
 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

TUYỂN SINH 2018 
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (Mã ngành: 52520320) 

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường được thành lập ngày 21/01/2008 trực thuộc Khoa Môi trường & TNTN 
(tiền thân được sáp nhập từ Trung tâm Năng lượng mới và bộ môn Kỹ thuật Thủy lợi - Khoa Công 
nghệ). Với đội ngũ Giảng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao; cơ sở vật chất – phòng thí 
nghiệm được trang bị hiện đại. Bộ môn Kỹ thuật Môi trường có sứ mạng đào tạo KỸ SƯ chuyên 
ngành KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2018 là 130 sinh viên. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành đào tạo: 

Kỹ thuật Môi trường 

Tổ hợp xét tuyển: 

Toán – Lý – Hóa 
Toán – Hóa – Sinh 
Toán – Hóa – Tiếng Anh 
Thời gian đào tạo: 4 năm 
Chỉ tiêu tuyển sinh: 130 

Đội ngũ Giảng viên: 

-  02 Phó Giáo sư 
-  03 tiến sĩ 
-  01 nghiên cứu sinh 
-  04 thạc sĩ  

 

Vị trí việc làm: 

- Thiết kế và vận hành hệ thống xử lý chất thải 
- Quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường 
- Tư vấn và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường… 

Nơi công tác: 

- Các công ty tư vấn xây dựng, tư vấn môi trường, tư vấn 
đầu tư sản xuất; 

- Các dự án xây dựng, đầu tư phát triển. 

- Các sở ban ngành: Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở 
Công thương, Sở Xây dựng… 

- Các nhà máy, các phân xưởng; các Khu - Cụm công 
nghiệp; 

- Các Viện - trường Đại học có giảng dạy và nghiên cứu 
công nghệ môi trường; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở vật chất: 

Bộ môn đã trang bị được 04 phòng thí 
nghiệm (PTN) với các trang thiết bị hiện đại 
phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu; có 
khả năng kiểm nghiệm, phân tích, đánh giá 
các chỉ tiêu ô nhiễm không khí, nước, tiếng 
ồn, chất thải… 

- PTN Hóa Kỹ thuật Môi trường 

- PTN Sinh Kỹ thuật Môi trường 

- PTN CTXL chất thải rắn và khí thải 

- PTN Xử lý nước cấp và nước thải 

 
 

Hoạt động chuyên môn: 

Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Môi trường có 
các khả năng chuyên môn sau: 

-  Thiết kế các quy trình công nghệ 
xử lý các chất ô nhiễm trong môi 
trường nước, không khí và đất; 

-  Thiết kế quy trình xử lý nước cho 
các công trình cấp nước đô thị và 
nông thôn; 

-  Quản lí và vận hành các hệ thống 
công trình xử lí nước thải, chất 
thải rắn, khí thải…; 

-  Tham gia quy hoạch đô thị, quy 
hoạch môi trường, đánh giá tác 
động môi trường các dự án phát 
triển đô thị và nông thôn; 

-  Đề xuất các giải pháp và các 

công nghệ thích ứng cho những 

dự án gây ảnh hưởng tiêu cực 

đến môi trường; 

-  Đo đạc và giám sát các nguồn 

thải có khả năng gây ô nhiễm; 

-  Nghiên cứu khoa học trong các 

 

 

 

 


