
 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

 

Tổng cộng: 60 tín chỉ 

- Khối kiến bắt buộc:    22 TC (~ 9 HP) 

- Khối kiến tự chọn:     23 TC (~10 HP) 

- Luâṇ văn tốt nghiêp̣ : 15 TC 

 

Chi tiết CTĐT: https://gs.ctu.edu.vn/kctdt  

DỰ THI ĐẦU VÀO 

 

Ứng viên tốt nghiệp bằng Kỹ sư, cử nhân 

các ngành Kỹ thuật môi trường, Công nghệ 

kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Tài nguyên 

nước, Khoa học Môi trường, Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường, Kỹ thuật hóa học, 

Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật vật liệu kim 

loại, Công nghệ sinh học,… 

 

Các môn thi tuyển: 

1. Kỹ thuật môi trường 

1. Xác xuất thống kê 

3. Anh văn 

Lưu ý: Có tổ chức ôn tập trước khi dự thi  

 

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 tư vấn: TS. Kim Lavane  

Email: kimlavane@ctu.edu.vn  

ĐT: 01683334026 

  

 

 

 

KKHHOOAA  MMÔÔII  TTRRƯƯỜỜNNGG  VVÀÀ  TTNNTTNN 

BBỘỘ  MMÔÔNN  KKYY ̃̃  TTHHUUÂÂ ̣̣TT  MMÔÔII  TTRRƯƯỜỜNNGG   

  

  

  

TTHHÔÔNNGG  TTIINN 

TTUUYYỂỂNN  SSIINNHH   

  

  

NNggàànnhh  KKyy ̃̃  tthhuuââ ̣̣tt  MMôôii  ttrrưườờnngg 

BBậậcc  TThhạạcc  ssĩĩ 

MMãã  nnggàànnhh::  88552200332200  

Nếu bạn muốn là một nhân tố tạo ra 

một  môi trường sống bền vững trong 

tương lại thì Chương trình thạc sỹ Kỹ 

thuật Môi trường của Trường đại học 

Cần Thơ là lựa chọn đúng đắn. 

Kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật công 

nghệ môi trường giữ vai trò và đóng 

góp rất quan trọng nhằm duy trì và phát 

triên bền vững môi trường sống.  

 

Sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn trong 

lĩnh vực này sẽ góp phần ngăn ngừa, 

giảm thiểu, giải quyết các vấn đề chất 

thải, năng lượng, quản lí thiên tai, cung 

ứng nước sạch,… 

 

mailto:kimlavane@ctu.edu.vn


 
CƠ HỘI VIỆC LÀM 

  

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Các cơ quan làm việc sau khi ra trường : 

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, 

Quỹ đầu tư Phát triển, Các BQL dự án, 

tư vấn các dự án quốc tế,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học viên tốt nghiệp có cơ hội học tập 

nâng cao trình độ tiếp tuc̣ hoc̣ lên 

Tiến si ̃taị trường hoăc̣  du học thông 

qua các chương trình, dự án hợp tác 

quốc tế.  

 

 

 

Điều kiện học tập: 

 Phòng học thoáng mát 

 Tư liệu học tập phong phú 

 Trang thiết bị, phòng thí nghiệm hiện 

đại 

 

 

 

Và những trãi nghiệm khác như trao đổi 

sinh viên, tập huấn nước ngoài tại Nhật 

Bản, Đài Loan, Thái Lan,… 

 

 

 

 

 

TƯƠNG LAI 

CÒN  HƠN 

THẾ NỮA! 

 

ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ SẼ 

TẠO CƠ HỘI 

CHO CÁC 

BẠN! 

 

 

ĐỂ CHÚNG TÔI PHỤC VỤ CÁC BẠN 

Tham gia trực tiếp các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, dự án quốc tế,… 

 


