
 

 

 

KHOA MÔI TRƯỜNG  

VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGÀNH ĐÀO TẠO: 

BẬC ĐẠI HỌC 

1. Khoa học Môi trường 

2. Quản lý Tài nguyên & Môi trường 

3. Kỹ thuật Môi trường 

4. Kỹ thuật tài nguyên nước 

5. Quản lý đất đai 

6. Lâm sinh  

BẬC THẠC SỸ 

1. Khoa học Môi trường 

2. Quản lý Tài nguyên & Môi trường 

3. Kỹ thuật Môi trường 

4. Quản lý đất đai 

BẬC TIẾN SỸ 

5. Môi trường Đất và Nước 

6. Quản lý đất đai 

Khoa đang quản lý 6 ngành đào tạo bậc 

đại học, 4 ngành đào tạo thạc sỹ và 2 

ngành đào tạo tiến sỹ: 

 

Thành lập năm 2008, Khoa Môi trường & 

TNTN quản lý 5 Bộ môn, có thế mạnh 

trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ lĩnh vực bảo vệ 

môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, 

đánh giá chất lượng môi trường, đánh giá 

tác động môi trường, quản lý tài nguyên 

nước, quản lý và xử lý chất thải rắn, kỹ 

thuật và công nghệ xử lý nước thải, nước 

cấp, quy hoạch sử dụng đất, ứng dụng hệ 

thống thông tin địa lý, viễn thám vào quy 

hoạch, quản lý môi trường và tài nguyên 

thiên nhiên, … 

Hiện Khoa Môi trường có 58 giảng viên 

cơ hữu; trong đó có 28 tiến sĩ (2 Giáo sư, 

13 Phó giáo sư, 13 tiến sĩ).  

Có hơn 3000 sinh viên, 200 học viên và 48 

nghiên cứu sinh đang theo học tại Khoa. 

Cơ sở vật chất hiện đại và đáp ứng yêu cầu 

đào tạo và nghiên cứu các bậc đại học và 

sau đại học với 9 Phòng thí nghiệm, 3 

phòng thực hành, phòng máy tính.  

Hàng ngàn đầu sách chuyên ngành phục 

vụ cho nghiên cứu và học tập. 

Địa chỉ: Khu II – Đại học Cần Thơ, Đường 30/4, P. Xuân 
Khánh, Q. Ninh Kiều 

TP. Cần Thơ, Việt Nam, ĐT&Fax: 02923831068 
https://cenres.ctu.edu.vn  
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Khoa học Môi trường
Đào tạo: Kỹ sư Khoa học Môi trường
Mã ngành: 7440301 

Tổ hợp: T-L-H;  T-H-S ; T-H-A
Chỉ tiêu: 140; Thời gian đào tạo: 4 năm
Kỹ năng sau tốt nghiệp: có khả năng
nghiên cứu, tư vấn, tổ chức khai thác
và sử dụng bền vững các nguồn tài
nguyên, đánh giá rủi ro và tác động
môi trường, nghiên cứu cơ bản giải
quyết các vấn đề suy thoái môi trường
đất, nước, không khí,…

Kỹ thuật Môi trường
Đào tạo: Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường
Mã ngành: 7520320

Tổ hợp : T-L-H; T-L-A; T-H-S;  T-H-A
Chỉ tiêu: 130; Thời gian đào tạo: 4 năm
Kỹ năng sau tốt nghiệp: có năng lực
nghiên cứu, đánh giá, thiết kế tư vấn
và vận hành các công trình xử lý môi
trường: xử lý nước thải, chất thải rắn,
khí thải – tiếng ồn. Ứng dụng các công
nghệ xử lý tiên tiến trong lập dự án
kiểm soát xà xử lý ô nhiễm môi trường

Quản lý Tài nguyên và MT

Đào tạo: Kỹ sư Quản lý TN & MT 
Mã ngành: 7850101

Tổ hợp: T-L-H; T-L-A; T-H-S;  T-H-A
Chỉ tiêu: 100; Thời gian đào tạo: 4 năm
Kỹ năng sau tốt nghiệp: có năng lực
nghiên cứu, đánh giá, quy hoạch và xây
dựng các dự án quản lý tài nguyên môi
trường như bảo tồn đa dạng sinh học,
quản lý công trình, dự án xử lý chất thải,
nước thải, đánh giá tác động môi trường,
quy hoạch, khai thác, quản lý và sử dụng
bền vững tài nguyên và môi trường.

