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- Các hoạt động hướng dẫn và định hướng cho sinh viên

 Sinh hoạt đầu khóa:Đư

khóa cũ và khóa mới nắ

thông tin cần thiết trong quá trình h

tập, cảnh báo học vụ, các qui đ

giải đáp kịp thời những th

 Sinh hoạt lớp – họp lớp

trách lớp để tư vấn và h

đào tạo,  được sinh hoạt 

và giải đáp các thắc mắ

học tập, các qui định, khen thư

Thông tin hữu ích cho sinh viên 

Đến với Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường ĐHCT, 

không những sẽ được học hỏi chuyên môn sâu các ngành Khoa đang phụ trách đào tạo mà 

n được học hỏi kỹ năng mềm, được tham gia các phong trào thể thao giải trí lành mạnh

ộng Đoàn – Hội,… Một số thông tin cụ thể như sau:

Vị trí của Khoa Môi trường ở đâu? 

ở đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Ki
a) vào 300m, rẻ trái 700m là đến Khoa Môi trường và TNTN. 

Các hoạt động hướng dẫn và định hướng cho sinh viên 

Được tổ chức vào đầu năm học hàng năm nh

ắm bắt phương hướng nhiệm vụ năm học m

t trong quá trình học tập,  rèn luyện (Đăng ký học ph

, các qui định của Khoa, Trường, công tác đoàn

ng thắc mắc, nhu cầu chính đáng của sinh viên.

họp lớp:Mỗi lớp học chuyên ngành sẽ có 01 Cố

n và hỗ trợ hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt quy ch

t định kỳ 1lần/tháng (theo lịch học kỳ), CVHT d

ắc sinh viên, trao đổi và cập nhật các thông tin liên quan đ

nh, khen thướng, học bổng,… đến lớp.  

, các bạn sinh viên 

sâu các ngành Khoa đang phụ trách đào tạo mà 

được tham gia các phong trào thể thao giải trí lành mạnh, 

: 

 

Kiều, TPCT. 
ng và TNTN.  

c hàng năm nhằm giúp sinh viên 

mới và nắm những 

c phần, kết quả học 

ng, công tác đoàn, hội,…), giao lưu, 

a sinh viên. 

ố vấn học tập phụ 

t quy chế, qui định về 

, CVHT dự họp ghi nhận 

t các thông tin liên quan đến 



 Hệ thống CVHT quản lý – tư vấn sinh viên: Hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, 

phương pháp học tập phù hợp, cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn 

sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật,..) nhằm năng cao 

khả năng, học tập hiệu quả. 

 Phòng công tác sinh viên: Sinh viên liên hệ hoặc đăng nhập trang web của Phòng để 

nắm các thông tin có liên quan về công tác sinh viên như chế độ chính sách; học bổng-

học phí; khen thưởng-kỷ luật sinh viên; tư vấn sinh viên vềhọc tập, đời sống, chỗ ở, 

việc làm,..; chăm sóc sức khỏe, Quản lý sinh viên nội, ngoại trú trong thời gian học tập 

tại Trường ĐHCT (địa chỉ website: https://dsa.ctu.edu.vn). 

 Học phần kỹ năng: Ngoài những học phần chuyên ngành sinh viên còn có thể học tự 

chọn học các học phần kỹ năng như học phần kỹ năng mềm, học phần đổi mới sáng 

tạo và khởi nghiệp. 

 

- Các cơ hội sinh viên có thể tận dụng khi là sinh viên? 

 

 Tham gia các CLB chuyên ngành: Ngoài những giờ học trên lớp sinh viên còn 

có thể tham gia các CLB chuyên môn như CLB Ngoại ngữ, CLB tin học, CLB 

Khởi nghiệp sinh viên – Dymamic,… 

 Học bổng: Hàng năm Trường và Khoa có thông tin về các nguồn học bổng trao 

cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu khó phấn đấu trong học tập như: Học 

bổng khuyến học Đại học Cần Thơ (xét cấp học bổng cho sinh viên khóa mới trúng 

tuyển đại học) và học bổng theo từng học kỳ cho sinh viên có thành tích xuất sắc 

trong học tập; HB VALLET; HB TOYOTA; HB KOVA; HB Lương Định Của của 

Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng; HB Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang; HB “Đạm Cà 

Mau – Hạt ngọc mùa vàng”; HB Lương Văn Can; HB “Đồng hành Đài Loan”,.. 

Ngoài ra, hàng năm Khoa nhận được các suất học bổng từ các mạnh thường quân 

hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên của Khoa: Học bổng Hùynh Long Vân, Học 

bổng Một tấm lòng (Việt kiều Bỉ), Học bổng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công 

thương chi nhánh Cần Thơ, Quỹ học bổng STF – PNJ,… 

 Vay vốn tại địa phương: Trường hỗ trợ tư vấn đăng ký vay vốn tại đia phương 

cho các đối tượng được vay vốn theo quy định. 

 Tìm kiếm việc làm thêm: Sinh viên có thể tìm kiếm các việc làm thêm phù hợp 

với thời gian học trên lớp và không ảnh hưởng đến việc học. Sinh viên có thể tham 

gia các dự án Hợp tác quốc tế và điạ phương từ giảng viên để kiếm thêm thu nhập 

và học hỏi chuyên môn.  

