pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước do hoạt động khoáng 

sản nói chung và kiểm soát ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác dầu khí nói chung. 

7110309 3 (3-0-6) Kỹ thuật xử lý khí thải + ĐA (Techniques for exhaust gas treatment + 

practical project) 

Học phần học trước: không  

Mục tiêu: Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được các kiến thức về Các kiến thức về ô nhiễm 

không khí, sự lan truyền chất ô nhiễm trong không khí, tính khuếch tán các chất ô nhiễm, công 

nghệ xử lý bụi  bằng các thiết bị lọc ướt, điện, ly tâm…và các phương pháp xử lý khí thải công 

nghiệp như là khí SO2, H2S, NOx, khí Flo và hợp chất của Flo, khí Clo và các phương pháp xử lý 

ô nhiễm mùi. 

Nội dung: Ô nhiễm không khí; Tính toán khuếch tán các chất ô nhiễm; Công nghệ xử lý bụi; Các 

phương pháp xử lý khí thải công nghiệp. 

7110310 2 (2-0-4) Kỹ thuật xử lý và tái sử dụng chất thải rắn (Recycling and deponie) 

Học phần học trước: không 
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Mục tiêu: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xử lý chất thải rắn, 

đặc biệt là chất thải nguy hại trong công nghiệp nói chung và công nghiệp mỏ nói riêng. Môn 

học còn cung cấp thêm thông tin cho việc lựa chọn phương pháp xử lý chất thải rắn phù hợp với 

tình hình cụ thể, góp phần bảo vệ bảo vệ môi trường phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn 

hiện nay. 

Nội dung: Những vấn đề về quản lý chất thải rắn, phân loại chất thải rắn trong công nghiệp và dân 

dụng, phương pháp thu gom và lưu trữ, vận chuyển chất thải rắn trong công nghiệp và dân dụng, 

kỹ thuật xử lý và tái sử dụng chất thải rắn, lựa chọn phương pháp chôn lấp và thiết kế chôn lấp. 

7110311 2 (2-1-2) Mô hình hóa trong kỹ thuật môi trường (Modeling in Environmental 

Engineering. 

Học phần học trước: 7110327 (Ứng dụng tin học trong Kỹ thuật môi trường) 

Mục tiêu: Nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về công cụ mô hình hóa trong môi 

trường Kỹ thuật môi trường. Dựa trên kiến thức cơ sở về mô hình, về môi trường đất, môi trường 

nước và môi trường không khí sinh viên có thể ứng dụng các mô hình tính toán lan truyền các 

chất ô nhiễm trong môi trường. Nội dung môn học là các nguyên lý và phương pháp mô hình hóa 

về các vấn đề về môi trường 

Nội dung: Giới thiệu về mô hình hóa; Mô hình hóa môi trường và một số thành phần chính của 

mô hình hóa môi trường; Lý thuyết lan truyền các chất ô nhiễm và xây dựng mô hình lan truyền 

các chất ô nhiễm trong môi trường đất; Lý thuyết lan truyền các chất ô nhiễm và xây dựng mô 

hình lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. 

7110312 2 (2-0-4) Năng lượng và sự phát triển bền vững (Energy and Sustainable 

Development) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Sau khi học xong học phần này, giúp sinh viên nắm được kiến thức về năng lượng nói 

chung, như các dạng năng lượng, xu thế phát triển năng lượng trong tương lai. Các công trình 

dân sinh gắn liền với sử dụng năng lượng bền vững 

Nội dung: Khái quát chung về các dạng năng lượng và phát triển bền vững; các nguyên lý sản 

xuất năng lượng; các công trình dân sinh và năng lượng; năng lượng điện cho phát triển bền 

vững; năng lượng cho giao thông vận tải; một số chính sách về năng lượng và phát triển bền 

vững. 

7110313 2 (2-0-4) Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý (Pollution Soil and Technology Treatment) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được một cách hệ thống những kiến thức cơ bản, cập 

nhật về sinh thái – môi trường đất và các vấn đề về ô nhiễm môi trường đất trong bối cảnh của 

biến đổi khí hậu toàn cầu và tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nội 

dung chính chủ yếu đề cập đến các loại hình ô nhiễm, những nguyên nhân và hậu quả, các vấn đề 

về suy thoái môi trường đất. Giới thiệu một cách có hệ thống những công nghệ truyền thống và 
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hiện đại trong xử lý và cải tạo đất bị ô nhiễm. Đồng thời nhấn mạnh đến công nghệ xử lý đất ô 

nhiễm bằng các tác nhân sinh học 

Nội dung: Quá trình hình thành đất; Hệ sinh thái đất và quá trình hình thành hệ sinh thái đất; Ô 

nhiễm môi trường đất; Các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đất. 

7110314 3 (3-0-6) Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (Management of Solid and 

Harzard Wastes) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hiện trạng ô nhiễm môi trường chất thải 

rắn hiện nay. Giúp cho các sinh viên nắm được nguồn gốc phát sinh, tính chất của chất thải rắn, 

các phương pháp xử lý chất thải rắn, và lựa chọn phương pháp hợp lý giảm thiểu phát thải và tác 

động của chất thải rắn đến môi trường 

Nội dung: Nguồn gốc phát sinh và tính chất của chất thải rắn; Quản lý chất thải rắn; Các phương 

pháp xử lý chất thải rắn; Các khai niệm chung về chất thải nguy hại; Hệ thống quản lý chất thải 

nguy hại; Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại 

7110315 2(2-0-4) Quản lý khí độc hại trong khai thác mỏ hầm lò và xây dựng công trình 

ngầm (Hazardous gas management for underground mining and tunneling) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được các kiến thức về các loại khí trong lòng đất, 

nguồn gốc thành tạo của các loại khí trong lòng đất. Các cơ chế dịch chuyển và lưu trữ của các 

loại khí trong lòng đất, đặc biệt khi có các hoạt động khai thác khoáng sản. Trên cơ sở giúp sinh 

viên nắm được biện pháp quản lý khí độc hại sinh ra trong quá trình khai thác khoáng sản, đưa ra 

các nguyên lý phòng tránh tác động nguy hiểm của các loại khí độc hại phát sinh trong quá trình 

khai thác mỏ. 

