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Các quá trình hóa – lý trong ky ̃thuâṭ môi trường ................................................... 124 

Thực hành các quá trình hóa lý trong kỹ thuật môi trường..................................... 130 

Phương pháp xử lý số liêụ môi trường .................................................................... 133 

Nguyên lý và vận hành hệ thống xử lý nước và nước thải ..................................... 136 
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Đồ án kỹ thuật phân tích môi trường nâng cao ....................................................... 226 

Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp ..................................................................... 230 
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Kỹ thuật lò đốt chất thải .......................................................................................... 283 

Kỹ thuật thông gió và kiểm soát ô nhiễm bụi ......................................................... 286 
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PHẦN 1 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA 

 

11.1. Mục tiêu chung  

Chương trình đào taọ ngành Công nghệ ky ̃thuâṭ môi trường có mục tiêu đào 

taọ các ky ̃sư môi trường có trình đô ̣chuyên môn cao, hướng tới chuẩn quốc tế, có 

ky ̃năng thưc̣ hành giỏi, có phẩm chất đaọ đức và đaọ đức nghề nghiêp̣ tốt để nâng 

cao khả năng tự nghiên cứu, tư ̣đào taọ, tự hoàn thiện và phát triển tư duy, xây dựng 

cuộc sống hạnh phúc cho cá nhân và gia đình, đồng thời đóng góp thật nhiều cho  

xã hội. 

Nội dung chương trình sẽ cung cấp cho người học đầy đủ các kiến thức cơ 

bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức 

chuyên môn sâu về chuyên ngành công nghê ̣ky ̃ thuâṭ môi trường, đồng thời được 

trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về đường lối an ninh quốc phòng của Đảng và 

nhà nước, có kiến thức về tin học, có kiến thức về kỹ năng mềm, có trình độ ngoại 

ngữ tốt để nâng cao khả năng giao tiếp trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ 

của người kỹ sư Công nghê ̣ky ̃thuâṭ môi trường. 

1.2. Mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra 

Đào tạo những cán bộ chuyên ngành công nghệ ky ̃thuâṭ môi trường đáp ứng 

yêu cầu quản lý, nghiên cứu, giảng dạy đạt tiêu chuẩn: 

- Có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Có kiến thức, năng lực hoạt động công nghê ̣kỹ thuật môi trường rộng và 

chuyên sâu cần thiết theo ngành và chuyên ngành đào tạo, phù hợp với tình hình 

thực tiễn của Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung; thông thạo một  

ngoại ngữ và các kỹ năng giao tiếp khác. 

- Có năng lực nghiên cứu, tổ chức triển khai các kết quả nghiên cứu vào  

thực tế một cách hiệu quả. 

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành công việc được giao. 

1.2.1. Yêu cầu về kiến thức 

Nắm vững kiến thức các quá trình truyền khối, biến đổi hóa hoc̣, vâṭ lý và 

sinh hoc̣ của chất ô nhiêm̃, sư ̣ lan truyền của chúng trong môi trường nước, không 

khí và đất; cơ sở kỹ thuật về phân tích chất lượng môi trường; các kỹ thuật xử lý  

khí thải, nước thải, chất thải, nước cấp… Thi công, lắp đặt và vận hành các hệ thống, 

công trình kiểm soát ô nhiễm ở quy mô dân dụng và công nghiệp; sử dụng thành 
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thạo các phần mềm chuyên dụng trong liñh vưc̣ môi trường; có khả năng tổng hợp 

sâu kiến thực chuyên ngành để có thể tiếp tục học chương trình sau đại học, làm 

nghiên cứu sinh, có khả năng học tập, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật để thực hiện 

việc học tập suốt đời 

1.2.2. Yêu cầu về kĩ năng 

Có kỹ năng cơ bản cần thiết để thực hành, thiết kế, thi công và vận hành các 

hệ thống kiểm soát ô nhiễm do khí thải, nước thải hoặc chất thải và các hệ thống cấp 

nước sạch. Có khả năng diễn đạt, trình bày vấn đề, tổ chức thực hiện các đề án, biết 

cách sử dụng thế mạnh của các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp khác nhau để thích 

ứng với sự phát triển không ngừng của kỹ thuật. Chủ đôṇg tìm kiếm các cơ hôị phù 

hơp̣ để ứng duṇg chuyên môn. 

