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HỌC NHƯ THẾ NÀO? 

 Thực hành trên các 

trang thiết bị hiện đại 

 Kết hợp lý thuyết và 

thực hành theo hướng 

giải quyết các vân đề 

môi trường thực tế 

LÝ DO CHỌN NGÀNH 

 Môi trường là chủ đề nóng và 

được nhiều người quan tâm 

 Người học sẽ hiểu sâu hơn về 

các chuyên môn trong nghiên 

cứu và giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường ở cấp địa phương, quốc 

gia và quốc tế 

 Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên và bảo vệ môi trường; 

 Đội ngũ giảng viên có trình 

độ chuyên môn gồm 4 Phó 

Giáo sư (PGS), 4 Tiến sĩ (TS) 



 

 

Đánh giá tác động 

môi trường; Bảo 

tồn đa dạng sinh 

học 

 

 

 

 

Giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường; quản lý 

và kiểm soát chất 

thải 

 

 

 Làm việc tại các cơ 

quan nhà nước về lĩnh 

vực môi trường; Sở, 

phòng tài nguyên, … 

CƠ HỘI VIỆC LÀM, NGHIÊN CỨU VÀ 

HỌC TẬP 

 Chuyên viên môi 

trường ở các nhà máy 

xí nghiệp, khu công 

nghiệp và khu chế 

xuất,… 

 Các tổ chức chính 

phủ và phi chính phủ, 

các dự án trong và 

ngoài nước, … 

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

 Đợt 1: tháng 03 – 04 hàng năm 

 Đợt 2: tháng 06 – 07 hàng năm 

Website: https://gs.ctu.edu.vn/ - Khoa 

sau đại học 

Liên hệ:    TS. Nguyễn Xuân Lộc – Trưởng Bộ môn Khoa học Môi Trường – Trường Đại học Cần Thơ 

 Trang web: https://cenres.ctu.edu.vn/bo-mon-khoa-hoc-moi-truong.html 

 Email: nxloc@ctu.edu.vn   Điện thoại: 0918 889 024  

 Có năng lực học Tiến Sĩ 