 Tìm việc làm sau khi ra trường: Trường có Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và khởi 

nghiệp sinh viên; hàng năm Trường liên kết phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 

hội chợ việc làm, các buổi tư vấn hướng dẫn sinh viên chuẩn bị hồ sơ tìm việc và 

kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng,… 



 Tham gia các phong trào văn nghệ – thể thao: Hằng năm Khoa đều tổ chức các 

phong trào văn nghệ - thể thao cấp Khoa, Trường nhằm rèn luyện sức khỏe và tạo 

cơ hội cho các sinh viên thể hiện đam mê.  

 Tham quan thực tế: Trong thời gian đào tạo sinh viên có cơ hội tham gia các học 

phần thực tập thực tế, thự tập giáo trình tại các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, 

Vườn Quốc gia hay các Khu bảo tồn để có thêm kinh nghiệp và kiến thức thực tế. 

Ngoài ra, sinh viên còn có thể tham gia các hoạt động trao đổi sinh viên nước như 

Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản (học bổng trao đổi sinh viên),… 

 

- Các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp? 

 Giảng viên, nghiên cứu viên tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu 

hoặc Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến Môi trường. 

 Chuyên viên tại các cơ quan quản lý ở các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Cảnh sát Môi trường của 

các Tỉnh, Thành phố; Trung tâm phát triển quỹ đất, văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng đăng ký, trung tâm 

phát triển quỹ đất các quận/huyện, Cán bộ Địa chính xã/phường; các Ban quản lý 

dự án. 

 Chuyên viên tư vấn cho các tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, các cơ quan chính 

phủ và phi chính phủ liên quan đến môi trường, các Công ty tư vấn môi trường, 

Công ty đo đạc, Công ty môi giới và định giá bất động sản; các dự án liên quan đến 

đất đai và bất động sản, các đơn vị thẩm định giá (ngân hàng, công ty thẩm định 

giá…). 

 Cán bộ kỹ thuật, quản lý tại các công ty Cấp thoát nước, công ty Công trình đô thị 

và Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn. 

 …  

 

- Quản lý lớp của sinh viên bậc đại học 

 Lớp học phần: bao gồm những sinh viên đăng ký theo học cùng học phần trong 1 

học kỳ. Mỗi học phần có thể có nhiều lớp học phần với mã số khác nhau. 

 Lớp chuyên ngành: được hình thành từ đầu khóa học cho đến cuối khóa học. Tổ 

chức lớp chuyên ngành để duy trì những hoạt động đòan thể, lao động, xét kết quả 

rèn luyện, xét khen thưởng, phổ biến những thông tin của Trường, Khoa đến sinh 

viên. Mỗi lớp chuyên ngành có mã số riêng và được bố trí một Cố vấn học tập để 

hỗ trợ tư vấn giúp sinh viên. 

 

- Tham gia cácphong trào Đoàn - Hội như thế nào? 



 Đoàn thanh niên: Sinh viên có cơ hội tham gia rất nhiều các hoạt động công tác 

Đoàn để nâng kỹ năng và có cơ hội giao lưu, vui chơi. Các hoạt động được tổ chức 

theo chủ đề hằng tháng, các hoạt động công tác xã hội hướng đến lợi ích cộng 

đồng và đặc biệt là các hoạt động về môi trường như Ngày môi trường Thế Giới, 

Giờ Trái Đất, … 

 Hội sinh viên: Sinh viên có thể tham gia các Liên chi hội sinh viên, chi hội sinh 

viên theo các tỉnh. Tham gia các hoạt động phong trào được tổ chức tại các địa 

phương, làm quen thêm được nhiều người bạn mới cùng quê. 

 Câu lạc bộ, Đội, Nhóm: Sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm cấp 

Khoa, Trường như Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, CLB tương lai xanh, CLB 

nghiên cứu khoa học, CLB đơn ca tài tử, Đội công tác xã hội, …. 

 

- Điều kiện học tập và vui chơi giải trí 

Có thể nói Trường ĐHCT là một trong những đơn vị đào tạo có cơ sở vật chất hiện 

đại bậc nhất. Khu 2 ĐHCT là khu vực học tập chính của sinh viên các ngành, diện 

tích 87ha –tạo không gian rộng rãi và thoáng với đầy đủ các hoạt động tư vấn hỗ 

trợ phục vụ cho hoạt động học tập và vui chơi giải trí cho sinh viên.  

 Điều kiện học tập: Trung tâm học liệu của Trường là một trong những trung tâm 

học liệu lớn và hiện đại của cả nước với đầy đủ tài liệu, tư liệu học tập và nghiên 

cứu: http://www.lrc.ctu.edu.vn (xem ở đây). Khoa có thư viện chuyên ngành riêng 

với hang ngàn đầu sách. Có 12 Phòng thí nghiệm và Phòng thực hành phục vụ cho 

các hoạt động học tập của sinh viên.  

 Hoạt động và nơi sinh hoạt vui chơi giải trí:  

 Các Hoạt động Đoàn thanh niên: Tổ chức và tham gia các hoạt động thường 

niên như 8/3, 20/10, 20/11, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn,… 

 Các hoạt động vui chơi giải trí: Hội thao truyền thống Khoa, Hội thi tiếng 

hát – văn nghệ Trường, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh khác.  