1.2.3. Yêu cầu về thái độ 

Sinh viên được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về đường lối chính sách,  

an ninh quốc phòng của Đảng và nhà nước, có thái độ đúng với sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ đất nước, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn và trung thực trong họat động 

nghề nghiệp, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, phương pháp làm việc khoa học, 

phân tích và giải quyết vấn đề trong thực tiễn một cách linh hoạt và mềm dẻo, có 

tinh thần hợp tác và sẵn sàng làm việc theo nhóm. 

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Có khả năng đảm nhâṇ nhiều nhiệm vụ trong thực tiễn nghề nghiệp ngành 

Công nghê ̣kỹ thuật môi trường như: tư vấn, giám sát, thanh tra, kiểm tra các dư ̣án 

đánh giá tác đôṇg môi trường; lâp̣ dư ̣ án đầu tư, thiết kế, thi công và vâṇ hành các 

nhà máy xử lý nước thải và nước cấp, xử lý chất thải, khí thải, kể cả khả năng làm 

việc tập thể, khả năng lãnh đạo, khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai 

các dự án ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành Công nghê ̣ky ̃thuâṭ môi trường. 

1.4. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học trong các lĩnh vực về môi trường như 

công nghệ môi trường, công nghệ xử lý nước thải, công nghiệp xử lý chất thải rắn,  

ô nhiễm không khí và đất, quản lý môi trường, quản lý - sử dụng và bảo tồn  

tài nguyên. 

1.5. Các chương trình đã tham khảo 

1.5.1. Các chương trình trong nước 

- Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra Đại học Bách Khoa TP. HCM 

- Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM 

- Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 
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- Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra Đại học Công nghệ TP. HCM 

(HUTECH) 

- Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra Đại học Cần Thơ 

- Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra Đại học Nông Lâm TP. HCM 

- Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra Đại học Hoa Sen 

- Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 

1.5.2. Các chương trình nước ngoài 

- Clarkson University Catalog 2008 – 2009 

- The University of Oklahoma 

- Requirements for the Bachelor of Science in Environmental Engineering 

(http://www.abet.org) 

- Curriculum Structure of Bachelor of Engineering (Environmental) – AY 

2016/17 

- Stanford University School of Engineering 2015 – 2016 

 

 

 DUYÊṬ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TAỌ TRƯỞNG KHOA/NGÀNH 

 HIÊỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Phaṃ Hoàng Quân TS. My ̣Giang Sơn PGS.TS. Phaṃ Nguyêñ Kim Tuyến 

 

 

http://www.abet.org/
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PHẦN 2 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

2.1. Khái quát chương trình đào tạo 

2.1.1. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo 

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương 

- Thời gian đào tạo: 4,0 năm. 

2.1.2. Cấu trúc chung của chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ trong chương trình: 198 tín chỉ. Sinh viên phải tích lũy tối 

thiểu 132 tín chỉ (không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục thể chất và 08 tín chỉ 

của môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh), trong đó: 

- Khối kiến thức chung: 21 tín chỉ (bắt buộc: 21 tín chỉ; tự chọn: 00 tín chỉ); 

- Khối kiến thức cơ sở: 37 tín chỉ (bắt buộc: 30 tín chỉ; tự chọn 7 tín chỉ); 

- Khối kiến thức ngành: 41 tín chỉ (bắt buộc: 24 tín chỉ; tự chọn 17 tín chỉ); 

- Khối kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (bắt buộc: 12 tín chỉ; 6 tín chỉ) 

- Thực tập nghề nghiệp: 5 tín chỉ. 

- Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế: 10 tín chỉ 

2.1.3. Điều kiện tốt nghiệp 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

- Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo theo quy định; 

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; 

- Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học do Hiệu trưởng quy định; 

- Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc 

ngành đào tạo chính và các điều kiện khác do Hiệu trưởng quy định; 

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh và chứng chỉ Giáo dục thể chất 

đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục - thể thao; 

- Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ 

điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khoá học. 

2.1.4. Các điều kiện thực hiện chương trình đào tạo 
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2.2. Khung chương trình đào tạo 

TT 

 
Tên học phần/môn học Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học phần 

học trước 

Lên lớp Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng Lí 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

