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Ngnnh ddo t4o: Cdng nghe Ki thugt MOi trudnrg; ME s5: 7510406

1. Khdi lugng ki6n thrrlc toin kho6: 150 tin chi (Kh6ng t<6 ttrOi luqng ki6n

thtc vA Gi6o duc th6 ch6t vd Gi6o dpc qui5c phdng -An ninh).

cAu TRUC TgTx TIrfC cua cmlorvc TRiNH

2. Hufng d6n thgc hign:

Chuong trinh ddo tAo dai hqc h0 chtuh quy nganh COng nghQ K! thuflt M6i
truong cria Trudmg Dai hgc Ki6n Giang dugc xdy dpg crn cf Theo Th6ng tu
22|}0|7|TT-BGDDT ngdy 06 th6ng 09 ndm 2017 clioa B0 truong B0 Gi6o duc vd
Ddo t4o vd Quyiit <linh sii 277!QD-EHKG ngiry t7 th6ng 7 ndm 2018 cta HiQu
truong Trudng Dai hqc Ki6n Giang ban hanh Quy chiS deo tao dai hgc, cao eting hQ

chinh quy theo hQ th5ng t(n chi.

Krr6T rrTN THIIC
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I. Ki6n thrrtc gi6o dgc ifui
cuong 39 26 37 94187 2 5r13

II. Ki6n thfc gi6o drlc chuy0n
nshi6o 111 74 9t 81,98 20 19,02

Kitin thfc co s0 nganh 37 33,33 33 36,26 4 20

Ki6n th(rc chuyEn nganh 64 57,66 58 63,74 6 30

Kh6a lu$n TN ho{c tuong duong 10 9,01 10 50

c0ng 1s0 100 126 100 24 100
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m5i lugrrg ki6n thtc crla kho6 hqc 4 nffn li 150 tfn chi (Kh6ng tinh c6c hqc

pnan COIC vn GDQP) duo. c phtui b6 trong 8 hqc k,. K6 ho4ch giang d4y dusc dg
kiisn nhu sau: 

Kd ho*ch giing dly

IIQc
l$

Ml hgc
phin T0n hgc phAn s6 tin

chi

IIKl

Cdc hgc phdn odt tupc t6

205005 Tri6t hqc M6c - L0nin 3

F0s0r0 Ti6ng anh I 3

A05005 Ph6p luft d4i cucrng 2

A0s026 Giei tich 3

A0s008 Gi6o dpc th6 chdt 1

G05097 Tin hgc co s& (LT + TH) 3

H06001 Sinh th6i hqc m6i truoag 2

Cdc hgc phln ry chgn 2

A05014 Logic hgc d4i cucmg 2

HK2

Cdc hgc phdn Ofu OuQc t7

z;05006 finh t6 chffi tri Mdc - L6nin 2

205407 Chri nghia xE hQi khoa hgc 2

F0s01 l Ti6ng anh 2 3

A05030 Dai s6 tuy6n tinh 2

A05039 VAt ly d4i cuong 3

E060r0 VE ki thuft 2

A05042 H6attei cuc,ng B (LT+TH) 3

A05009 Gi6o dec th6 ch6t Z

2;05001
Dudng t6i quOc phdng vd An ninh cua Dturg CQng
sdn ViQt Nam

205002 C6ng tric qu6c phdng vi anninh



Hgc
ky

Mfl hgc
phin TGn hgc phin 56 un

chi

TIK3

Cdc hgc phdn Olt oupc 19

A05003 Tu tu&ng Hd Chi Minh 2

F050r2 ^. I
rleng ann J 3

E06015 Ky thuflt diQn vi ttiQn tt (2LT+1TH) 3

H07037 Th5ng kC phdp thi nghiQm m6i trucrng (2LT + ITH) 3

H27001 Bi6n d6i khi hflu vi ndng lugng 2

A060ll Co hgc hm ch6t 2

H06032 H6a k! thu$t m6i truong (2LT + 2TH) 4

Z;05003 Qu6n sg chung, chi6n thuat, ky thuat b[n sung ngdn
vd srl dune hnr dan

z,05004 Hi6u bi6t chung v€iqudn, binh chung

A05010 Gi6o dpc ttr6 ch6t f

HK4

Cdc hgc phdn tfu OuQc t7

A05004 Dudmg l6i c6ch m?ng cta DCS Viet Nam 3

H0603s H6a sinh m6i truong (2LT+ITH) 3

H06020 Vi sinh m6i trudng (2LT + ITH) 3

H07016 DQc hgc mdi trudng 2

H27004 Quan l! chdtlugmg m6i trudmg 2

H07013 ThUc t6p nginh ngh6 4

Ctic hgc phdn ry chgn 4

A06013 Bio vQ vd 6n mdn vQt liQu 2

H06007 Thty vin m6i trudrng 2

H06012 Luflt vn chinh s6ch m6i trulng 2

HK5

Cdc hgc phdn Odt Ou6c 19

H06006 Thty lgc m6i trudmg 2

H070lt Phuong ph6p nghiOn cuu khoa hgc 2

IH
{Gl

*



4

Hgc
ky

Mf, hgc
phAn

TGn hqc phAn s6 tir
chi

H07001 M6y m6c vd thi6t bi m6i tru&ng 2

1107002 K! thu$t xrl lf nu6c cAp (LT) 2

H07003 Ki thuflt xrt lf nudc c6p (DA) I

H07008 Kf thuSt xtl lf khf thii vd ti6ng 6n (LT) 3

H07009 Kf thu{t xt} lf khf thii viti6ng 6n (DA) I

t{270t3 C6c phucrg ph6p hiQn tlai dirng trong phan tfch m6i
tnr0firs (2LT+ITH) 3

H07040 K! thu$t xft lf 6 nhiSm d6t (2LT+lTH) 3

HK6

Cdc hgc phdn tdt tupc 16

H07006 Ky thuAt xt} lf ch6t *rai rin 1rf) 3

H07007 Ky thuAt xt} lf ch6t tnfi rln 1Da; I

tD7A03 C6c qu6 trinh c6ng nghQ m6i trudng 3

H2t0t5 Quarr lf vi vfn hinh c6ng trinh xrl lf m6i tnrdng
(2LT + lTH) 3

H06033
An todn lao dQng vi vQ sinh rn6i trudrrg c6ng nghiQp
(2LT + ITH) 3

H06034 Tiiing anh chuy6nnginh KTMT 3

Ctrtc hgc phdn ty chgn 6

H07014 finhtd m6i trudng 3

H06021 Ben dd hsc vd GIS (2LT+lTH) 3

H06019 Dd hqa (CAD) trong TNMT (2LT+lTH) 3

H08009 Bio t6n da d4ng sinh hgc (2LT+lTH) 3

HK7

Cdc hgc phdn tdt tupc 24

H07004 Ky thuAt xtl $ nudc thai (LT) 3

H07005 K! thuft xrl lf nu6c thai (DA) I

1127016 Snn xu6t qch hon (2LT+ITH) 3

H27010 Quan nic mdi tru&trg (2LT+lTH) 3

H07038 D6nh gi6t6c tlQng rnOi truirrrg (2LT+ITH) 3



Hgc
ky

Mfl hgc
phAn TOn hgc phAn

s5 tin
chi

H270t7 ISO vi ki€m toan m6i trudng (2LT+lTH) 3

H07041 ThUc t$p ngdnh nghd ndng cao 8

HK8

H28001 Kh6a lufln t6t nghiQp l0

Hofic chgn t0

H08001 Mqrrg luoi c6p vitho6t nu6c tt6 thi 2

H08002 QuAn lf m6i truong dO thi vd khu c6ng nghiQp 2

H08003 C0ng nghQ sinh hgc m6i truong 2

H08004 Quy hoAch m6i truong 3

H08005 Vi sinh vflt ung dgng hong m6i truqng thty san (LT) 2

H08006 Vi sinh v$t ung dpg trong m6i truong thty sin (TH) 1

Cdn crl vdo chuong trinh ddo t4o sinh vi€n tham khno f kii5n cria c5 vtin hqc

t$p d6 Bp k6 hoach hgc tflp cho todn k1,r6a hgc cho phr) hqrp. Trudc khi bit itdu hqc

ky, NhA truong th6ng b6o lich hgc dg ki6n cho timg ngdnh, danh s6ch c6c hgc phAn

blt bu0c vd tU chgn dp ki6n, ldm c[n crl d6 sinh vi6n ddng ky l<h6i lugng hgc tfp.
Ngodi c6c hgc phan da tfch lfly, it6 dat dugc mgc ti6u tOt nghipp sinh vi6n phii

tich lfiy ch(mg chi k! nlng mdm, chuAn ddu ra ngo4i ngt, tin hgc theo quy d[nh cta
Truong.

Chumg trinh ddo tpo c6 th6 <fugc tli€u chinh theo quy <linh tai Khoin 1 - DiAu

8, Th6ng tu 2212017/TT-BGDET ngdy 06 th6ng 9 nim 2017 cria B0 Truong B0

Gi6o dUc vi Ddo t4o cho pht hqp v6i sU ph6t tri6n kinh te xA hQi cria d6t nudc vd

hOi nh0p.