Nội dung: : không khí trong hầm mỏ và các công trình xây dựng trong lòng đất; sự thành tạo của 

các chất khí trong khoáng sản trầm tích; các chất khí hình thành do vi khuẩn; khí nhiệt học; khí 

địa nhiệt; sự di chuyển và lưu trữ của các chất khí trong lòng đất; sự xuất khí tự nhiên vào vùng 

khai thác trong lòng đất; môi trường địa chất của khí tự nhiên; sự xuất khí hơi xăng vào vùng 

khai thác; nghiên cứu và đánh giá mức độ nguy hiểm của sự xuất khí trong quá trình khai thác; 

phòng tránh khí độc hại trong khai thác mỏ và xây dựng công trình ngầm. 

7110316 2 (2-0-4) Quản lý môi trường trong công nghiệp dầu khí (Environmental 

management in petroleum engineering) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương thức quản lý môi trường, 

ngành công nghiệp khai thác dầu khí và cách áp dụng quản lý môi trường cho ngành công nghiệp 

dầu khí. 

Nội dung: Tổng quan; Các tác động tiềm năng tới môi trường; Hoạt động quản lý; Quy trình và 

các hoạt động thực tiễn. 
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7110317 2 (2-0-4) Quan trắc và xử lý số liệu môi trường (Monitoring and environmental 

data processing) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được một cách hệ thống những kiến thức cơ bản, cập 

nhật kiến thức về môi trường, các vấn đề về ô nhiễm môi trường trong môi trường đất, nước và 

không khí. Bên cạnh đó học phần cung cấp cho người học kiến thức về hệ thống quy trình đảm 

bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC) trong quan trắc môi trường. Nội dung chính 

chủ yếu đề cập đến các loại hình ô nhiễm, những nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi 

trường, các bước quan trắc và giám sát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; các kỹ thuật 

lấy và xử lý mẫu tại hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm. Qua đó giúp người học có 

thể hiểu rõ và vận dụng xây dựng, thiết kế chương trình quan trắc môi trường thành phần, cũng 

như sử dụng các kết quả quan trắc để đánh giá hiện trạng, diễn biến, chất lượng môi trường cũng 

như các tác động đối với môi trường 

Nội dung: Giới thiệu những khái niệm chung về môi trường, mục tiêu quan trắc môi trường, 

chương trình quan trắc môi trường; Quan trắc và phân tích môi trường nước; Quan trắc và phân 

tích môi trường không khí; Quan trắc và phân tích môi trường đất. 

7110318 3 (3-0-6) Sản xuất năng lượng sạch bằng công nghệ sinh học (Biotechnology for 

new Energie production) 

Học phần học trước: 7110238 (Vi hoá sinh môi trường) 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được tình hình sử dụng nhiên liệu trên thế giới cũng như ở Việt 

Nam, các kiến thức cơ bản về các sản phẩm nhiên liệu sinh học và các phương pháp điều chế 

nhiên liệu sinh học, ưu nhược điểm và khả năng thay thế cho nguồn nhiên liệu hoá thạch trong 

tương lai. 

Nội dung: Các vấn đề chung, Khái niệm về nhiên liệu sinh hoc, vấn đề phát triển năng lượng 

sinh học trên thế giới và ở Việt Nam, công nghệ sản xuất năng lượng sinh học, và tình hình phát 

triển năng lượng sinh học. 

7110319 2 (1-2-3) Thiết kế hệ thống xử lý nước thải (Designing of waste water system) 

Học phần học trước: 7110314 (Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại), 7110238 (Vi hóa 

sinh môi trường). 

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho người học những kiến thức chung về các phương pháp xử lý 

nước thải, các cơ chế của các quá trình cơ học, hóa học, vật lý, sinh học… trong xử lý nước thải. 

Trình bày các kỹ thuật xử lý nước thải đối với từng mục đích, đặc điểm nguồn nước cần xử lý, 

đặc biệt có đề cấp đến các kỹ thuật xử lý nước thải rmor…  Cung cấp kỹ thuật tính toán các 

thông số (kỹ thuật, hiệu quả, chi phí) đối với hệ thống xử lý nước thải và công cụ để thiết kế một 

hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh. Giới thiệu một số văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn 

liên quan tới chất lượng nước. 

Nội dung: Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: Khái quát chung; Giới thiệu về thành phần, 

tính chất của nước thải sinh hoạt và công nghiệp, công nghiệp mỏ. Các nguồn thải, các nguồn 
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tiếp nhận nước thải trong tự nhiên và sự ô nhiễm nguồn nước. Các phương pháp, công nghệ xử 

lý nước thải bằng cơ học, hoá học, hoá lý và sinh học, wetland. Phân tích, thiết kế và quy hoạch 

tổng thể hệ thống xử lý nước thải. Tính toán chi phí cho quá trình xử lý. 