I Khối kiến thức chung: 21/132 tín chỉ 

 Bắt buộc: 21/21 tín chỉ 

1 
Những ng/lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác – Lênin 
861001 5 75    75 1  

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 861002 2 30    30 1 861001 

3 Đường lối cách mạng ĐCSVN 861003 3 45    45 1 861002 

4 Tiếng Anh I 866101 2 30    30 1  

5 Tiếng Anh II 866102 2 30    30 1 866101 

6 Tiếng Anh III 866103 3 45    45 1 866102 

7 Pháp luật đại cương 865006 2 30    30 1  

8 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

hoc̣ 
868001 2 30    30 1  

9 Giáo duc̣ thể chất (I) 862101 1    30 30 0.5  

10 Giáo duc̣ thể chất (II) 862102 1    30 30 0.5 862101 

11 Giáo duc̣ thể chất (III) 862103 1    30 30 0.5 862102 

12 
Giáo duc̣ quốc phòng-An ninh 

(I) 
862106 3 45    45 1 861003 

13 
Giáo duc̣ quốc phòng-An ninh 

(II) 
862107 2 30    30 1  

14 
Giáo duc̣ quốc phòng-An ninh 

(III) 
862108 3    45 45 1  

 Tự chọn: 0/21 tín chỉ 

II Khối kiến thức cơ sở: 37/132 tín chỉ 

 Bắt buộc: 30/37 tín chỉ 

15 Xác suất thống kê B 864002 3 45    45 1  

16 Hóa hoc̣ phân tích 834303 3 45    45 1  

17 Thưc̣ hành hóa hoc̣ phân tích 834025 1    30 30 0.5 834024 

18 Vi sinh môi trường 834304 3 45    45 1  

19 Thưc̣ hành vi sinh môi trường 834055 1    30 30 0.5 834054 

20 Toán cao cấp 834202 3 45    45 1  

21 Vẽ kỹ thuật môi trường 834207 3 45    45 1  

22 Hoá môi trường đại cương 834301 3 45    45 1  

23 Vật lý môi trường đại cương 834302 3 45    45 1  

24 Hóa môi trường nâng cao 834042 3 45    45 1  

25 Kỹ thuật phân tích môi trường 834307 3 45    45 1  

26 
Thưc̣ hành ky ̃ thuâṭ phân tích 

môi trường 
834011 1    30 30 0.5  

 Tự chọn: 7/37 tín chỉ 

27 Địa chất môi trường 834052 2 30    30 1  

28 GIS ứng duṇg 834309 3 30   30 60 0.75  

29 Năng lươṇg tái tạo 834088 2 30    30 1  
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TT 

 
Tên học phần/môn học Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học phần 

học trước 

Lên lớp Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng Lí 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

30 Biến đổi khí hâụ  834097 2 30    30 1  

31 Sinh thái môi trường 834205 2 30    30 1  

32 Cơ lưu chất 834206 3 45    45 1  

33 Kết cấu nền móng 834209 2 30    30 1  

34 Vâṭ lý môi trường nâng cao 834204 3 45    45 1  

35 
Sức khỏe, an toàn và môi 

trường 
834322 3 45    45 1  

36 Quản lý dự án môi trường 834318 2 30    30 1  

37 
Nhiệt động lực học và truyền 

nhiệt 
834339 3 45    45 1  

38 Sức bền vật liệu 834340 3 45    45 1  

III Khối kiến thức ngành: 41/132 tín chỉ 

 Bắt buộc: 24/41 tín chỉ 

39 
Tiếng Anh chuyên ngành môi 

trường 1 
834012 2 30    30 1  

40 
Tiếng Anh chuyên ngành môi 

trường 2 
834013 2 30    30 1 834012 

41 
Tiếng Anh chuyên ngành môi 

trường 3B 
834226 3 45    45 1 834013 

42 Quan trắc môi trường 834071 2 30    30 1  

43 Công nghệ sinh học môi trường 834106 2 30    30 1  

44 
Các quá trình sinh hoc̣ trong ky ̃

thuâṭ môi trường 
834214 3 45    45 1  

45 
Các quá trình hóa  –  lý trong 

ky ̃thuâṭ môi trường 
834215 3 45    45 1  

46 
Thực hành các quá trình hóa - 

lý trong ky ̃thuâṭ môi trường 
834316 1    30 30 0.5 834215 

47 
Phương pháp xử lý số liệu môi 

trường 
834216 3 45    45 1  

48 
Nguyên lý và vâṇ hành hệ 

thống xử lý nước và nước thải 
834341 3 45    45 1  

 Tự chọn: 17/41 tín chỉ 

49 Đánh giá tác đôṇg môi trường 834312 3 45    45 1  

50 Đôc̣ hoc̣ môi trường 834314 3 45    45 1  

51 Luâṭ và chính sách môi trường 834315 3 45    45 1  

52 Quản lý tài nguyên nước 834063 3 45    45 1  

53 
Quản lý chất thải rắn và chất 

thải nguy haị 
834065 3 45    45 1  

54 
Quản lý môi trường biển và đới 

bờ 
834067 2 30    30 1  

55 Đánh giá rủi ro môi trường 834069 2 30    30 1  

56 
Tài nguyên khoáng sản và môi 
trường 

834085 2 30    30 1  

57 
Quản lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản 
834095 2 30    30 1  
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TT 