CIal HQC

,{guy6n Viln Thhnh
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 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHKG ngày     tháng    năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang) 

 

                Tên chương trình: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

                Trình độ đào tạo: Đại học (Kỹ sư) 

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường;   Mã số: 7510406 

 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đào tạo 

ra nguồn nhân lực trình độ đại học chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật 

Môi trường. Đây là đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ 

cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và năng lực vững vàng về 

lý thuyết lẫn thực hành nhằm đạt được những thành công về nghề nghiệp trong lĩnh 

vực môi trường và đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

 Sinh viên có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng; ý thức tổ chức kỷ luật 

tốt; hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân; hiểu biết về văn 

hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã 

hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát 

triển bền vững của xã hội và cộng đồng. 

 Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở 

ngành và kiến thức chuyên ngành, có kỹ năng thực hành về Công nghệ Kỹ thuật 

Môi trường: phân tích, đánh giá và thiết kế các hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát ô 

nhiễm trong môi trường theo cách tiếp cận đúng chức năng, thẩm mỹ, an toàn, hiệu 

quả kinh tế và bền vững thân thiện môi trường và xã hội. 

1.2.1. Kiến thức 

Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở 

ngành và kiến thức chuyên ngành, có kỹ năng thực hành về Công nghệ Kỹ thuật 

Môi trường đáp ứng yêu cầu kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường công nghiệp và 

xã hội. 

 Tri thức chuyên môn 

 Sinh viên có được kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt 
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Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội có thể đáp ứng cho 

việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và nâng cao trình độ học tập;  

 Kiến thức cơ bản đối với các lĩnh vực liên quan đến ngành môi trường: kỹ 

thuật nhiệt, kỹ thuật điện, xây dựng, cơ khí… 

 Trình độ ngoại ngữ và tin học đạt tối thiểu sau: Có chứng chỉ ngoại ngữ, đạt 

chuẩn đầu ra về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Trường. 

 Năng lực nghề nghiệp 

- Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực chuyên môn; 

- Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau: 

+ Nắm vững quy trình công nghệ và có thể thiết kế hệ thống cấp, thoát nước và 

hệ thống xử lý chất thải;  

+ Kiến thức (lý thuyết và thực tế) về các quá trình biến đổi hóa học, vật lý và 

sinh học của chất ô nhiễm, sự lan truyền của chúng trong môi trường nước, không 

khí và đất;  

+ Nắm vững kiến thức về quản lý chất lượng môi trường (bao gồm cả kỹ năng 

phân tích các thông số đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí và chất 

thải rắn); 

+ Chính sách môi trường, phân tích hệ thống, quản lý môi trường đô thị và công 

nghiệp, đánh giá tác động môi trường và biến đổi khí hậu; 

+ Sinh viên nắm vững kiến thức về các tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường, các 

văn bản pháp luật về môi trường và các lĩnh vực liên quan.  

1.2.2. Kỹ năng 

 Kỹ năng nghề nghiệp 

 Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, lựa chọn công nghệ xử lý, thiết kế 

kỹ thuật, vận hành các hệ thống xử lý chất thải. 

 Thực hiện thành thạo các kỹ thuật quan trắc, đánh giá kiểm soát ô nhiễm. 

 Khả năng đánh giá tác động qua lại giữa môi trường và hoạt động sản xuất; 

Khả năng dự báo rủi ro môi trường trong nhiều lĩnh vực, biến đổi khí hậu;  

 Đánh giá các tài nguyên môi trường, thành phần môi trường để bảo vệ các 

nguồn lợi và đa dạng sinh học;  

 Ứng dụng viễn thám GIS trong quản lý môi trường, bảo vệ nguồn lợi; 

 Tư vấn cho các nhà đầu tư phương án thích hợp về dây chuyền công nghệ và 

hệ thống xử lý môi trường; 

 Tiếp cận được kiến thức và công nghệ môi trường hiện đại, chọn lựa được 

công nghệ mới theo hướng thân thiện với môi trường. 

 Quản lý tổng hợp môi trường theo hướng bền vững và bảo tồn tài nguyên 

thiên nhiên. 

 Kỹ năng mềm  
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 Có khả năng làm việc độc lập; 

 Kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,… 

thông qua các báo cáo sermina, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp; 

 Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn và 

quản lý; 

 Có khả năng làm việc theo nhóm và khả năng tổ chức nhóm làm việc; có khả 

năng truyền đạt các kiến thức về bảo vệ môi trường cho các cộng đồng có trình độ 

nhận thức khác nhau. 

1.2.3. Thái độ 

 Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; 

yêu nghề. 

 Luôn có trách nhiệm với công việc, năng động, tự tin, có tinh thần cầu tiến, tự 

khẳng định bản thân, có thái độ thân thiện hợp tác, có tinh thần phục vụ cộng đồng. 

1.2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

 Các cơ quan quản lý môi trường: Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi, Sở Khoa học – 

Công nghệ, Sở Tài nguyên – Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường; 

 Các công ty môi trường: Công ty tư vấn, thiết kế, xử lý môi trường, Công ty 

Cấp thoát nước. 

 Tất cả các công ty, nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng có hệ thống xử lý môi 

trường. 

 Chuyên viên về sức khỏe và an toàn môi trường lao động trong các công ty đa 

quốc gia, chuyên viên môi trường trong các tổ chức chuyên về giám sát và cấp 

chứng chỉ ISO; chuyên viên tư vấn, giám sát, thanh tra, kiểm tra cho các dự án đánh 

giá tác động môi trường;  

 Cơ sở nghiên cứu liên quan: Viện nghiên cứu, Trung tâm và Trạm quan trắc 

trong lĩnh vực môi trường. 

1.2.5. Trình độ Ngoại ngữ, Tin học: B1 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam hoặc tương đương; Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.  

2. Chuẩn đầu ra  

2.1. Kiến thức 

2.1.1. Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những 

nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những nội 

dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào công việc 

và cuộc sống. 

2.1.2. Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn các kiến thức cơ bản đối với các 

lĩnh vực liên quan đến ngành môi trường: kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, xây dựng, 

cơ khí… 

2.1.3. Nắm vững quy trình công nghệ và có thể thiết kế hệ thống cấp, thoát 

nước và hệ thống xử lý chất thải;  
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2.1.4. Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn các kiến thức (lý thuyết và thực tế) 

về các quá trình biến đổi hóa học, vật lý và sinh học của chất ô nhiễm, sự lan truyền 

của chúng trong môi trường nước, không khí và đất;  

2.1.5. Nắm vững kiến thức về quản lý chất lượng môi trường (bao gồm cả kỹ 

năng phân tích các thông số đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí và 

chất thải rắn); 

2.1.6. Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn các kiến thức Chính sách môi 

trường, phân tích hệ thống, quản lý môi trường đô thị và công nghiệp, đánh giá tác 

động môi trường và biến đổi khí hậu; 

2.1.7. Nắm vững kiến thức về các tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường, các văn 

bản pháp luật về môi trường và các lĩnh vực liên quan.  

2.2. Kỹ năng 

2.2.1. Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường, lựa chọn công nghệ xử lý, 

thiết kế kỹ thuật, vận hành các hệ thống xử lý chất thải; 

2.2.2. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật quan trắc, đánh giá kiểm soát ô 

nhiễm; 

2.2.3. Khả năng đánh giá tác động qua lại giữa môi trường và hoạt động sản 

xuất; Khả năng dự báo rủi ro môi trường trong nhiều lĩnh vực, biến đổi khí hậu; 

Đánh giá các tài nguyên môi trường, thành phần môi trường để bảo vệ các nguồn 

lợi và đa dạng sinh học;  

2.2.4. Ứng dụng viễn thám GIS trong quản lý môi trường, bảo vệ nguồn lợi; 

2.2.5. Tiếp cận được kiến thức và công nghệ môi trường hiện đại, chọn lựa 

được công nghệ mới theo hướng thân thiện với môi trường và tư vấn cho các nhà 

đầu tư phương án thích hợp về dây chuyền công nghệ và hệ thống xử lý môi trường; 

2.2.6. Quản lý tổng hợp môi trường theo hướng bền vững và bảo tồn tài 

nguyên thiên nhiên; 

2.2.7. Kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay 

thế,… thông qua các báo cáo sermina, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp; 

2.2.8. Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên 

môn và quản lý; khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và 

công việc. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2.3.1. Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc; 

2.3.2. Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; Có 

sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; 

2.3.3. Khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác 

nhau; 

2.3.4. Khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề môi trường, nghiệp vụ 

thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; bảo vệ và chịu trách 

nhiệm về những kết luận chuyên môn; 

2.3.5. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể.  
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   CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau)  

HỌC 

KÌ 

MÃ 

HỌC 

PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ và  

trách nhiệm 

   2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

 

F05010 Tiếng anh 1                       x   x x         x 

A05039 Vật lý đại cương       x       x x             x     x   

A05008 Giáo dục thể chất 1                                x         

H27001 
Biến đổi khí hậu và 

năng lượng   
          x x           x x     x x x x  

Z06001 

Đường lối Quốc phòng 

và An ninh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

x                         x   x       x 

H06001 Sinh thái học MT         x   x x x x     x       x   x x 

 Chọn 1 trong 3 học phần (2TC) 

A05014 Logic học đại cương x                         x   x  x   x   

A05013 
Thực hành văn bản 

Tiếng Việt 
x             x  x x  x  

A05015 
Cơ sở văn hoá Việt 

Nam 
x             x  x x  x  

2 

F05011 Tiếng anh  2                       x   x x         x 

G05097 Tin học cơ sở (LT+TH)     x           x             x x       

A05042 
Hóa đại cương B 

(LT+TH) 
      x       x                 x       

A05009 Giáo dục thể chất 2                               x         



7 

 