7110320 2 (2-0-4) Thiết kế mạng lưới thoát nước (Designing water drainage network) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế một mạng lưới thoát nước thải hợp 

lý cho khu dân cư, khu công nghiệp. Từ những kiến thức trong quá trình học sinh viên có thể vận 

dụng vào thực tế. Ngoài ra còn tạo cho sinh viên kỹ năng làm việc theo nhóm, lập kế hoạch thu 

thập số liệu thiết kế 

Nội dung: giới thiệu khái niệm, phân loại nước thải, hệ thống thoát nước, phương pháp lựa chọn 

hệ thống thoát nước. Người học được học những kiến thức về các tiêu chuẩn thải nước thải sinh 

hoạt, nước thải sản xuất,... Các giai đoạn thiết kế mạng lưới thoát nước, bố trí đường ống thoát 

nước, tính toán các thông số của mạng lưới thoát nước, xây dựng mạng lưới thoát nước. Phân 

loại, xác định vị trí của trạm bơm, chọn máy bơm và dung tích bể thu nước thải, tính toán thiết 

kế trạm bơm thoát nước, quản lý mạng lưới thoát nước. Môn học còn giới thiệu khái niệm, tính 

toán thiết kế mạng lưới thoát nước mưa, các công trình trên mạng lưới thoát nước mưa. 

7110321 2 (2-0-4) Công nghệ Wetland xử lý nước thải (Wetland technologies for 

Wastewater Treatment) 

Học phần học trước: 7010304 (Hóa đại cương); 7110228 (Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải); 

7110218 (Vi hóa sinh môi trường). 

Mục tiêu: Học phần giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ Wetland trong 

xử lý nước thải, từ đó giúp sinh viên hoàn thành tốt các học phần tiếp theo trong chương trình 

đào tạo. Sau khi học xong học phần sinh viên có thể làm đồ án môn học và thu thập thêm tài liệu 

làm đồ án tốt nghiệp 

Nội dung: Giới thiệu về wetland; Các cơ chế chuyển hóa chất dinh dưỡng quan trọng và kim loại 

trong wetland; Vai trò của cây trong hệ thống xử lý bằng wetland; Các loại wetland trong xử lý 

nước thải; Hệ thống dòng chảy ngang trong wetland; Các loại xử lý nước thải trong hệ thống 

dòng chảy ngang của wetland; Sử dụng công nghệ wetland trên thế giới. 

7110322 3 (2-0-5) Thiết kế Wetland cho xử lý nước thải (Wetland designs for Wastewater 

Treatment) 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được cách thiết kế một công nghệ mới trong xử lý nước thải, đặc 

biệt ứng dụng trong nước thải công nghiệp cũng như nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp. 

Sau học phần sinh viên sẽ có kiến thức về xây dựng thiết kế hệ thống Wetland từ đó thu thập tài 

liệu làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 

Nội dung: Cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm bằng hệ thống wetland; Các loại hệ thống wetland; 

Các ứng dụng xử lý nước thải; Đánh giá, thiết kế và xây dựng wetland; Xây dựng vận hành và 

bảo trì; Tính toán chi phí cho một hệ thống wetland. 
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7110323 1 (0-1-2) Thực tập kỹ thuật môi trường (Experiments for the environmental 

engineering) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về phân tích trong phòng thí nghiệm. 

Môn học cũng trang bị cho sinh viên kiến thức để tiếp cận tốt với các bước lấy mẫu ngoài hiện 

trường 

Nội dung: các kiến thức và kỹ năng tiến hành thí nghiệm, cách lấy mẫu (đất, nước, không khí), 

bảo quản mẫu và phân tích môi trường trong phòng thí nghiệm. Môn học này giúp người học 

biết được quy trình lấy mẫu ngoài hiện trường, thành thạo các thao tác trong phòng thí nghiệm 

như: Pha hóa chất, thực hành phân tích các chỉ tiêu trong môi trường nước (COD, TSS, Độ đục, 

hàm lượng clo, hàm lượng sunfat….); trong môi trường đất và trong môi trường không khí. Học 

phần còn giúp người học môn này hiểu rõ các thí nghiệm trên cơ sở lý thuyết chuyên ngành đã 

được trang bị, để từ đó có thể tiến hành nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phân tích và xử lý 

môi trường trong thực tế. Cuối cùng học phần này trang bị cho người học những kiến thức thực 

tế và tiến hành đánh giá sơ bộ về môi trường của khu vực nghiên cứu. 

7110324 3(3-0-6) Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật môi trường (Special English for 

Environmental Engineering Students) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Nhằm giúp sinh viên nắm được các khái niệm chuyên môn bằng tiếng Anh trong 

chuyên ngành kỹ thuật môi trường, giúp cho sinh viên có một tập hợp các từ vựng và thuật ngữ 

tiếng Anh tối thiểu về chuyên ngành khai thác khoáng sản rắn, dầu khí và bảo vệ môi trường, 

giúp cho sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo bằng tiếng 

Anh, viết các bài luận chuyên môn bằng tiếng Anh. 

Nội dung: những khái niệm chung; sự can thiệp của kỹ thuật nhằm giảm thiểu sức ép môi trường; 

ảnh hưởng đến môi trường do khai thác mỏ; công nghệ nhằm bảo vệ môi trường mỏ; thiết kế hệ 

thống bảo vệ môi trường những khu vực đặc thù; hoạt động quản lý môi trường trong khai thác 

mỏ; kỹ thuật môi trường trong công nghiệp khai thác than; kỹ thuật môi trường trong khai thác 

cát và sỏi; kỹ thuật môi trường trong khai thác dầu khí (bằng tiếng Anh). 

7110325 2 (2-0-4) Tự động hoá dụng cụ đo và kiểm soát chất lượng môi trường 

(Automation of the measurement device and environmental quality controls) 

Học phần học trước: 7110228 (Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải); 7110218 (Vi hóa sinh môi 

trường). 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tự động hóa, về kết nối hệ thống do lường tự 

động, về tiêu chuẩn chất lượng môi trường và điều chỉnh chất lượng môi trường. Ngoài ra còn 

tạo cho sinh viên kỹ năng làm việc độc lập, lập kế hoạch, thực hiện việc kiểm soát chất lượng 

môi trường. Cung cấp cách đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trong các hệ thống xư lý, 

phục vụ việc xử lý môi trường đáp ứng được tiêu chuẩn xả thải Quốc Gia cũng như Quốc tế 
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Nội dung: Những vấn đề chung về tự động hóa; Các nhiệm vụ cơ bản của tự động hóa; Tín hiệu 

và hệ thống; Mô tả các kí hiệu của thiết bị EMSR; Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật điều khiển; 

Các nguyên tắc điều khiển cơ bản; Phân loại hệ thống điều khiển; Quá trình thiết lập một hệ 

thống điều khiển; Thiết kế và lập trình cho chương trình điều khiển logic SPS S7-300; Cài đặt 

phần mềm S7-300 và chọn chế độ làm việc; Soạn thảo một chương trình trong khối logic FC1; 

Các ngôn ngữ lập trình; Kỹ thuật điều chỉnh ; Khái niệm về kiểm soát chất lượng môi trường. 