 
Tên học phần/môn học Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học phần 

học trước 

Lên lớp Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng Lí 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

58 Qui hoạch môi trường 834109 2 30    30 1  

59 Thủy lực môi trường 834210 2 30    30 1  

60 Tái chế và tái sử dụng chất thải 834225 2 30    30 1  

61 
Sản xuất sac̣h hơn và sinh thái 

công nghiệp 
834072 2 30    30 1  

62 
Quản lý môi trường đô thị và 

khu công nghiêp̣ 
834319 3 45    45 1  

63 Mô hình hóa môi trường 834342 3 45    45 1  

IV Khối kiến thức chuyên ngành: 18/132 tín chỉ 

 Cơ cấu các học phần của khối kiến thức chuyên ngành được ghi trong mục 2.3 

V Thực tập: 5/132 tín chỉ 

64 Thực tập tốt nghiệp 834015 3        

65 Thưc̣ tế chuyên môn 1 834056 1    30 30 1  

66 Thưc̣ tế chuyên môn 2  834070 1    30 30 1  

VI Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế: 10/132 tín chỉ 

67 Khóa luận tốt nghiệp 834099 10        

68 
Sử dụng đất ngập nước xử lý ô 

nhiễm 
834332 2 30    30 1  

69 
Đồ án sử dụng đất ngập nước 

xử lý ô nhiễm 
834343 2 15   30 45 0.67  

70 
Kỹ thuật phân tích môi trường 

nâng cao  
834344 3 45    45 1  

71 
Đồ án kỹ thuật phân tích môi 

trường nâng cao  
834345 3 30   30 60 0.75  

 Tổng cộng số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy 132 tín chỉ/ 198 tín chỉ 

 

2.3. Cơ cấu các học phần của khối kiến thức chuyên ngành 

TT 

 
Tên học phần/môn học Mã số 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 

Hệ 

số 

học 

phần 

Mã số 

học phần 

học trước 

Lên lớp Thực 

hành, 

thí 

nghiệm, 

thực 

địa 

Cộng Lí 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

I Chuyên ngành 1: Công nghệ xử lý nước (18/132 tín chỉ) 

 Bắt buộc: 12/18 tín chỉ 

1 
Kỹ thuật xử lý nước thải công 

nghiệp 
834346 3 45    45 1 

 

2 Đồ án xử lý nước thải  834221 3 30   30 60 0.75  

3 Kỹ thuật xử lý nước cấp 834347 3 45    45 1  

4 Đồ án xử lý nước cấp 834348 3 30   30 60 0.75  

 Tự chọn: 6/18 tín chỉ 
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5 
Xử lý chất thải rắn và chất thải 

nguy haị 
834075 3 45    45 1  

6 Xử lý ô nhiễm đất 834317 3 45    45 1  

7 Mạng lưới cấp thoát nước 834212 3 45    45 1  

8 Kỹ thuật xử lý khí thải  834217 3 45    45 1  

9 Kỹ thuật xử lý nước thải đô thị 834349 3 45    45 1  

10 
Các phương pháp oxy hóa nâng 

cao trong xử lý nước thải 
834350 3 45    45 1 

 

11 
Đồ án phương pháp oxy hóa 

nâng cao trong xử lý nước thải 
834351 3 30   30 60 0.75 

 

II Chuyên ngành 2: : Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy haị (18/132 tín chỉ) 

 Bắt buộc: 12/18 tín chỉ 

12 
Xử lý chất thải rắn và chất thải 

nguy haị 
834075 3 45    45 1  

13 
Đồ án xử lý chất thải rắn và 

chất thải nguy haị 
834219 3 30   30 60 0.75 

 

14 Kỹ thuật lò đốt chất thải 834352 3 45    45 1  

15 
Kỹ thuật thông gió và kiểm 

soát ô nhiễm bụi 
834353 3 45    45 1 

 