 

   CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau)  

HỌC 

KÌ 

MÃ 

HỌC 

PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ và  

trách nhiệm 

   2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

A05005 Pháp luật đại cương x         x x             x         x   

3 

A05030 Đại số tuyến tính   x                       x       x     

Z05005 Triết học Mác - Lênin x                         x             

H06032 
Hóa kỹ thuật môi 

trường (2LT+2TH) 
      x x       x x   x   x     x   x   

H27004 
Quản lý chất lượng môi 

trường 
      x x x x     x       x     x x   x 

E06015 
Kỹ thuật điện và điện 

tử (2LT+1TH) 
  x         x         x   x   x x       

4 

H06006 Thủy lực môi trường       x       x       x   x     x   x   

F05012 Tiếng anh 3                       x   x x         x 

A05026 Giải tích x x                   x   x   x         

Z06002 
Công tác quốc phòng 

và an ninh 
x                             x       x 

H27016 
Sản xuất sạch hơn 

(2LT+1TH) 
          x x x   x     x   x   x x x x 

5 A05010 Giáo dục thể chất 3                               x         



8 

 

 

   CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau)  

HỌC 

KÌ 

MÃ 

HỌC 

PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ và  

trách nhiệm 

   2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

A06011 Cơ học lưu chất   x   x         x     x         x   x   

E06010 Vẽ kỹ thuật   x                   x         x     x 

H06034 
Tiếng anh chuyên 

ngành KTMT 
  x     x                       x x x x 

Z05006 
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
x                         x             

H06020 
Vi sinh môi trường 

(2LT+1TH) 
      x x       x x   x   x     x   x   

6 

Z06003 Quân sự chung x                         x           x 

Z05007 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
x                         x             

H06035 
Hóa sinh môi trường 

(2LT+1TH) 
      x x       x x   x   x     x   x   

H06033 

An toàn lao động và vệ 

sinh môi trường công 

nghiệp (2LT+1TH) 

          x x           x x     x     x 

H27003 
Các quá trình công 

nghệ  môi trường 
    x x     x         x         x x x x 

7 

H07011 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
  x x                 x   x     x   x x 

Z06004 
Kỹ thuật chiến đấu bộ 

binh và chiến thuật 
x                         x           x 
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   CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau)  

HỌC 

KÌ 

MÃ 

HỌC 

PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ và  

trách nhiệm 

   2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

A05003 Tư tưởng Hồ Chí Minh x                                     x 

H07006 
Kỹ thuật xử lý chất thải 

rắn (LT) 
    x x x x x x x     x   x     x x x x 

H07007 
Kỹ thuật xử lý chất thải 

rắn (ĐA) 
    x x x x x x x     x   x     x x x x 

Chọn 2 trong 3 học phần (4tc) 

A06013 
Bảo vệ và ăn mòn vật 

liệu 
  x   x   x x   x     x         x   x   

H06007 Thủy văn môi trường       x x       x x       x   x       x 

H06012 
Luật và chính sách môi 

trường 
          x x             x             

8 

H07040 
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm 

đất (2LT+1TH) 
    x x x x x x x     x   x     x x x x 

H27010 
Quan trắc môi trường 

(2LT+1TH) 
          x     x               x x x x 

H07013 Thực tập ngành nghề     x x x x x x x x x x x x x   x x x x 

Z05008 
Lịch sử Đảng Cộng 

Sản Việt Nam 
x                         x   x         

9 H27015 

Quản lý và vận hành 

công trình xử lý môi 

trường (2LT+1TH) 

    x x     x         x         x x x x 
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   CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau)  

HỌC 

KÌ 

MÃ 

HỌC 

PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ và  

trách nhiệm 

   2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

 
H07002 

Kỹ thuật xử lý nước 

cấp (LT) 
    x x x x x x x     x   x     x x x x 

 H07003 
Kỹ thuật xử lý nước 

cấp (ĐA) 
    x x x x x x x     x   x     x x x x 

 H07008 
Kỹ thuật xử lý khí thải 

và tiếng ồn (LT) 
    x x x x x x x     x   x     x x x x 

 H07009 
Kỹ thuật xử lý khí thải 

và tiếng ồn (ĐA) 
    x x x x x x x     x   x     x x x x 

 Chọn 1 trong 2 học phần (3 TC) 

 H06019 
Đồ họa (CAD) trong 

TNMT (2LT+1TH) 
    x               x             x x x 

 
H08009 

Bảo tồn đa dạng sinh 

học (2LT+1TH) 
       x x x  x     x x    x x      x  x x x 

10 H07004 
Kỹ thuật xử lý nước 

thải (LT) 
    x x x x x x x     x   x     x x x x 

 H07005 
Kỹ thuật xử lý nước 

thải (ĐA) 
    x x x x x x x     x   x     x x x x 

 H07062 
Đánh giá tác động môi 

trường (LT) 
          x x x x     x   x     x x x x 
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   CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau)  

HỌC 

KÌ 

MÃ 

HỌC 

PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ và  

trách nhiệm 

   2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

 H07050 
Đánh giá tác động môi 

trường (ĐA) 
  x x x x x x x     x   x     x x x x 

 Chọn 1 trong 2 học phần (3 TC) 

 H07014 Kinh tế môi trường           x x x   x     x x     x x x x 

 H06021 
Bản đồ học và GIS 

(2LT+1TH) 
      x             x     x x     x x x 

11 H27013 

Các phương pháp hiện 

đại dùng trong phân 

tích môi trường 

(2LT+1TH) 

    x x     x         x         x x x x 

 H07016 Độc học môi trường       x x   x x       x   x     x x x x 

 H07037 

Thống kê phép thí 

nghiệm môi trường 

(2LT+1TH) 

        x     x           x     x   x   

 H27017 
ISO và kiểm toán môi 

trường (2LT+1TH) 
        x               x x       x x x 

12 H07001 
Máy móc và thiết bị 

môi trường 
    x                 x     x       x x 
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   CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau)  

HỌC 

KÌ 

MÃ 

HỌC 

PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ và  

trách nhiệm 

   2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

H07041 
Thực tập ngành nghề 

nâng cao 
    x x x x x x x x x x x x x   x x x x 

13 

H28001 Khóa luận tốt nghiệp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Hoặc chọn 5 trong 6 học phần (10tc) 

H08001 
Mạng lưới cấp và thoát 

nước đô thị 
    x x x x x   x x     x x     x x x x 

H08002 
Quản lý môi trường đô 

thị và khu công nghiệp 
        x x x   x x     x x     x x x x 

H08003 
Công nghệ sinh học 

môi trường 
      x x x           x         x x x x 

H08004 Quy hoạch môi trường         x x x x   x     x x     x x     

H08005 

Vi sinh vật ứng dụng 

trong môi trường thủy 

sản (LT) 

      x                   x     x x     
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   CHUẨN ĐẦU RA (tùy theo cách đánh đề mục sẽ có tham chiếu khác nhau)  

HỌC 

KÌ 

MÃ 

HỌC 

PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ và  

trách nhiệm 

   2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 

H08006 

Vi sinh vật ứng dụng 

trong môi trường thủy 

sản (TH) 

      x                   x     x x     

TỔNG CỘNG 150 tín chỉ 
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3. Khối lượng kiến thức toàn khoá  

150 tín chỉ (Không kể khối lượng kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc 

phòng – An ninh). 

CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 

KHỐI KIẾN THỨC 

Tổng 
Kiến thức Kiến thức 

Bắt buộc tự chọn 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ Tín 

chỉ 

Tỷ lệ Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

(%) (%) (%) 

I. Kiến thức giáo dục đại 

cương 
38 25 36 95 2 5 

II. Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 
112  75 92  82 20 18 

Kiến thức cơ sở ngành 37 33 33 89 4 11 

Kiến thức chuyên ngành 65 58 59  91 6 9 

Khóa luận TN hoặc tương đương 10 9 0  0  10 100 

Cộng 150  100 128 85 22 15 

 

4. Đối tượng tuyển sinh 

Mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài không phân biệt dân tộc, tôn giáo, 

tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu có đủ 

điều kiện sau đây đều có thể dự thi vào ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường cụ 

thể: 

 Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. 

 Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định hiện hành. 

 Hình thức tuyển sinh: theo phương thức xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp 

3 môn: 

 A07: Toán, Lịch sử, Địa lí 

 A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân 

 C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa lí 

 C17: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo Quyết định số 498/QĐ-ĐHKG ngày 18 tháng 8 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 

tại Trường Đại học Kiên Giang. 

6. Cách thức đánh giá 

 Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 
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điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần là tổng 

của điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương 

ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành 

điểm chữ và điểm tín chỉ. 

7. Nội dung chương trình  

 

STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

 1.      Kiến thức giáo dục đại cương 

1  Z05005 
Triết học Mác 

- Lênin 

- Giúp người học nắm được những 

kiến thức cơ bản về thế giới quan và 

phương pháp luận triết học của chủ 

nghĩa Mác - Lênin. 

- Giúp người học vận dụng được 

những kiến thức cơ bản về thế giới 

quan và phương pháp luận triết học 

của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực 

tiễn. 

45  90  

2  Z05006 
Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

Giúp người học nắm được những 

nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa 

Mác - Lênin về phương thức sản 

xuất tư bản chủ nghĩa và về chủ 

nghĩa xã hội. 