7110326 2 (2-0-4) Ứng dụng hoá học trong kỹ thuật xử lý nước và nước thải (Applications 

in chemical engineering water and wastewater treatment) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Học phần giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về ứng dụng hóa học trong xử 

lý nước thải, từ đó giúp sinh viên hoàn thành tốt các học phần tiếp theo trong chương trình đào 

tạo. Sau khi học xong học phần sinh viên có thể làm đồ án môn học và thu thập thêm tài liệu làm 

đồ án tốt nghiệp. 

Nội dung:động học và quá trình chuyển khối; phản ứng hóa học và tính chất cân bằng trong môi 

trường nước; đặc trưng chất lượng nước; kỹ thuật xử lý nước; khử trùng; loại bỏ các hợp chất 

hữu cơ ra khỏi nguồn nước; kỹ thuật xử lý nước thải; xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học 

kết hợp với hóa học và sinh học; xử lý và tái sử dụng cặn thải. 

7110327 2 (1-2-3) Ứng dụng tin học trong kỹ thuật môi trường (Informatical Applications 

on the Environmental Engineering) 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu: Nhằm trang bị cho sinh viên một số kiên thức cơ bản về xử lý số liệu thường gặp trong 

điều tra, nghiên cứu môi trường, ứng dụng thống kê trong việc xử lý số liệu và trình bày các kết 

quả điều tra, nghiên cứu về môi trường, kỹ năng thiết kế và phân tích, trình bày kết quả thí 

nghiệm trong lĩnh vực môi trường, phân tích mối liên hệ, thiết lập các mô hình thực nghiệm từ số 

liệu điều tra khảo sát, rèn luyện kỹ năng sử dụng một số phần mềm thống kê để giải quyết các 

vấn đề liên quan 

Nội dung: các kiến thức về thống kê trong điều tra nghiên cứu môi trường; phương pháp thống 

kê mô tả ứng dụng; phương pháp xử lý dữ kiện quan trắc môi trường; mô hình hóa môi trường; 

các phần mềm thực hành; giới thiệu phần mềm Surfer; hướng dẫn sử dụng phần mềm Mapinfor. 

7110328 4 (0-8-4) Thực tập tốt nghiệp (Practice for graduation) 

Học phần học trước: 7110323 (Thực tập kỹ thuật môi trường); 7110322 (Thiết kế Wetland cho 

xử lý nước thải). 

Mục tiêu: tạo điều kiện cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường làm quen với công tác chuyên 

môn ngoài thực tế, củng cố, mở rộng kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp 

kỹ sư Kỹ thuật môi trường, thu thập các tài liệu chuyên môn để làm đồ án tốt nghiệp. 

Nội dung: Xây dựng đề cương thực tập tốt nghiệp; Sinh viên thực tập ở các cơ quan, bao gồm: 

thực tập trong phòng và thực tập ngoài trời; Thu thập tài liệu để làm đồ án tốt nghiệp. Nghiệm 

thu thực tập tốt nghiệp. 



60 

 

7110329 7 (0-0-21) Đồ án tốt nghiệp (Graduated Report) 

Học phần học trước: 7110328 (Thực tập tốt nghiệp) 

Mục tiêu: Trang bị cho người học có kiến thức đại cương nhóm ngành kỹ thuật và kiến thức theo 

chương trình khung của nhóm ngành kỹ thuật môi trường theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Đặc biệt, chuyên ngành trang bị cho người học có hiểu biết cơ sở về quy trình kỹ thuật, có 

các kiến thức chuyên môn sâu về kỹ thuật môi trường như xử lý khí thải, nước thải, nước cấp, 

chất thải rắn, đánh giá tác động môi trường chiến lược, các phương pháp tổng hợp vật liệu nano, 

nâng cấp các quá trình kỹ thuật xử lý môi trường... trong các ngành công nghiệp và dân dụng nói 

chung và trong công nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản nói riêng. 

Nghiên cứu tìm hiểu công nghệ mới trong quá trình xử lý môi trường, tìm kiếm công nghệ sản 

xuất năng lượng sạch. Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật môi trường của khoa Môi trường, trường 

đại học Mỏ-Địa chất sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức và năng lực đảm nhận các nhiệm vụ 

chuyên môn về kỹ thuật môi trường trong các ngành công nghiệp và dân dụng nói chung và đặc 

biệt trong khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên thiên nhiên nói riêng. Đảm nhận các công 

việc chuyên môn tại các cơ quan nghiên cứu, các đơn vị sản xuất, các cơ quan quản lý nhà nước 

về môi trường; đảm nhận các công tác đánh giá tác động môi trường; đề xuất và thực hiện các 

giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong qui trình khai thác, chế 

biến và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, năng lượng sạch sử dụng công nghệ cao. Sau khi tốt 

nghiệp bậc đại học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, người học có đủ khả năng tự nghiên 

cứu, tham khảo tài liệu chuyên ngành để nâng cao kiến thức chuyên môn. Ngoài ra, người học 

có đủ điều kiện để có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở các bậc học sau đại 

học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong các cơ sở đào tạo trong hoặc ngoài nước. 

