
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần : ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO (Constructed wetland) 
Mã số học phần : MT 295 

Số tín chỉ : 2 TC (30 LT) 
Bộ môn phụ trách : Bộ môn Quản lý Môi Trường & TNTN, Khoa Môi trường & TNTN, 

ĐH Cần Thơ 

Phương pháp đánh giá: 
 

- Kiểm tra giữa kỳ : 30% 
- Kiểm tra cuối kỳ : 70%  

Học phần tiên quyết: 

Mục tiêu: : Mục tiêu của môn học là trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn về 
chức năng, phân loại đất ngập nước tự nhiên và đất ngập nước kiến tạo, giới thiệu một số 
cây trồng thủy sinh quen thuộc ở vùng đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long và đặc 
điểm của nó. Môn học cũng trình bày cơ chế chuyển vận chất ô nhiễm qua đất ngập nước 
kiến tạo và hướng dẫn thiết kế hệ thống đất ngập nước kiến tạo để xử lý nước thải. 
 
Nội dung: 
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