30  60  

3  Z05007 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

Giúp người học liên hệ được những 

kiến thức đã học vào quá trình xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

30  60  

4  A05003 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

- Cung cấp những hiểu biết có tính 

hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá 

trị văn hoá Hồ Chí Minh. 

- Tạo lập những hiểu biết về tư 

tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư 

tưởng, kim chỉ nam hành động của 

Đảng và của cách mạng nước ta. 

- Góp phần xây dựng nền tảng đạo 

đức con người mới. 

30  60  

5  Z05008 

Lịch sử Đảng 

Cộng Sản Việt 

Nam 

- Nắm được sự ra đời của Đảng 

cộng sản Việt Nam. 

- Nhận diện được những cơ sở để 

Đảng hoạch định đường lối, quan 

điểm, chủ trương của Đảng. 

- Nắm được đường lối, chủ trương, 

quan điểm của Đảng qua các thời kỳ 

lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 

đó chủ yếu tập trung vào đường lối 

của Đảng thời kỳ đổi mới trên một 

số lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội, đối ngoại…. 

30  60  



16 

 

 

STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

- Xây dựng cho sinh viên niềm tin 

vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục 

tiêu, lý tưởng của Đảng. 

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức 

chuyên ngành để chủ động, tích cực 

trong giải quyết những vấn đề kinh 

tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo 

đường lối, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước. 

6  A05005 
Pháp luật đại 

cương 

Giúp người học nắm vững kiến thức 

cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật, 

quy phạm pháp luật, các văn bản 

quy phạm pháp luật; quan hệ pháp 

luật, thực hiện pháp luật, vi phạm 

pháp luật và trách nhiệm pháp lý; 

nội dung các ngành luật cơ bản 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

hiện nay như luật hiến pháp, luật 

hành chính, luật dân sự và tố tụng 

dân sự… nhằm rèn luyện cho người 

học sống và làm việc theo pháp luật. 

30  60  

7  A05008 
Giáo dục thể 

chất 1  

Giúp sinh viên thực hiện được các 

kỹ thuật chạy cự ly ngắn, chạy cự ly 

trung bình trong môn Điền kinh, 

biết cách tập luyện và vận dụng để 

nâng cao sức khỏe.   

 30 60  

8  A05009 
Giáo dục thể 

chất 2  

Giúp sinh viên thực hiện được các 

kỹ thuật cơ bản của môn bóng 

chuyền: Di chuyển, chuyền bóng, 

phát bóng, đập bóng, chắn bóng. Có 

được kỹ năng chơi bóng chuyền đơn 

giản, hiểu biết luật thi đấu môn bóng 

chuyền, công tác tổ chức và điều 

hành một giải đấu.  

 30 60  

9  A05010 
Giáo dục thể 

chất 3  

Giúp sinh viên hiểu biết về bóng đá 

cơ bản, có được kỹ năng chơi bóng 

đơn giản, hiểu biết luật thi đấu môn 

bóng đá, công tác tổ chức và điều 

hành một giải đấu.  

 30 60  

10  F05010 Tiếng anh 1 

Giúp sinh viên vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ bản 

trong tiếng Anh để SV có thể giao 

tiếp được bằng tiếng Anh trong 

những tình huống cơ bản. Ngoài ra, 

SV còn được thực hành nghe, nói và 

viết những tình huống tiếng Anh cơ 

45  90  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

bản, thông dụng trong cuộc sống 

hàng ngày. Sau khi kết thúc học 

phần, SV đạt trình độ A1 theo 

khung tham chiếu châu Âu. 

11  F05011 Tiếng anh 2 

Vận dụng được các kỹ năng giao 

tiếp (nghe, nói, đọc, viết) về các chủ 

đề như: văn hóa và đất nước, sức 

khỏe, sở thích, tính cách con người, 

tiền bạc…ở mức độ… 

45  90  

12  F05012 Tiếng anh 3 

Giúp sinh viên vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc ngữ pháp cơ bản 

trong tiếng Anh để SV có thể giao 

tiếp được bằng tiếng Anh trong 

những tình huống cơ bản. Ngoài ra, 

SV còn được thực hành nghe, nói và 

viết những tình huống tiếng Anh cơ 

bản, thông dụng trong cuộc sống 

hàng ngày. Sau khi kết thúc học 

phần, SV đạt trình độ A2 theo 

khung tham chiếu châu Âu. 

45  90  

13  G05097 
Tin học cơ sở 

(LT+TH) 

- Nắm được những kiến thức, kỹ 

năng cơ bản về công nghệ thông tin: 

Tổng quan về công nghệ thông tin, 

biểu diễn và xử lý thông tin trên 

máy tính điện tử, tổng quan về máy 

tính; mạng máy tính và Internet; sử 

dụng hệ điều hành; sử dụng bộ phần 

mềm văn phòng.  

- Có khả năng sử dụng thành thạo hệ 

điều hành Microsoft Windows, phần 

mềm soạn thảo văn bản Microsoft 

Word, phần mềm xử lý bảng tính 

Microsoft Excel, phần mềm tạo bản 

thuyết trình Microsoft PowerPoint; 

đồng thời biết sử dụng các dịch vụ 

Internet để tìm kiếm, trao đổi thông 

tin. 

30 30 120  

14  
 

Z06001 

Đường lối 

Quốc phòng và 

An Ninh của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam  

- Trang bị những kiến thức cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân 

đội và bảo vệ Tổ quốc, những quan 

điểm cơ bản của Đảng về xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân, chiến tranh nhân dân, hiểu 

biết về nguồn gốc, bản chất chiến 

 30    60  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

tranh, nghệ thuật đánh giặc của ông 

cha ta và nghệ thuật quân sự Việt 

Nam từ khi có Đảng. 

- Trang bị những kiến thức cơ bản 

về âm mưu thủ đoạn của các thế lực 

thù địch đối với cách mạng Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay, về 

chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo 

loạn lật đổ của các thế lực thù địch; 

những nội dung chủ yếu địch lợi 

dụng Chủ đề dân tộc và tôn giáo 

chống phá cách mạng Việt Nam. 

- Trang bị kiến thức về chiến tranh 

công nghệ cao, xây dựng lực lượng 

dân quân tự vệ, lực lượng dự bị 

động viên, động viên công nghiệp 

quốc phòng, phong trào toàn dân 

đấu tranh phòng chống tội phạm và 

tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc 

gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới, 

biển đảo Việt Nam. 

15  Z06002 

Công tác quốc 

phòng và an 

ninh  

Giúp người học hiểu được những 

kiến thức cơ bản về phòng chống 

âm mưu diễn biến hòa bình; cách 

thức xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ; chủ quyền biển đảo; các vấn 

đề về dân tộc, tôn giáo; phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; bảo 

vệ an ninh trật tự và phòng chống 

tội phạm. 

30  60  

16  
 

Z06003 
Quân sự chung 

Giúp người học nắm và thực hành 

được những kiến thức, kỹ năng kỹ, 

chiến thuật quân sự cơ bản, cần thiết 

như: bản đồ, địa hình quân sự, các 

phương tiện chỉ huy để phục vụ cho 

nhiệm vụ học tập chiến thuật và chỉ 

huy chiến đấu; tính năng, tác dụng, 

cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại 

vũ khí bộ binh AK, CKC, RPĐ, 

RPK, B40, B41; đặc điểm tính năng, 

kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; phòng 

chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh 

học, vũ khí lửa; vết thương chiến 

tranh và phương pháp xử lý; luyện 

tập đội hình khối; chiến thuật từng 

30  60  



19 

 

 

STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

người trong chiến đấu tiến công và 

phòng ngự; thực hành kỹ thuật bắn 

súng tiểu liên AK. Nội dung gồm: 

sử dụng bản đồ địa hình quân sự, 

một số loại vũ khí bộ binh; thuốc 

nổ; cấp cứu ban đầu các vết thương 

chiến tranh; đội ngũ đơn vị; từng 

người trong chiến đấu tiến công và 

phòng ngự; kỹ thuật bắn súng bài 1b 

tiểu liên AK. 

17  Z06004 

Kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh và 

chiến thuật 

Hiểu được cách tổ chức lực lượng 

quân, binh chủng và lịch sử quân, 

binh chủng ở Việt Nam, tham quan 

một số đơn vị quân sự ở địa phương.  

40  120  

18  A05013 
Thực hành văn 

bản tiếng Việt 

Học phần cung cấp cho người học 

những hiểu biết khái quát về văn 

bản tiếng Việt ở cấp độ cao nhất là 

văn bản.Tập trung hướng dẫn sinh 

viên rèn luyện ngôn ngữ, phương 

pháp tiếp nhận, tạo lập một văn bản 

khoa học thông qua việc thực hiện 

hệ thống bài tập thực hành để rèn 

luyện ngôn ngữ. Đồng thời giáo dục 

cho SV thái độ yêu qúi và trân trọng 

tiếng mẹ đẻ; hình thành, phát triển 

kĩ năng phân tích, tổng hợp, khái 

quát Chủ đề; kĩ năng trình bày một 

ngôn bản/Chủ đề khoa học, đáp ứng 

yêu cầu học tập nghiên cứu 

30  60  

19  A05015 
Cơ sở văn hoá 

Việt Nam 

Học phần cung cấp cho sinh viên 

những Chủ đề khái quát về văn hóa, 

diễn trình, các phân vùng và đặc 

điểm Văn hóa Việt Nam trên các 

lĩnh vực; nhằm giáo dục ý thức giữ 

gìn phát huy những tinh hoa văn hóa 

dân tộc, có bản lĩnh vững vàng khi 

tiếp biến giao lưu với bên ngoài. 