Nội dung: Xây dựng đề cương đồ án tốt nghiệp; Làm đồ án tốt nghiệp; Bảo vệ đồ án tốt nghiệp. 

7.5.3. Môi trường cơ sở 

7110117 3(3-0-6) Quá trình chuyển khối trong công nghệ môi trường 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường những kiến thức cơ bản về các quá 

trình chuyển khối như chưng luyện, hấp thụ, trích ly, hấp phụ, kết tinh và sấy; đồng thời cũng mô 

tả cấu tạo, nguyên tắc làm việc của một số thiết bị đặc trưng cho các quá trình. Mỗi quá trình đều 

có phần lý thuyết và phần ứng dụng thực tế do đó đây là tài liệu rất tốt để các sinh viên học tập 

và ứng dụng cho sản xuất khi ra trường. 

Nội dung: Quá trình truyền khối là ngành khoa học nghiên cứu các quá trình, các dạng và quy 

luật trao đổi chất giữa các pha khi chúng tiếp xúc với nhau. Đặc điểm của truyền khối là nghiên 

cứu những qui luật hoạt động của các quá trình để định ra cơ cấu thiết bị nhằm đáp ứng với điều 

kiện sản suất thực tế. Nội dung của bài giảng trình bày các quá trình phân pha dưới tác dụng 

nhiệt như: quá trình chưng luyện, hấp thụ, hấp phụ, trích ly, kết tinh và sấy, đồng thời cũng mô tả 

cấu tạo, nguyên tắc làm việc của các thiết bị đặc trưng cho các quá trình.  

7110118 2 (1-0-4) Quá trình thủy lực trong công nghệ môi trường 
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Học phần trước: Không 

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về quá trình thủy lực và các 

phương pháp nghiên cứu, tính toán trong các chương: Thủy tĩnh học; Động lực học chất lỏng; 

Tổn thất năng lượng của dòng chảy; Tính toán thủy lực về đường ống; Các máy thủy lực và thiết 

bị trong công nghệ môi trường. 

Nội dung: Tập trung tính toán các yếu tố thủy lực dựa trên các phương trình cơ bản thủy tĩnh 

(Euler, …) và thủy động lực học (Becnulie), đồng thời ứng dụng tính toán các yếu tố thủy lực 

này, các dạng tổn thất thủy lực trong các đối tượng cụ thể như : Đường ống, dòng chảy qua các 

dạng kênh. 

7110119 2(2-0-4) Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường  

Học phần trước: Không 

Mục tiêu: Trang bị các kiến thức về các quá trình truyền nhiệt trong công nghệ môi trường. Tạo 

cho sinh viên có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, thiết kế và vận hành các thiết bị 

truyền nhiệt trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp, đảm bảo tính công nghệ, tính kinh tế 

nhằm sử dụng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả các nguồn năng lượng trong đó có việc tận thu tiềm 

năng nhiệt của chất thải. Giải thích được các hiện tượng xảy ra trong môi trường thiên nhiên liên 

quan đến quá trình trao đổi nhiệt. 

Nội dung: Học phần cung cấp các kiến thức về truyền nhiệt, lý thuyết cơ sở, các quá trình, quy 

luật trao đổi nhiệt. Giải thích cơ chế các quá trình, các hiện tượng liên quan đến nhiệt. Tìm hiểu 

diễn biến, quy luật quá trình lạnh, quá trình cô đặc, quá trình cháy… Tìm hiểu các mô hình 

truyền nhiệt. Tính toán thông số các thiết bị, công trình truyền nhiệt. Một số tính toán ứng dụng 

quá trình trao đổi nhiệt trong công nghệ môi trường. 

7110113 2(2-0-4) Phân tích môi trường 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích công cụ đang 

được sử dụng trong các phòng phân tích môi trường như: Phương pháp trắc quang, phương pháp 

quang phổ hấp thụ nguyên tử, Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử, phương pháp ICP, 

ICP –MS. Các phương pháp điện hóa: Von Ampe hoà tan, cực chọn lọc ion. Các phương pháp 

phân tích sắc ký như sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), sắc ký khí (GC) sắc ký khí khối phổ 

GC-MS, GCMS- MS-MS,  sắc ký khối phổ dùng để phân tích các chỉ tiêu về hóa học, sinh học, 

vật lý thường gặp trong các môi trường đất, nước, không khí. Một số qui trình phân tích các chỉ 

tiêu quan trọng trong các nghiên cứu, xử lý, quan trắc và giám sát chất lượng môi trường không 

khí, nước và đất. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành xác định một số 

chỉ tiêu môi trường như chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu hóa học. 

Nội dung: gồm các vấn đề cơ bản sau: Các kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích dụng 

cụ đang được sử dụng trong các phòng phân tích môi trường như: Phương pháp trắc quang, 

phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử, phương 

pháp ICP, ICP –MS. Các phương pháp điện hóa như: Von Ampe hoà tan, cực chọn lọc ion. Các 
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phương pháp phân tích sắc ký như sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), sắc ký khí (GC) sắc ký 

khí khối phổ GC-MS, GCMS- MS-MS,  sắc ký khối phổ dùng để phân tích các chỉ tiêu về hóa 

học, sinh học, vật lý thường gặp trong các môi trường đất, nước, không khí. Một số qui trình 

phân tích các chỉ tiêu quan trọng trong các nghiên cứu, xử lý, quan trắc và giám sát chất lượng 

môi trường không khí, nước và đất. Môn học cũng trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực 

hành xác định một số chỉ tiêu môi trường như chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu hóa học. 

một số chỉ tiêu môi trường. Thực hành xác định một số chỉ tiêu môi trường như kim loại nặng ví 

dụ: Fe, Zn, Pb, Cu, As..., NH4
+, S2-, SO4

2-, PO4
3-, Protein,... trong nước, trong đất. 