Quản lý đất đai
Đào tạo: Kỹ sư Quản lý Đất đai
Mã ngành: 7850103

Tổ hợp : T-L-H; T-L-A; T-H-S;  T-H-A
Chỉ tiêu: 120; Thời gian đào tạo: 4 năm
Kỹ năng sau tốt nghiệp: có khả năng
vận dụng các kiến thức phân tích,
nghiên cứu địa chính, quản lý và khai
thác tài nguyên, quy hoạch và sử dụng
đất hiệu quả; đo đạc, xây dựng bản đồ,
ứng dụng hệ thống thông tin địa lý, viễn
thám; thẩm định giá, bất động sản.

Lâm sinh
Đào tạo: Kỹ sư Lâm sinh

Mã ngành: 7620205 

Tổ hợp : T-L-H; T-L-A; T-H-S;  T-S-A

Chỉ tiêu: 60; Thời gian đào tạo: 4 năm

Kỹ năng sau tốt nghiệp: có kiến thức về
luật đất đai, luật lâm nghiệp, phương
pháp quản lý, bảo tồn và cải thiện hệ
sinh thái rừng, hệ sinh thái ven biển,
công trình cây rừng đô thị, bảo tồn tài
nguyên thiên nhiên, quy hoạch và quản
lý bền vững tài nguyên thiên nhiên…

Kỹ thuật Tài nguyên nước

Đào tạo: Kỹ sư Kỹ thuật TN nước
Mã ngành: 7580212

Tổ hợp: T-L-H;  T-L-A; T-H-A
Chỉ tiêu: 60; Thời gian đào tạo: 4 năm
Kỹ năng sau tốt nghiệp: đánh giá, qui
hoạch, quản lý và sử dụng hợp lý tài
nguyên nước; thiết kế, giám sát, xây
dựng các dự án thủy lợi/tài nguyên
nước; quan trắc và đánh giá chất
lượng nước/môi trường, giải pháp sử
dụng hiệu quả nước đô thị, nông
nghiệp và thủy sản,…

T: Toán; L: Lý; H: Hóa; S: Sinh; A: Tiếng AnhCÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2018

 

Cơ hội việc làm 
Năm 2017, có hơn 80% kỹ sư tốt nghiệp từ 

Khoa Môi trường và TNTN đều tìm được 

việc làm sau 1 năm ra trường. Kỹ sư các 

ngành có khả năng hành nghề tư vấn, thiết 

kế, lập dự án, lập quy hoạch môi trường, 

quy hoạch và quản lý đất đai, lập hồ sơ đánh 

giá tác động môi trường, thiết kế công trình 

xử lý môi trường, lập hồ sơ kiểm kê nguồn 

thải, thẩm định và đánh giá các dự án có 

liên quan,…  

 

Các cơ quan làm việc: Sở Môi trường và Tài 

nguyên, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Xây 

dựng, Sở KH Đầu tư, Cảnh sát Môi trường, 

Công ty (Công trình đô thị, cấp thoát nước, Tư 

vấn thiết kế công nghệ Môi trường, Chế biến 

nông sản/thực phẩm/thủy hải sản, Khai thác 

chế biến gỗ,…); Ngân hàng, Sàn Giao dịch, 

Quỹ đầu tư Phát triển, Các BQL dự án, … 

Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội học tập nâng cao 

trình độ, du học thông qua các chương trình, 

dự án hợp tác quốc tế.  
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Hội thao Khoa 

SV thực tập thực tế ở Thuỷ điện Đa Nhim 