30  60  

20  A05014 
Logic học đại 

cương 

Logic học giúp ta nắm vững các quy 

luật lôgic của tư duy, các hình thức, 

các phương pháp của tư duy đúng, 

chính xác, cho ta phương pháp nhận 

thức khoa học và bác bỏ những luận 

điệu xảo trá, ngụy biện trong đời 

sống 

30  60  

21  
A05039 

 

Vật lý đại 

cương 

Học phần trang bị cho người học 

một số kiến thức cơ bản và nâng cao 

về: Cơ học, Nhiệt học, Điện từ học, 

30 30 120  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

Trường và sóng điện từ, Sóng ánh 

sáng, Thuyết tương đối Einstein, 

Quang lượng tử, Cơ học lượng tử, 

Vật liệu điện, từ, quang – laser: phù 

hợp với ngành học để làm nền tảng 

cho các học phần cơ sở và chuyên 

ngành kỹ thuật; hiểu biết và ứng 

dụng vật lý trong khoa học, công 

nghệ và đời sống. 

Nghiệm lại Định luật một, hai và ba 

Newton 

Khảo sát cặp nhiệt điện. 

Vẽ đường đặc trưng V-A của diod 

bán dẫn. 

Dùng kính hiển vi đo kích thước 

một vật nhỏ d << 1 mm 

Khảo sát hiện tượng tán sắc qua 

lăng kính. Đo chiết suất của thủy 

tinh và vận tốc ánh sáng trong thủy 

tinh. 

Khảo sát hiện tượng giao thoa ánh 

sáng. Đo bước sóng ánh sáng. 

Đo hằng số Planck 

22  A05042 
Hóa đại cương 

B (LT+TH) 

Học phần cung cấp những kiến thức 

cơ bản về cấu tạo chất (cấu tạo 

nguyên tử; liên kết hóa học và cấu 

tạo phân tử; các trạng thái tập hợp 

của vật chất), về cơ sở lý thuyết của 

các quá trình hoá học và hóa lý 

(nhiệt động hóa học; động hóa học; 

dung dịch phân tử; dung dịch điện 

ly; điện hóa học), làm nền tảng cho 

việc tiếp thu một số học phần cơ sở 

và chuyên ngành có liên quan. 

30 30 120  

23  A05026 Giải tích 

Học phần trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản và một phần 

nâng cao phù hợp với ngành học về 

các nội dung: phép tính vi phân, tích 

phân của hàm một biến Phép tính vi 

phân hàm nhiều biến số, ứng dụng 

vào hình học; phương trình vi phân. 

Nhằm rèn luyện cho người học khả 

năng tư duy logic, khả năng phân 

tích định lượng cũng như giải quyết 

các bài toán liên quan đến chuyên 

45  90  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

ngành 

24  A05030 
Đại số tuyến 

tính 

Học phần trang bị cho người học 

những kiến thức cơ bản và ứng dụng 

về: ma trận, định thức, hệ phương 

trình tuyến tính, không gian vector 

nhằm giúp người học phát triển khả 

năng tư duy logic, giải quyết các bài 

toán liên quan đến chuyên ngành. 

30  60  

 2.      Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

 2.1.  Kiến thức cơ sở ngành 

25  E06010 Vẽ kỹ thuật 

Học phần trang bị cho người học 

những kiến thức cần thiết xây dựng 

bản vẽ kỹ thuật bao gồm các tiêu 

chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật, 

các kỹ thuật cơ bản của hình học 

hoạ hình, các yếu tố cơ bản của bản 

vẽ kỹ thuật, các quy ước và cách 

xây dựng các bản vẽ chi tiết và bản 

vẽ  lắp; nhằm giúp người học có khả 

năng  thiết  lập và phân  tích các bản 

vẽ kỹ thuật cơ khí 

30 
 

60   

26  H07037 

Thống kê phép 

thí nghiệm môi 

trường 

(2LT+1TH) 

Học phần cung cấp cho người học 

kiến thức và kỹ năng cụ thể về: thiết 

kế thí nghiệm, kiến thức cơ bản về 

thu thập và xử số liệu, biểu diễn và 

phân tích kết quả, sử dụng một số 

phần mềm chuyên dụng; nhằm giúp 

người học có khả năng thực hiện 

độc lập và phát triển các kỹ năng 

trên trong lĩnh vực chuyên môn 

ngành nghề. 

30 30 120  

27  E06015 

Kỹ thuật điện 

và điện tử 

(2LT+1TH) 

Học phần trang bị cho người học 

kiến thức cơ bản về các mạch điện, 

các loại máy điện, đo lường cảm 

biến, các  linh kiện điện  tử và mạch 

điện  tử  thông dụng; nhằm giúp 

người học biết sử dụng các  loại 

máy điện và biết phân  tích và đo  

lường các mạch điện, điện tử thông 

dụng.   

30 30 120  

28  H06001 
Sinh thái học 

môi trường 

Học phần nhằm trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về Sinh 

thái học môi trường: giới thiệu một 

số hệ sinh thái điển hình liên quan 

30  60   
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

đến bảo vệ môi trường; Chỉ thị sinh 

thái môi trường; Đa dạng của sinh 

học và tuyệt chủng; Ô nhiễm môi 

trường và các hệ quả hệ sinh thái. 

29  H06032 

Hóa kỹ thuật 

môi trường 

(2LT+2TH) 

Học phần cung cấp cho người học 

kiến thức về: thành phần hóa học và 

các quá trình hóa học xảy ra trong 

môi trường; cơ sở hóa học, ý nghĩa 

và ứng dụng của các phương pháp 

xác định các chỉ tiêu môi trường; 

các phương pháp hóa học xử lí ô 

nhiễm môi trường. Môn học nhằm 

trang bị cho sinh viên kiến thức và 

kỹ năng cơ bản đánh giá chất lượng 

và xử lý môi trường. 

30 60 180  

30  H06035 

Hóa sinh môi 

trường 

(2LT+1TH) 

Học phần cung cấp cho người học 

kiến thức cơ bản về quá trình phân 

giải sinh học các hợp chất hữu cơ 

nguồn cacbon, nitơ trong tự nhiên 

cũng như một số hợp chất 

hydrocacbon vòng thơm và tích lũy 

sinh học các kim loại nặng, enzym 

và vai trò của enzym trong xử lý ô 

nhiễm môi trường, nhằm giúp người 

học hiểu được cơ sở hóa sinh của 

các biện pháp xử lý sinh học và ứng 

dụng chúng trong các quá trình môi 

trường. 

30 30 120  

31  H06020 

Vi sinh môi 

trường 

(2LT+1TH) 

Học phần cung cấp cho nguời học 

những kiến thức cơ bản về vai trò 

của vi sinh vật trong tự nhiên, sinh 

truởng và phát triển, trao đổi chất và 

năng lượng, cũng như khả năng 

chuyển hóa các hợp chất hữu cơ và 

vô cơ của vi sinh vật, vi sinh vật chỉ 

thị chất luợng môi truờng và sử 

dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm 

môi trường; nhằm giúp nguời học có 

thể lựa chọn những giải pháp thích 

hợp trong việc ứng dụng công nghệ 

vi sinh vào lĩnh vực môi truờng.  

30 30 120  

32  A06011 
Cơ học lưu 

chất 

Phần thủy tĩnh học: bản chất của 

thủy tĩnh học được diễn toán bởi 

phương trình Euler (phương trình vi 

phân phân chất lỏng cân bằng) 

30  60  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

Phần  động lực học: Chủ yếu giải 

các bài toán dòng chảy  ổn  định 

trong không gian một chiều. Kiến 

thức tập trung vào các phương trình 

liên tục, phương trình Bernouilli, 

phương trình động lượng và các 

công thức tính toán tổn thất năng 

lượng dòng chảy.  

Vận dụng kiến thức cơ học lưu chất 

cơ sở  

33  H06034 

Tiếng anh 

chuyên ngành 

KTMT 

Cung cấp cho sinh viên các thuật 

ngữ tiếng Anh thường sử dụng trong 

lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Sinh 

viên được giải thích và hướng dẫn 

cách áp dụng đúng các thuật ngữ 

chuyên môn của chuyên ngành mình 

để từ đó có thể đọc hiểu các tài liệu 

chuyên ngành bằng tiếng Anh 

45  90  

34  H07011 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Học phần cung cấp cho người học 

kiến thức căn bản về nghiên cứu 

khoa học, cách thu thập tài liệu, xây 

dựng đề cương và triển khai thực 

hiện đề tài nghiên cứu, viết báo cáo 

và bài báo khoa học 

30  60  

35  H06006 
Thủy lực môi 

trường 

Học phần nghiên cứu các ứng dụng 

thuỷ lực trong lĩnh vực kỹ thuật môi 

trường. Học phần gồm có 7 chương, 

theo sau mỗi chương đều có phần 

bài tập giúp Sinh viên dễ dàng nắm 

bắt phần lý thuyết cũng như rèn 

luyện kỹ năng tính toán.  Chương 

thứ nhất nghiên cứu dòng chảy ổn 

định đều không áp trong lòng dẫn 

hở. Chương thứ hai trình bày dòng 

chảy ổn định không đều không áp 

trong kênh. Chương thứ ba nghiên 

cứu hiện tượng nước nhảy. Chương 

thứ tư trình bày công trình đập tràn. 