 Tự chọn: 6/18 tín chỉ 

16 Xử lý ô nhiễm đất 834317 3 45    45 1  

17 Mạng lưới cấp thoát nước 834212 3 45    45 1  

18 Kỹ thuật xử lý khí thải  834217 3 45    45 1  

19 Đồ án xử lý khí thải 834218 3 30   30 60 0.75  

20 
Kỹ thuật xử lý nước thải công 

nghiệp 
834346 3 45    45 1  

21 Quản lý chất lượng không khí 834354 3 45    45 1  

22 Kỹ thuật xử lý nước cấp 834347 3 45    45 1  
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2.4. Kế hoạch đào tạo theo tiến độ 

TT Tên học phần/môn học Mã số Số tín chỉ 

Học kì 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Khối kiến thức chung: 21/132 tín chỉ 

 Bắt buộc: 21/21  tín chỉ 

1 
Những ng/lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác 

- Lênin 
861001 5 x x        

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 861002 2  x x       

3 Đường lối cách mạng ĐCSVN 861003 3   x x      

4 Tiếng Anh I 866101 2  x x x      

5 Tiếng Anh II 866102 2   x x x     

6 Tiếng Anh III 866103 3    x x x    

7 Pháp luật đại cương 865006 2 x x        

8 Phương pháp nghiên cứu khoa hoc̣ 868001 2     x x x   

9 Giáo duc̣ thể chất (I) 862101 1 x x x       

10 Giáo duc̣ thể chất (II) 862102 1  x x x      

11 Giáo duc̣ thể chất (III) 862103 1   x x x     

12 Giáo duc̣ quốc phòng-An ninh (I) 862106 3    x x x    

13 Giáo duc̣ quốc phòng-An ninh (II) 862107 2 x x x       

14 Giáo duc̣ quốc phòng-An ninh (III) 862108 3  x x x      

 Tự chọn: 0/21 tín chỉ 

II Khối kiến thức cơ sở: 37/132 tín chỉ 

 Bắt buộc: 30/37 tín chỉ 

15 Xác suất thống kê B 864002 3  x x x      

16 Hóa hoc̣ phân tích 834303 3 x         

17 Thưc̣ hành hóa hoc̣ phân tích 834025 1  x        

18 Vi sinh môi trường 834304 3  x        

19 Thưc̣ hành vi sinh môi trường 834055 1   x       

20 Toán cao cấp 834202 3 x         

21 Vẽ kỹ thuật môi trường 834207 3  x        

22 Hoá môi trường đại cương 834301 3 x         

23 Vật lý môi trường đại cương 834302 3 x         

24 Hóa môi trường nâng cao 834042 3   x       

25 Kỹ thuật phân tích môi trường 834307 3   x       

26 Thưc̣ hành kỹ thuật phân tích môi trường 834011 1    x      

 Tự chọn: 7/37 tín chỉ 

27 Địa chất môi trường 834052 2  x        

28 GIS ứng duṇg 834309 3  x        

29 Năng lươṇg tái tạo 834088 2 x         

30 Biến đổi khí hâụ  834097 2 x         

31 Sinh thái môi trường 834205 2 x x        

32 Cơ lưu chất 834206 3  x        

33 Kết cấu nền móng 834209 2 x x        

34 Thủy lực môi trường 834210 2  x        
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TT Tên học phần/môn học Mã số Số tín chỉ 

Học kì 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 Vâṭ lý môi trường nâng cao 834204 3  x        