7110106 2 (2-0-4) Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất 

Học phần trước: Không 

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên hệ phương pháp điều tra, thu thập và xử lý các tài liệu 

về Địa chất môi trường và tai biến địa chất. Phương pháp thành lập các loại bản đồ địa chất môi 

trường và tai biến địa chất và ứng dụng trong quản lý và bảo vệ môi trường. 

Nội dung: Những vấn đề chung về địa chất môi trường và tai biến địa chất; Phương pháp điều tra 

địa chất môi trường và tai biến địa chất; Điều tra địa chất môi trường liên quan đến động lực môi 

trường địa chất; Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan đến trượt lở và lũ 

quét; Phương pháp điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan đến địa chất thủy 

văn; Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất liên quan đến khai thác, chế biến và sử 

dụng khoáng sản; Phương pháp điều tra địa chất môi trường, tai biến địa chất liên quan đến 

khoáng sản phóng xạ hoặc khoáng sản độc hại; Phương pháp điều tra địa chất môi trường và tai 

biến địa chất liên quan địa hóa sinh thái; Nội dung, phương pháp thành lập bản đồ địa chất môi 

trường và tai biến địa chất. 

7110107 3(2-2-5) Hóa học môi trường + TN (2+1) 

Học phần học trước: 7010304 (Hóa đại cương phần 1 +TN), 7010303 (Hóa đại cương phần 2) 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm được các khái niệm của hóa môi trường, thành phần của môi trường, 

các chất gây ô nhiễm môi trường, nắm được các kiến thức cơ bản về các quá trình hóa học xảy ra 

trong các môi trường khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển, chu trình chuyển hóa của các chất giữa 

các môi trường khí quyển địa quyển và thủy quyển, một số chỉ tiêu môi trường. Thực hành xác 

định một số chỉ tiêu môi trường như chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu hóa học. 

Nội dung: Các vấn đề chung, các khái niệm của hóa môi trường, thành phần của môi trường, các 

chất gây ô nhiễm môi trường, nắm được các kiến thức cơ bản về các quá trình hóa học xảy ra 

trong các môi trường khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển, chu trình chuyển hóa của các chất 

giữa các môi trường khí quyển địa quyển và thủy quyển, một số chỉ tiêu môi trường. Thực hành 

xác định một số chỉ tiêu môi trường như chỉ tiêu chất rắn trong nước, dung lượng axit dung 

lượng bazơ, chỉ tiêu vật lý như DO, cân bằng NH3-NH4
+ trong nước, chỉ tiêu hóa lý của đất, khả 

năng trao đổi cation của đất. 
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7110110 2(2-0-4)   Luật và chính sách môi trường 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức chung, khái quát về Luật và chính sách môi 

trường Việt Nam. Sau khi kết thúc học phần sinh viên phải nắm được hệ thống các văn bản quy 

phạm pháp luật của Việt Nam trong một số lĩnh vực môi trường cụ thể và các công ước, nghị 

định thư, hiệp định song phương, đa phương về môi trường mà Việt Nam tham gia. 

Nội dung: Môn học giới thiệu khái quát về luật và chính sách môi trường ViệtNam; Hệ thống 

các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; 

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về kiểm soát đối với các hoạt động có ảnh 

hưởng đặc biệt tới môi trường; Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về bảo vệ 

rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; Tranh chấp môi trường và giải quyết tranh chấp môi trường 

theo quy định của pháp luật; Luật và chính sách quốc tế về môi trường. 

7110101 – 2 (2-0-4) Công nghệ GIS trong quản lý môi trường 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Trang bị các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý, khả năng ứng dụng GIS 

trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, hoạch định chính sách, hỗ trợ các quyết định, 

cảnh báo các vùng thiên tai. Giới thiệu và nghiên cứu các kỹ thuật GIS trong công tác phân tích 

và quản lý tài nguyên và môi trường. 

Nội dung: Hệ thống thông tin địa lý (GIS); Cơ sở dữ liệu GIS; Các phương pháp phân tích không 

gian trong GIS; GIS trong phân tích và quản lý tài nguyên và môi trường; Các ứng dụng phân 

tích GIS - Xây dựng bản đồ chuyên đề. 

7110102 - 2 (2-0-4) Công nghệ nano trong môi trường  

Môn học tiên quyết: không 

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên hiểu biết cơ bản về các khoáng vật “siêu nhỏ” (cỡ nano 10-9) 

và ứng  ụng của chúng trong xử lý môi trường. Đồng thời đưa ra các phương pháp xác định và 

mô tả được các đặc điểm của các khoáng vật nano bằng các phương pháp nghiên cứu nhiễu xạ tia 

X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). 

Nội dung: Môn học giới thiệu và trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về công nghệ 

nanno, khoáng vật sét, vật liệu nano, cũng như cơ sở khoa học, phương pháp nghiên cứu các 

khoáng vật “siêu nhỏ” (cỡ nano 10-9), khoáng vật sét và ứng dụng của chúng trong xử lý môi 

trường và sức khỏe con người. 

7110103 2 (2-0-4) Đánh giá môi trường chiến lược  

Học phần trước: Không 

Mục tiêu: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác đánh giá tác 

động môi trường chiến lược, quản lý môi trường, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

cho từng khu vực và từng quốc gia.  
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Nội dung: Môn học giới thiệu mục tiêu, nguyên tắc, vai trò của đánh giá môi trường chiến lược. 

Người học cũng được trang bị những kiến thức về khung pháp lý và định hướng đánh giá môi 

trường chiến lược ở Việt Nam, tình hình áp dụng đánh giá môi trường chiến lược ở trong nước 

và trên thế giới. Phân tích các quy trình và phương pháp tiếp cận trong đánh giá môi trường 

chiến lược. Trình bày chi tiết nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch thăm dò 

và khai thác khoáng sản. 