Chương thứ năm nghiên cứu trường 

hợp dòng chảy qua cửa cống. 

Chương thứ sáu trình bày hình thức 

nối tiếp của dòng chảy và công trình 

tiêu năng. Chương cuối cùng nghiên 

cứu máy bơm li tâm 

30  60  

36  H06007 Thủy văn môi Môn học giới thiệu về: (i) đại cương 30  60  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

trường về sông ngòi và sự hình thành dòng 

chảy (mặt và ngầm); (ii) Phân tích 

các yếu tố (khí tượng, mặt đệm và 

con người tác động đến sự hình 

thành dòng chảy trên sông, (iii) các 

phương pháp tính toán các đặc trưng 

thủy văn thiết kế (mực nước, lưu 

lượng, lượng mưa,..); (iii) Đặc tính 

thủy văn vùng ảnh hưởng thủy triều 

(vùng nghiên cứu Đồng bằng sông 

Cửu long). 

37  A06013 
Bảo vệ và ăn 

mòn vật liệu 

Môn học cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về ăn mòn hóa học (nhiệt 

động học ăn mòn hóa học và màng 

trên kim loại, động học ăn mòn hóa 

học kim loại, môi trường và quá 

trình ăn mòn hóa học, các dạng ăn 

mòn hóa học trong chất lỏng và chất 

khí) và các phương pháp chống ăn 

mòn kim loại (kết cấu thiết kế giảm 

ăn mòn, kỹ thuật bề mặt chống ăn 

mòn, bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn 

do thay đổi môi trường) 

30  60  

38  H06012 

Luật và chính 

sách môi 

trường 

Môn học trang bị cho cho sinh viên 

những kiến thức về luật và chính 

sách môi trường. Nắm được tầm 

quan trọng của luật và chính sách 

môi trường trong công tác bảo vệ 

môi trường. Hiểu được bản chất của 

luật và chính sách môi trường, phân 

loại các chính sách môi trường. Có 

kiến thức về vấn đề vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực môi trường. Phân 

biệt các loại tội phạm, nguyên tắc, 

hình thức xử phạt và biện pháp khắc 

phục hậu quả. 

30  60  

39  H07013 
Thực tập 

ngành nghề 

Sinh viên được tổ chức tham quan 

các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp 

đang hoạt động trong lĩnh vực môi 

trường; được gặp gỡ trao đổi thông 

tin cần thiết các cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp thành công trong lĩnh 

vực môi trường. Từ đó giúp sinh 

viên được tiếp cận kinh nghiệm thực 

tế, tạo động lực định hướng ngành 

 120 240  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

nghề đang học. 

 2.2.  Kiến thức ngành 

40  H27001 

Biến đổi khí 

hậu và năng 

lượng  

Học phần trang bị cho người học 

những tri thức khoa học cơ bản về  

hiện tượng biến đổi khí hậu trên 

toàn cầu trong đó nguyên nhân chủ 

yếu gắn liền với  với việc khai thác 

và sử dụng năng lượng;  nhằm giúp 

người học nhận thức đúng đắn về 

các hệ lụy của việc sử dụng năng 

lượng truyền thống và có hành động 

thiết thực, kịp thời trong việc phát 

triển năng lượng tái tạo, đồng thời 

sử dụng năng lượng hiệu quả để 

giảm thiểu tác động đến biến đổi khí 

hậu. 

30 
 

60 
 

 

41  H27013 

Các phương 

pháp hiện đại 

dùng trong 

phân tích môi 

trường 

(2LT+1TH) 

Môn học cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về các phương pháp hiện 

đại dùng trong phân tích môi trường 

bao gồm: phương pháp trắc quang, 

phương pháp điện hóa, phương pháp 

sắc ký, và các ứng dụng của các 

phương pháp hiện đại trong phân 

tích nước, không khí, đất. 

 

30 30 120   

42  H07001 

Máy móc và 

thiết bị môi 

trường 

Môn học trình bày cơ sở lý thuyết, 

nguyên lý cấu tạo và hoạt động của 

các thiết bị sử dụng trong công nghệ 

môi trường như: thiết bị vận chuyển 

chất lỏng và chất khí; thiết phân 

riêng hệ lỏng không đồng nhất và 

thiết bị khuấy trộn chất lỏng. 

30 
 

60   

43  H27003 

Các quá trình 

công nghệ môi 

trường 

Học phần cung cấp cho người học 

các kiến thức căn bản về các quá 

trình truyền chất và phân riêng nhiệt 

bao gồm chưng cất, trích ly, hấp thụ, 

hấp phụ, trao đổi ion, kỹ thuật phản 

ứng và các quá trình sinh học nhằm 

giúp người học có kiến thức cơ sở 

để có thể tiếp thu các môn học 

chuyên môn về xử lý chất thải, chọn 

lựa và thiết kế các hệ thống xử lý 

chất thải. 

45  90  

44  H07002 Kỹ thuật xử lý Học phần cung cấp cho người học 30  60  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

nước cấp (LT) kỹ thuật xử lý nước phục vụ sinh 

hoạt; cách thiết kế, vận hành hệ 

thống xử lý cho một nhà máy cấp 

nước hoàn chỉnh. 

45  H07003 
Kỹ thuật xử lý 

nước cấp (ĐA) 

Người học vận dụng những kiến 

thức từ học phần thuyết đề thiết kế 

một công trình xử lý nước cấp hoàn 

chỉnh. Người học tự thu thập loại 

nước cần xử lý, lên phương án thiết 

kế, lựa chọn phương án quy trình 

phù hợp, tính toán thiết kế và trình 

bày cho người đọc thông qua bản vẽ 

kỹ thuật. 

 30 60  

46  H07004 
Kỹ thuật xử lý 

nước thải (LT) 

Trình bày các phương pháp xử lý 

nước thải và bùn cặn (sinh hoạt và 

công nghiệp) bao gồm xử lý nước 

thải bằng phương pháp cơ học, 

phương pháp sinh học, phương pháp 

hóa lý. Đưa ra các mô hình công 

nghệ xử lý nước thải của một số 

ngành công nghiệp điển hình và cơ 

sở lựa chọn công nghệ xử lý; các 

vấn đề cơ bản trong quản lý nhà 

máy xử lý nước thải; tính toán, thiết 

kế các quá trình xử lý nước thải. 

45  90  

47  H07005 
Kỹ thuật xử lý 

nước thải (ĐA) 

Người học vận dụng những kiến 

thức từ học phần thuyết đề thiết kế 

một công trình xử lý nước thải hoàn 

chỉnh. Người học tự thu thập loại 

nước cần xử lý, lên phương án thiết 

kế, lựa chọn phương án quy trình 

phù hợp, tính toán thiết kế và trình 

bày cho người đọc thông qua bản vẽ 

kỹ thuật. 

 30 60  

48  H07006 

Kỹ thuật xử lý 

chất thải rắn 

(LT) 

Học phần cung cấp cho người học 

kỹ thuật xử lý chất thải rắn; cách lựa 

chọn, thiết kế, vận hành hệ thống xử 

lý rác thải, bãi chôn lấp hợp vệ sinh; 

thiết kế trạm trung chuyển và hệ 

thống thu gom rác thải. 

45  90  

49  H07007 

Kỹ thuật xử lý 

chất thải rắn 

(ĐA) 

Học phần giúp cho người học kiến 

thức xử lý chất thải rắn; cách lựa 

chọn, tính toán, thiết kế, vận hành 

 30 60  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

hệ thống xử lý rác thải, bãi chôn lấp 

hợp vệ sinh; thiết kế trạm trung 

chuyển và hệ thống thu gom rác 

thải. 

50  H07008 

Kỹ thuật xử lý 

khí thải và 

tiếng ồn (LT) 

Học phần cung cấp cho người học 

biện pháp để kiểm soát ô nhiễm 

không khí, tiếng ồn; phương pháp 

thu và vận chuyển khí thải từ nguồn 

phát sinh tới thiết bị xử lý; biện 

pháp xử lý bụi, xử lý hơi khí độc, 

biện pháp chống rung động, chống 

ồn. 

45  90  

51  H07009 

Kỹ thuật xử lý 

khí thải và 

tiếng ồn (ĐA) 

Tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng 

các kiến thức đã học liên quan đến 

môi trường không khí để thực hiện 

giải quyết một vấn đề thực tế. Cụ 

thể như, sinh viên được tự do hoặc 

được hướng dẫn chọn và thu thập số 

liệu về phát thải khí thải từ một 

nguồn phát thải nào đó, từ đó có thể 

thực hiện tính toán lập bản đồ 

khuếch tán khí thải của nguồn phát 

thải đó. Hoặc là, sinh viên chọn giải 

pháp công nghệ phù hợp để tính 

toán và thiết kế để giảm thiểu hay 

xử lý khí thải từ nguồn thải đó. Sinh 

viên có thể thực hiện một bài toán 

đánh giá chất lượng môi trường 

không khí tại một khu vực xác định. 

 30 60  

52  H07040 

Kỹ thuật xử lý 

ô nhiễm đất 

(2LT+1TH) 

Môn học cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về thành phần đất, các tác 

nhân ảnh hưởng đến môi trường đất, 

đánh giá rủi ro môi trường đất và 

các biện pháp kiểm soát ô nhiễm 

đất. 