36 Sức khỏe, an toàn và môi trường 834322 3  x        

37 Nhiệt động lực học và truyền nhiệt 834339 3  x        

38 Sức bền vật liệu 834340 3  x        

III Khối kiến thức ngành: 41/132 tín chỉ 

 Bắt buộc: 24/41  tín chỉ 

39 Tiếng Anh chuyên ngành môi trường 1 834012 2    x      

40 Tiếng Anh chuyên ngành môi trường 2 834013 2     x     

41 Tiếng Anh chuyên ngành môi trường 3B 834226 3      x    

42 Quan trắc môi trường 834071 2    x      

43 Công nghệ sinh học môi trường 834106 2   x       

44 
Các quá trình sinh hoc̣ trong ky ̃ thuâṭ 

môi trường 
834214 3    x      

45 
Các quá trình hóa  –  lý trong ky ̃ thuâṭ 

môi trường 
834215 3    x      

46 
Thực hành các quá trình hóa - lý trong 

ky ̃thuâṭ môi trường 
834316 1     x     

47 Phương pháp xử lý số liệu môi trường 834216 3   x       

48 
Nguyên lý và vâṇ hành hệ thống xử lý 

nước và nước thải 
834341 3  x        

 Tự chọn: 17/41 tín chỉ 

49 Đánh giá tác đôṇg môi trường 834312 3     x     

50 Đôc̣ hoc̣ môi trường 834314 3   x       

51 Luâṭ và chính sách môi trường 834315 3   x       

52 Quản lý tài nguyên nước 834063 3     x     

53 
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy 

haị 
834065 3     x     

54 Quản lý môi trường biển và đới bờ 834067 2    x      

55 Đánh giá rủi ro môi trường 834069 2     x     

56 Tài nguyên khoáng sản và môi trường 834085 2     x     

57 Quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản 834095 2    x      

58 Qui hoạch môi trường 834109 2     x     

59 Tái chế và tái sử dụng chất thải 834225 2      x    

60 Quản lý dự án môi trường 834313 2     x     

61 
Sản xuất sac̣h hơn và sinh thái công 

nghiệp 
834072 2      x    

62 
Quản lý môi trường đô thị và khu công 

nghiêp̣ 
834319 3     x     

63 Mô hình hóa môi trường 834342 3     x     

IV Khối kiến thức chuyên ngành: 18/132 tín chỉ 

 Kế hoạch đào tạo theo tiến độ của khối kiến thức chuyên ngành được ghi trong mục 2.5 

V Thực tập: 5/132 tín chỉ  

64 Thực tập tốt nghiệp 834015 3       x x  
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TT Tên học phần/môn học Mã số Số tín chỉ 

Học kì 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

65 Thưc̣ tế chuyên môn 1 834056 1    x      

66 Thưc̣ tế chuyên môn 2  834070 1       x   

VI Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế: 10/132 tín chỉ (r có giá trị từ 08 đến 10) 

67 Khóa luận tốt nghiệp 834099 10       x x  

68 Sử dụng đất ngập nước xử lý ô nhiễm 834332 2        x  

69 
Đồ án sử dụng đất ngập nước xử lý ô 

nhiễm 
834343 2        x  

70 Kỹ thuật phân tích môi trường nâng cao  834344 3        x  

71 
Đồ án kỹ thuật phân tích môi trường 

nâng cao  
834345 3        x  

Tổng cộng số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy 132 tín chỉ/ 198 tín chỉ 

2.5. Kế hoạch đào tạo theo tiến độ của khối kiến thức chuyên ngành 

TT Tên học phần/môn học Mã số Số tín chỉ 

Học kì 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Chuyên ngành 1: Công nghệ xử lý nước  (18/132 tín chỉ) 

 Bắt buộc: 12/18  tín chỉ 

1 Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp 834346 3     x     

2 Đồ án xử lý nước thải  834221 3      x    

3 Kỹ thuật xử lý nước cấp 834347 3      x    

4 Đồ án xử lý nước cấp 834348 3       x   

 Tự chọn: 6/18 tín chỉ 

5 Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy haị 834075 3       x   

6 Xử lý ô nhiễm đất 834317 3      x    

7 Mạng lưới cấp thoát nước 834212 3      x    

8 Kỹ thuật xử lý khí thải  834217 3      x    

9 Kỹ thuật xử lý nước thải đô thị 834349 3       x   

10 
Các phương pháp oxy hóa nâng cao 

trong xử lý nước thải 
834350 3      x    

11 
Đồ án phương pháp oxy hóa nâng cao 

trong xử lý nước thải 
834351 3       x   

II Chuyên ngành 2: Công nghệ xử lý chất thải rắn và CTNH (18/132 tín chỉ) 

 Bắt buộc: 12/18 tín chỉ 

12 Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy haị 834075 3     x     

13 
Đồ án xử lý chất thải rắn và chất thải 

nguy haị 
834219 3      x    

14 Kỹ thuật lò đốt chất thải 834352 3      x    

15 
Kỹ thuật thông gió và kiểm soát ô nhiễm 

bụi 
834353 3       x   

 Tự chọn: 6/18 tín chỉ 

16 Xử lý ô nhiễm đất 834317 3      x    

17 Mạng lưới cấp thoát nước 834212 3      x    

18 Kỹ thuật xử lý khí thải  834217 3      x    

19 Đồ án xử lý khí thải 834218 3       x   

20 Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp 834346 3       x   
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TT Tên học phần/môn học Mã số Số tín chỉ 

Học kì 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 Quản lý chất lượng không khí 834354 3       x   

22 Kỹ thuật xử lý nước cấp 834347 3       x   

Tổng côṇg: 18/132          

 

 

 DUYÊṬ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TAỌ TRƯỞNG KHOA/NGÀNH 

 HIÊỤ TRƯỞNG 
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