7110104 3 (3-0-6) Đánh giá rủi ro tai biến thiên nhiên  

Học phần trước: Không 

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên các phương pháp thu thập tài liệu và xử lý số liệu tai 

biến thiên nhiên; khoanh vùng nguy cơ tai biến và xác định các vùng tổn thương cũng như khả 

năng chịu tổn thương. Đồng thời còn giới thiệu các phương pháp đánh giá độ rủi ro và công tác 

quản lý rủi ro do tai biến thiên nhiên gây ra. 

Nội dung: Những vấn đề chung; Các dữ liệu sử dụng trong công tác đánh giá rủi ro; Đánh giá tai 

biến; Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương; Phân tích mức độ rủi ro; Quản lý rủi ro thiên nhiên. 

7110105 2(2-0-4) Địa y học 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Môn học sẽ cung cấp những kiến thức về mối quan hệ giữa môi trường địa chất (gồm 

thổ nhưỡng, đất đá, khoáng vật, nước dưới đất, các hoạt động kiến tạo - địa động lực, các trường 

địa vật lý tồn tại trong phần trên cùng của thạch quyển) với sức khỏe con người và động vật trên 

hành tinh về cả hai mặt: tích cực (tạo thuận lợi cho sự sống) và tiêu cực (gây bệnh tật, căng thẳng 

thần kinh, kìm hãm phát triển), từ đó áp dụng các biện pháp chế ngự những tác động xấu, đồng 

thời tận dụng những yếu tố thuận lợi của môi trường địa chất nhằm bảo đảm sự sống khỏe mạnh, 

an toàn. 

Nội dung: Môi trường địa chất và sức khỏe con người; Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người; Y học trong môi trường; Các vùng đặc trưng và sức khỏe con người; Địa y học ứng dụng. 

7110108 2(2-0-4) Kinh tế tài nguyên và môi trường 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Kinh tế tài nguyên và môi trường là môn học cung cấp cho học viên các hiểu biết về 

cơ sở lý thuyết về kinh tế tài nguyên, môi trường. Nội dung chủ yếu tập trung vào: Phương pháp 

luận kinh tế trong nghiên cứu môi trường; Giải thích lịch sử phát triển kinh tế tài nguyên và môi 

trường; Cung cấp các phương pháp, các công cụ kinh tế và các kỹ năng để tiến hành đánh giá tài 

nguyên và môi trường dựa trên khía cạnh kinh tế. Đồng thời cũng bao gồm các nội dung đề cập 

đến vai trò của kinh tế tài nguyên và môi trường trong kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. 

Môn học còn có các nội dung liên quan đến bài tập thực hành tính toán cụ thể để củng cố cho 

phần lý thuyết. 

Nội dung: Cung cấp kiến thức về Kinh tế môi trường; Quản lý Nhà nước về môi trường; Kinh tế 

ô nhiễm; Kinh tế tài nguyên; Đánh giá tài nguyên không tái tạo (tài nguyên khoáng sản). 
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7110109 2(2-0-4) Kỹ thuật an toàn và môi trường 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Môn học trang bị cho sinh viên hiểu các khái niệm, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an 

toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình lao động sản xuất. 

Nội dung: Mở đầu; khái niệm về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; an toàn và vệ sinh lao 

động trong sản xuất; kỹ thuật an toàn khi sử dụng các thiết bị trong tìm kiếm, khai thác và chế biến 

khoáng sản; kỹ thuật an toàn về điện và trong cơ khí; kiểm soát tiếng ồn trong các khu công nghiệp 

và đô thị; khái niệm về bảo vệ môi trường; biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.  

7110111 2(2-0-4) Môi trường phóng xạ 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Trang bị kiến thức về cơ sở khoa học và ứng dụng các phương pháp phóng xạ trong 

điều tra khoáng sản phóng xạ và nghiên cứu môi trường. Nắm vững phương pháp hệ nghiên cứu 

môi trường phóng xạ gồm các phương pháp khảo sát thực địa, xử lý tài liệu, hiểu rõ các nguyên 

tắc đánh giá ô nhiễm phóng xạ đề xuất các giải pháp phòng ngừa bảo vệ môi trường 

Nội dung: Mở đầu; khái niệm chung về môi trường phóng xạ; phóng xạ tự nhiên và nhân tạo; tác 

động của phóng xạ đến môi trường sống và sức khỏe con người; các phương pháp nghiên cứu 

điều tra, đánh giá môi trường phóng xạ; quan trắc và giám sát môi trường phóng xạ; an toàn 

phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân; quản lý chất thải phóng xạ; tổng 

quan về các mỏ phóng xạ và các mỏ khoáng sản chứa phóng xạ ở Việt Nam. 

7110112 2(2-0-4)   Môi trường và phát triển bền vững 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường, gắn kết những 

vấn đề môi trường và phát triển, những ảnh hưởng của phát triển lên môi trường và nâng cao 

nhận thức của con người hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Nội dung: Cung cấp kiến thức về những thách thức về môi trường; Môi trường và phát triển; 

Những nguyên tắc phát triển bền vững; Đánh giá độ bền vững; Các chiến lược môi trường toàn 

cầu; Chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam. 

7110114 2 (2-0-4) Phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường 

Học phần trước: Không 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mẫu môi trường, các phương pháp 

lấy mẫu môi trường (đất, nước, không khí, vi sinh, khoáng sản) ngoài thực địa, nguyên tắc của 

một số phương pháp phân tích mẫu môi trường phổ biến và xử lý số liệu sau phân tích. 