30 30 120  

53  H27004 

Quản lý chất 

lượng môi 

trường 

Giới thiệu các nội dung cơ bản về 

quản lý môi trường, các công cụ luật 

pháp, chính sách, kinh tế, kỹ thuật 

đang được áp dụng trong các cơ 

quan quản lý nhà nước, trong các 

30  60  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

doanh nghiệp, khu vực dân cư. 

Đồng thời cung cấp các kiến thức về 

quản lý các thành phần môi trường. 

54  H27015 

Quản lý và vận 

hành công 

trình xử lý môi 

trường 

(2LT+1TH) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản về quản lý và vận hành 

các công trình xử lý môi trường như 

xử lý nước thải, chất thải hoặc công 

trình cung cấp nước đô thị,... Qua 

đó, sinh viên có thể nắm bắt được 

các nguyên tắc quản lý, vận hành và 

bảo trì công trình nhằm tiết kiệm tối 

đa nguyên vật liệu, năng lượng; bố 

trí quản lý hợp lý, giảm thiểu tối đa 

rủi ro cho công trình trong quá trình 

vận hành; và nâng cao năng suất và 

hiệu quả xử lý cho công trình xử lý 

môi trường. 

30 30 120  

55  H07062 

Đánh giá tác 

động môi 

trường (LT) 

Cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về đánh giá tác động 

môi trường; các giải pháp giảm 

thiểu tác động môi trường từ những 

hoạt động phát triển của con người. 

Trên cơ sở những nội dung nêu trên 

sinh viên có thể nhận biết các tác 

động môi trường. Từ đó, sinh viên 

vận dụng kiến thức để tham gia vào 

công tác đánh giá tác động môi 

trường hoặc có thể xây dựng được 

báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cũng như có khả năng nắm 

vững quy trình thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của 

dự án phát triển kinh tế xã hội. 

30 30 120  

56 ...................................................................................................................  H07050 

Đánh giá tác 

động môi 

trường (ĐA) 

Sinh viên được hỗ trợ thực tập tại cơ 

quan quản lý nhà nước, doanh 

nghiệp nhằm tạo cơ hội tham gia 

vào công tác xây dựng, viết báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, cũng 

như có khả năng nắm vững quy 

trình thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án phát 

triển kinh tế xã hội. 

 30 60  

57  H27016 

Sản xuất sạch 

hơn 

(2LT+1TH) 

Học phần trang bị cho sinh viên cơ 

sở lý thuyết cơ bản về sản xuất sạch 

hơn (SXSH), các lợi ích của SXSH, 

30 30 120  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

phương đánh giá SXSH và những 

giải pháp áp dụng hiệu quả SXSH 

nhằm tiết kiệm chi phí trong sản 

xuất và bảo vệ môi trường 

58  H07041 

Thực tập 

ngành nghề 

nâng cao 

Học phần cung cấp cho người học 

nắm bắt được các kiến thức thực tế 

của các công nghệ xử lý nước cấp, 

nước thải,  khí thải và chất thải rắn. 

 270 540  

59  H07014 
Kinh tế môi 

trường 

Kinh  tế môi  trường  là môn học 

nghiên  cứu những  vấn  đề môi  

trường bằng  quan điểm  và  những  

công  cụ phân  tích  của  kinh  tế  

học. Nội  dung  học  phần  gồm  có:  

(1) Kinh tế môi trường là gì?; (2) 

Mối quan hê giữa nền kinh tế và 

môi trường; (3) Lợi ích và Chi phí, 

Cung và Cầu; (4) Hiệu quả kinh tế 

và thị trường; (5) Tính toán kinh tế 

về chất lượng môi trường; (6) Phân 

tích chi phí lợi ích; (7) Các tiêu chí 

để đánh giá các chính sách môi 

trường; (8) Luật trách nhiệm pháp 

lý, Quyền sở hữu , Thuyết phục đạo 

đức, Hàng hóa  xanh; (9) Tiêu 

chuẩn; (10) Thuế phát thải và Trợ 

cấp giảm thải; (11) Giấy phép thải 

có thể chuyển nhượng 

45  90  

60  H27017 

ISO và kiểm 

toán môi 

trường 

(2LT+1TH) 

Nội dung môn học bao gồm các 

khái niệm chuyên sâu về hệ thống 

quản lý môi trường, ISO 14000, và 

hệ thống kiểm toán môi trường; 

phương pháp thực thi hệ và duy trì 

bền vững hệ thống quản lý môi 

trường cho tổ chức cũng như các 

doanh nghiệp; các hướng dẫn chi 

tiết thực thi mỗi thành phần của tiêu 

chuẩn; hướng dẫn thiết lập hệ thống 

kiểm toán độc lập và kiểm toán hệ 

thống nội bộ để đảm bảo duy trì 

chứng chỉ ISO 14001. Mối liên hệ 

và việc áp dụng lồng ghép một số hệ 

thống quản lý môi trường. 

30 30 120  

61  H06033 
An toàn lao 

động và vệ 

sinh môi 

Học phần cung cấp cho người học: 

các kiến thức về khoa học bảo hộ 

lao động, luật pháp, chính sách  bảo 

30 30 120  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

trường công 

nghiệp 

(2LT+1TH) 

hộ lao động, kiến thức và kỹ thuật 

an toàn trong các nhà máy công 

nghiệp 

62  H27010 

Quan trắc môi 

trường 

(2LT+1TH) 

Học phần cung cấp cho người học 

kiến thức về qui trình đảm bảo chất 

lượng (QA) – kiểm  soát chất  lượng  

(QC)  trong phân  tích mẫu, nội 

dung  chương  trình và  các  hệ  

thống quan  trắc môi  trường qua đó 

giúp người học có  thể xây dựng,  

thiết kế chương trình quan trắc môi 

trường thành phần cũng như sử 

dụng kết quả quan trắc để đánh giá 

hiện trạng môi trường, tác động môi 

trường của các hoạt động do con 

người. 

30 30 120  

63  H06019 

Đồ họa (CAD) 

trong TNMT 

(2LT+1TH) 

Học phần cung cấp cho người học: 

các kiến thức cơ sở về việc thực 

hiện các bản vẽ kỹ thuật môi trường, 

vẽ phối cảnh trên máy tính. Phần 

nâng cao giúp cho sinh viên thể hiện 

được các bản vẽ 3D và các chức 

năng xử lý hình ảnh. Học phần 

nhằm giúp cho người học sử dụng 

thành thạo phần mềm CAD trong 

thiết kế bản vẽ kỹ thuật hệ thống xử 

lý môi trường. 

30 30 120  

64  H07016 
Độc học môi 

trường 

Môn học cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức về độc học môi 

trường bao gồm: Độc học môi 

trường đất, độc học môi trường 

nước, độc học môi trường không 

khí, độc chất kim loại nặng, độc tố 

sinh học, chất độc hoá học, chất độc 

trong chiến tranh. Tác động của độc 

chất trong môi trường đến sinh vật 

bao gồm: tích lũy, phản xạ của sinh 

vật với độc chất, độc tố; một số quá 

trình gây độc điển hình trong môi 

trường sinh thái; độc chất môi 

trường và bệnh ung thư; độc tố môi 

trường vi khuẩn bệnh than. 

30  60  

65  H06021 

Bản đồ học và 

GIS 

(2LT+1TH) 

Học phần sẽ cung cấp kiến thức cơ 

bản về: 

- Khái niệm về bản đồ, hệ quy chiếu 

30 30 120  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

và cách phân mảnh bản đồ; 

- Ứng dụng và cách sử dụng ngôn 

ngữ bản đồ để thiết lập bản đồ; 

- Các loại dữ liệu sử dụng trong 

GIS, các phương pháp phân tích 

không gian và thuộc tính cơ bản của 

GIS. Trong học phần này, sinh viên 

sẽ được thực hành sử dụng phần 

mềm GIS để thể hiện thông tin trên 

bản đồ, phân tích dữ liệu thuộc tính 

và dữ liệu không gian để giải quyết 

vấn đề trong quản lý tài nguyên và 

môi trường. 

66  H08009 
Bảo tồn đa 

dạng sinh học 

(2LT+1TH) 

Học phần trang bị cho sinh viên 

nắm vững kiến thức về công tác bảo 

tồn đa dạng sinh học; hiện trạng bảo 

tồn đa dạng sinh học ở Đồng Bằng 

Sông Cửu long và giá trị kinh tế của 

chúng cũng như các khu bảo tồn đa 

dạng sinh học khác. 

30 30 120  

 2.3.  Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương 

67  H28001 
Khóa luận tốt 

nghiệp 

Đây là một nghiên cứu nhỏ cuối 

khoá, sinh viên được rèn luyện các 

kỹ năng bố trí thí nghiệm, tiến hành 

các thí nghiệm, phân tích, thiết kế hệ 

thống, và rèn luyện cách viết, cách 

trình bày một đề án nghiên cứu khoa 

học của sinh viên. Khi thực hiện đề 

án này, sinh viên có thể theo đuổi và 

thực hiện những dự án của riêng 

mình với sự hướng dẫn của các cán 

bộ chuyên ngành trong và ngoài 

trường. 

 
300 600   

68  H08001 

Mạng lưới cấp 

và thoát nước 

đô thị 

Học phần giới thiệu các khái niệm 

chung về hệ thống cấp và thoát nước 

đô thị; các công trình cấp nước & 

tính toán thiết kế mạng lưới cấp 

nước đô thị; quản lý vận hành hệ 

thống cấp nước; mạng lưới & các 

công trình trên mạng lưới thoát 

nước, tính toán thiết kế; cơ sở kỹ 

thuật quản lý hệ thống thoát nước đô 

thị. 

