KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
TỔ CHỨC BUỔI HỌP MẶT VỚI NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019
Cần Thơ, ngày 29/03/2019
Hằng năm, Khoa Môi trường & TNTN tổ chức buổi họp mặt để trao đổi về tình hình
đào tạo và học tập nghiên cứu sinh tại khoa. Năm 2019, Khoa đã tổ chức buổi họp mặt vào
lúc 15g00 ngày 29/03/2019 tại Hội trường 2. Buổi họp mặt có sự tham dự của TS. Nguyễn
Xuân Hoàng - Phó Trưởng khoa, TS. Nguyễn Xuân Lộc – Trưởng Bộ môn Khoa học môi
trường, PGS. TS. Phạm Thanh Vũ – Phó Trưởng Bộ môn Tài nguyên đất đai, phụ trách
chuyên ngành tiến sĩ Quản lý đất đai và TS. Trần Sỹ Nam – Phó Trưởng Bộ môn Khoa học
môi trường, phụ trách chuyên ngành tiến sĩ Môi trường đất và nước, PGS. TS. Nguyễn Hữu
Chiếm – người hướng dẫn cùng các nghiên cứu sinh đang học tại Khoa.
Trong buổi họp mặt, TS. Nguyễn Xuân Hoàng đã thông báo với nghiên cứu sinh về
sự thay đổi của quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ (quyết định số
4488/QĐ-ĐHCT ngày 10.10.2018 thay thế quyết định số 2979/QĐ-ĐHCT ngày
01.08.2013). Ngoài ra, TS. Nguyễn Xuân Hoàng cũng sinh hoạt với nghiên cứu sinh những
nội dung cần lưu ý về mốc thời gian quan trọng, bài báo khoa học, thông tin liên hệ, báo cáo
tiến độ học tập, báo cáo seminar, yêu cầu ngoại ngữ đầu ra và những vấn đề liên quan khác.
Nghiên cứu sinh, người hướng dẫn và lãnh đạo bộ môn cũng đã trao đổi cởi mở về thắc mắc
như học phí trễ tiến độ của nghiên cứu sinh, giảng dạy học phần tiến sĩ, quy định về điều
kiện bảo vệ cấp cơ sở - phản biện độc lập,… Khoa ghi nhận và đồng ý với đề xuất tuyên
dương khen thương đối với nghiên cứu sinh tốt nghiệp sớm hoặc đúng tiến độ,…
Kết thúc buổi họp mặt, TS. Nguyễn Xuân Hoàng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo bộ
môn, cán bộ phụ trách, người hướng dẫn và nghiên cứu sinh đã đến tham dự buổi họp mặt.
Khoa sẽ phản ánh ý kiến đóng góp về Trường để giải quyết kịp thời và hỗ trợ nghiên cứu
sinh trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường.