Nội dung: Môn học giới thiệu khái niệm chung về môi trường, mẫu môi trường, các yêu cầu và 

mục đích của việc lấy và phân tích mẫu môi trường. Người học được cung cấp những kiến thức cơ 

bản về các loại mẫu môi trường và các bước lấy mẫu ngoài thực địa như mẫu nước, mẫu đất, mẫu 

không khí, vi sinh và mẫu khoáng sản, cách ghi chép hồ sơ khi lấy mẫu. Môn học cũng giới thiệu 
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chi tiết một số nguyên tắc chính để xử lý các loại mẫu khác nhau và các phương pháp phân tích 

mẫu môi trường hiện nay đồng thời sinh viên được hướng dẫn cách xử lý số liệu sau phân tích. 

7110116 2(2-0-4) Phương pháp toán xử lý tài liệu địa môi trường 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết xác xuất thống 

kê, các bài toán dựa trên cơ sở toán logic, lý thuyết hàm ngẫu nhiên, đại số tuyến tính, các bài 

toán lan truyền trong môi trường và địa thống kê ứng dụng trong xử lý tài liệu địa môi trường 

(hàm lượng các chất trong vỏ Trái đất, các thành phần hóa học của thân khoáng, các chỉ tiêu của 

nước, đất và các dạng tài nguyên thiên nhiên khác). 

Nội dung: Gồm các phần Mở đầu; khái quát chung về môn học; bản chất thông tin địa môi 

trường và giải pháp mô hình hóa để nhận thức đối tượng nghiên cứu; các phương pháp toán logic 

trong nghiên cứu địa môi trường; sử dụng lý thuyết xác suất và thống kê trong xử lý tài liệu môi 

trường; một số phương pháp toán phân tích số liệu địa môi trường; một số mô hình lan truyền 

chất ô nhiễm trong môi trường; địa thống kê. 

7110120 2(2-0-4)   Tai biến địa chất 

Học phần học trước: Không 

Mục tiêu: Môn học cung cấp cho sinh viên về các dạng tai biến địa chất do các hoạt động địa 

chất nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh gây ra; Đồng thời với mỗi dạng tai biến còn cung cấp các 

phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu tai biến địa chất, phục vụ công tác khoanh 

vùng nguy cơ và quản lý rủi ro do tai biến gây ra. 

Nội dung: Môn học giới thiệu Khái niệm chung về tai biến địa chất; Tai biến núi lửa; Tai biến 

động đất; Tai biến trượt lở; Tai biến sụt lún, xói mòn đất; Tai biến do dòng chảy và sóng; Tai 

biến địa hóa; Tai biến liên quan đến khai thác khoáng sản; Ô nhiễm nguồn nước; Tai biến địa 

chất và biến đổi khí hậu. 

VIII. Các chương trình chuẩn tham khảo 

8.1. So sánh chương trình đào tạo 

 

 

Chương trình 

Toán/ Khoa học 
Cơ sở ngành/Chuyên 

ngành 
Kỹ năng 

Tổng 

Số TC Tỉ lệ Số TC Tỉ lệ Số TC Tỉ lệ 

HUS 28 20 % 112 80 % 0 0 140 

HUST (5 năm) 50 30,7% 99 60,7% 14 8,6% 163 

HUST (4 năm) 50 36,8% 72 52,9% 14 10,3% 136 

HUMG 54 34,4% 89 56,7% 14 8,9% 157 

HPU (4 năm) 42 30,4% 84 60,9% 12 8,7% 138 

HCMUT 56 40% 84 60% 0 0 140 

VIMARU 40 33,3% 76 63,3% 4 3,3% 120 

INEST (4 năm) 40 30,8% 76 58,5% 14 10,8% 130 
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Chương trình 
Toán/ Khoa học 

Cơ sở ngành/Chuyên 

ngành 
Kỹ năng Tổng 

INEST (5 năm) 40 24,7% 108 66,7% 14 8,6% 162 

HCMUS 60 42,9% 80 57,1 % 0 0% 140 

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường được tham khảo trên khung chương trình 

đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường, Địa sinh thái, Quản lý môi trường 

của các trường Đại học: 

[1]. Viện khoa học và công nghệ môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội 

(http://inest.hust.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao). 

[2]. Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội 

(http://hus.vnu.edu.vn/sites/default/files/huongdan/16_0.pdf#overlay-

context=vi/main/daotao/daihoc/khungchuongtrinh) 

[3]. Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

(http://www.environment.hcmus.edu.vn/index.php?route=product/category&path=25_63_96) 

[4]. Đại học Xây Dựng, http://nuce.edu.vn/vi/don-vi/khoa-ky-thuat-moi-truong.html  

[5]. Đại học Bách Khoa, Đại học quốc gia TP.HCM 

(http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=17

&nganh_id=20) 

[6]. Đại học hàng hải Việt Nam (http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/chuongtrinhdaotao/ky-thuat-

moi-truong.vmu) 

[7]. Đại học dân lập Hải Phòng (http://www.hpu.edu.vn/MT/MTtintuc-1913-0-235-0-

Chuong-Trinh-Dao-Tao-Nganh-Ky-Thuat-Moi-Truong.html) 

[8]. Đại học TU Bergakademie Freiberg, Germany (http://tu-freiberg.de/ 

studium/studienangebot/umwelt-engineering-bachelor) 

[9]. ĐH Yale, Mỹ (http://seas.yale.edu/departments/chemical-and-environmental-

engineering/undergraduate-study-environmental/undergraduate-c). 

[10].https://www.uibk.ac.at/studium/angebot/ba-bau-und-umweltingenieurwissenschaften/; 

[11]. http://eis.uow.edu.au/UOW142369.html; 

[12]. http://www.civil.engineering.ualberta.ca/Undergraduate/Programs/Curriculum.aspx; 

[13]. http://cee.illinois.edu/areas/environmental-engineering-and-science; 

[14]. https://www.engr.uconn.edu/environ/. 
 

IX. PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Phòng Đào tạo Đại học     Khoa Môi trường 
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