30  60  

69  H08002 Quản lý môi Nội dung bao gồm các biện pháp 30  60  
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STT 
Mã số 

HP 
Học phần 

Nội dung cần đạt được của từng 

học phần (tóm tắt) 

Khối lượng kiến 

thức 

Ghi 

chú 

(Tiên 

quyết) LT TH 
Tự 

học 

trường đô thị 

và khu công 

nghiệp 

quản lý môi trường, các công cụ luật 

pháp, chính sách, kinh tế, kỹ thuật 

của nhà nước về quản lý môi trường 

trong các khu đô thị và khu công 

nghiệp. Kiến thức về quản lý các 

thành phần môi trường và xu hướng 

quản lý môi trường trên thế giới. 

70  H08003 

Công nghệ 

sinh học môi 

trường 

Học phần cung cấp cho người học: 

những kiến thức cơ bản về vai trò 

của các sinh vật đặc biệt là vi sinh 

vật và thực vật trong xử lý môi 

trường, các phương pháp xử lý ô 

nhiễm nước, đất và chất thải hữu cơ 

bằng công nghệ sinh học 

30 
 

60   

71  H08004 
Quy hoạch môi 

trường 

Học phần cung cấp cho người học 

những khái niệm, phương pháp và 

công cụ quy hoạch môi trường. Qua 

đó giúp cho người học có cái nhìn 

tổng quan hơn về hiện trạng môi 

trường và biết xây dựng phương án 

quy hoạch môi trường hợp lý. 

45  90  

72  
H08005 

 

Vi sinh vật ứng 

dụng trong 

quản lý môi 

trường thủy 

sản (LT) 

Học phần cung cấp cho người học 

đặc điểm cơ bản của vi sinh vật, cơ 

chế hoạt động của vi sinh vật trong 

chuyển hóa vật chất, mối quan hệ 

giữa vi sinh vật với môi trường nước 

và các đối tượng nuôi trồng thủy 

sản; các phương pháp “cơ bản” 

trong nghiên cứu vi sinh vật; ứng 

dụng công nghệ vi sinh trong nuôi 

trồng thủy sản và quản lý môi 

trường và  nguồn lợi thủy sản. 

30  60  

73  
 

H08006 

Vi sinh vật ứng 

dụng trong 

quản lý môi 

trường thủy 

sản (TH) 

Học phần giúp người học ứng dụng 

lý thuyết vào thực hành tại phòng thí 

nghiệm và một số nghiên cứu liên 

quan giữa vi sinh vật với môi 

trường. 

 30 60  

8. Hướng dẫn thực hiện: 

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi 

trường của Trường Đại học Kiên Giang đựợc xây dựng căn cứ Theo Thông tư số 

08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học và Quyết định số 

498/QĐ-ĐHKG ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên 
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Giang về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên 

Giang. 

Khối lượng kiến thức của khoá học 5 năm là 150 tín chỉ (Không tính các học 

phần GDTC và GDQP) được phân bố trong 13 học kỳ. Kế hoạch giảng dạy được dự 

kiến như sau: 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Học kỳ 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

HK 1 

(16 TC) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Học phần bắt buộc 14 

A05008 Giáo dục thể chất 1  1 

F05010 Tiếng anh 1 3 

A05039 Vật lý đại cương 3 

Z06001 
Đường lối Quốc phòng và An ninh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 
3 

H27001 Biến đổi khí hậu và năng lượng   2 

H06001 Sinh thái học môi trường 2 

Học phần tự chọn 2 

A05014 Logic học đại cương 2 

A05013 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 

A05015 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 

HK 2 

(12 TC) 

 

  

  

  

  

  

 

Học phần bắt buộc 12 

A05009 Giáo dục thể chất 2 1 

G05097 Tin học cơ sở (LT + TH) 3 

A05042 Hóa đại cương B (LT+TH) 3 

A05005 Pháp luật đại cương 2 

F05011 Tiếng anh  2 3 

HK 3 

(14 TC) 

 

  

  

  

  

  

 

  

Học phần bắt buộc 14 

H27004 Quản lý chất lượng môi trường 2 

Z05005 Triết học Mác - Lênin 3 

H06032 Hóa kỹ thuật môi trường (2LT + 2TH) 4 

E06015 Kỹ thuật điện và điện tử (2LT+1TH) 3 

A05030 Đại số tuyến tính 2 

 

HK 4 

(13 TC) 

  

  

Học phần bắt buộc 13 

Z06002 Công tác quốc phòng và an ninh 2 

F05012 Tiếng anh 3 3 
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Học kỳ 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

  

  

  

  

 

H06006 Thủy lực môi trường 2 

A05026 Giải tích 3 

H27016 Sản xuất sạch hơn (2LT+1TH) 3 

 

 

HK 5 

(13 TC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học phần bắt buộc 13 

A05010 Giáo dục thể chất 3 1 

A06011 Cơ học lưu chất 2 

E06010 Vẽ kỹ thuật 2 

H06034 Tiếng anh chuyên ngành KTMT 3 

Z05006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 

H06020 Vi sinh môi trường (2LT + 1TH) 3 

 

HK 6 

(12 TC) 

 

  

  

  

  

  

 

Học phần bắt buộc 12 

Z06003 Quân sự chung 1 

Z05007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

H06035 Hóa sinh môi trường (2LT+1TH) 3 

H06033 
An toàn lao động và vệ sinh môi trường công 

nghiệp (2LT + 1TH) 
3 

H27003 Các quá trình công nghệ môi trường 3 

 

HK 7 

(14 TC) 

 

  

  

  

  

  

  

  

Học phần bắt buộc 10 

Z06004 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 

A05003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

H07011 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 

H07006 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 3 

H07007 ĐA. Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 1 

Học phần tự chọn 4 

H06012 Luật và chính sách môi trường 2 

H06007 Thủy văn môi trường 2 

A06013 Bảo vệ và ăn mòn vật liệu 2 
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Học kỳ 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

HK 8 

(12 TC) 

Học phần bắt buộc 12 

H07040 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất (2LT+1TH) 3 

H27010 Quan trắc môi trường (2LT+1TH) 3 

Z05008 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2 

H07013 Thực tập ngành nghề 4 

HK 9 

(13 TC) 

Học phần bắt buộc 10 

H27015 
Quản lý và vận hành công trình xử lý MT (2LT 

+ 1TH) 
3 

H07002 Kỹ thuật xử lý nước cấp (LT) 2 

H07003 Kỹ thuật xử lý nước cấp  (ĐA) 1 

H07008 Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn (LT) 3 

H07009 Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn (ĐA) 1 

Học phần tự chọn 3 

H06019 Đồ họa (CAD) trong TNMT (2LT+1TH) 3 

H08009 Bảo tồn đa dạng sinh học (2LT+1TH) 3 

HK 10 

(11 TC) 

Học phần bắt buộc 8 

H07004 Kỹ thuật xử lý nước thải (LT) 3 

H07005 Kỹ thuật xử lý nước thải (ĐA) 1 

H07062 Đánh giá tác động môi trường (LT) 3 

H07050 Đánh giá tác động môi trường (ĐA) 1 

Học phần tự chọn 3 

H07014 Kinh tế môi trường 3 

H06021 Bản đồ học và GIS (2LT+1TH) 3 

HK 11 

(11 TC) 

Các học phần bắt buộc 11 

H27013 
Các phương pháp hiện đại dùng trong phân tích 

môi trường (2LT+1TH) 
3 

H07016 Độc học môi trường 2 

H07037 Thống kê phép thí nghiệm môi trường (2LT + 3 
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Học kỳ 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

1TH) 

H27017 ISO và kiểm toán môi trường (2LT+1TH) 3 

HK 12 

(10 TC) 

Học phần bắt buộc 10 

H07041 Thực tập ngành nghề nâng cao 8 

H07001 Máy móc và thiết bị môi trường 2 

HK 13 

(10 TC) 

  

  

  

  

  

  

  

H28001 Khóa luận tốt nghiệp 10 

Hoặc chọn 10 TC trong các môn 10 

H08001 Mạng lưới cấp và thoát nước đô thị 2 

H08002 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 2 

H08003 Công nghệ sinh học môi trường 2 

H08004 Quy hoạch môi trường 3 

H08005 
Vi sinh vật ứng dụng trong môi trường thủy sản 

(LT) 
2 

H08006 
Vi sinh vật ứng dụng trong môi trường thủy sản 

(TH) 
1 

 

 

 

         Căn cứ vào chương trình đào tạo sinh viên tham khảo ý kiến của cố vấn học 

tập để lập kế hoạch học tập cho toàn khóa học cho phù hợp. Trước khi bắt đầu học 

kỳ, Nhà trường thông báo lịch học dự kiến cho từng ngành, danh sách các học phần 

bắt buộc và tự chọn dự kiến, làm căn cứ để sinh viên đăng ký khối lượng học tập. 

Ngoài các học phần đã tích lũy, để đạt được mục tiêu tốt nghiệp sinh viên phải 

tích lũy chứng chỉ kỹ năng mềm, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học theo quy định của 

Trường. 

Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khóa tuyển năm 2020 (khóa 6) và 

có thể được điều chỉnh theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 

2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phù hợp với sự phát triển kinh tế 

xã hội của đất nước và hội nhập. 

        HIỆU TRƯỞNG 
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