Như thông lệ, sáng ngày 07/12/2019, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Khoa Môi trường
& TNTN đã tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kỹ
thuật Môi trường khoá 41 và 42. Trong đợt này, có 5 đề tài tốt nghiệp được duyệt báo
cáo trước hội đồng, bao gồm 2 đề tài báo cáo đúng tiến độ và 3 đề tài báo cáo trước tiến
độ đào tạo. Nội dung các đề tài xoay quanh các chủ đề gắn liền với thực tế và định
hướng đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường như: Sử dụng công nghệ Keo tụ điện hoá –
Fenton xử lý nước rỉ rác, ao thâm canh tảo Spirulina sp., công nghệ lọc kết hợp để xử
lý nước thải sinh hoạt, công nghệ lọc sinh học xử lý khí thải, sử dụng bùn bê tông xử lý
nước thải công nghiệp,…Nội dung và phương pháp thực hiện được sự hướng dẫn và
giám sát trực tiếp bởi các cán bộ hướng dẫn của Bộ môn.

Tại buổi đánh giá, bên cạnh 03 thầy, cô là cán bộ chấm luận văn chính thức còn còn sự
góp mặt của các Thầy, cô thuộc Bộ môn để tạo sự đánh giá khách quan cũng như tạo
tính công bằng về chất lượng của các đề tài luận văn tốt nghiệp. Các em sinh viên nhận
được rất nhiều lời khen từ Hội đồng trong việc tự bố trí, gia công, vận hành các hệ thống
xử lý để đạt kết quả tốt và hoàn thành đúng tiến độ đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng
có những nhận xét, góp ý cho các đề tài để các em chỉnh sửa luận văn được tốt hơn.

Cuối buổi báo cáo, hầu hết các đề tài được Hội đồng đánh giá tốt thông qua những điểm
số rất cao. Dự kiến, Bộ môn sẽ tổ chức đợt Đánh giá Luận văn tốt nghiệp sắp tới vào
tháng 5 năm 2020 cho các sinh viên khoá 42.

