
Mã MH Môn học Số TC Nhóm Mã MH Môn học Số TC Nhóm

035079
Ứng dụng GIS và viễn thám trong 
quản lý tài nguyên (*)

3 KTC BB GE3203 Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản 
lý tài nguyên (*)

3 TC

035105
Khai thác và bảo vệ Tài nguyên nước 
dưới đất(*)

3 KTC BB
GE3089

Khai thác và bảo vệ Tài nguyên nước 
dưới đất(*)

3 TC

035089 Địa hóa môi trường (*) 3 KTC TC GE3007 Địa hóa môi trường (*) 3 TC
035108 Thủy địa hóa (*) 3 KTC TC GE4081 Thủy địa hóa (*) 3 TC

035087
Địa chất thủy văn công trình và môi 
trường (*)

3 KTC TC Không có 
môn này 

trong 

Địa chất thủy văn công trình và môi 
trường (*)

3 TC

035109 Ổn định công trình (*) 3 KTC TC GE3099 Ổn định công trình (*) 3 TC
035110 Nền móng công trình (*) 3 KTC TC GE4023 Nền móng công trình (*) 3 TC
035077 Địa Thống Kê (*) 3 KTC TC GE3025 Địa Thống Kê (*) 2 BB

Danh sách các môn học/khối kiến thức của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ giảng dạy trong phần trình độ
đại học:
Khi sinh viên học, đạt môn học/khối kiến thức trong CTĐT Thạc sĩ, các môn học/khối kiến thức này sẽ được dùng để xét miễn khối kiến 
thức/môn học đại học trong CTĐT đại học tại mục 1.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Chương trình đào tạo đại học

Đối tượng, tiêu chí và thời gian xét tuyển
-    Người dự tuyển là sinh viên từ năm 3, có điểm trung bình tích lũy đến thời điểm xét tuyển đạt loại khá trở lên (điểm trung bình tích 
lũy từ 7.0 điểm trở lên, theo thang điểm 10), có số tín chỉ tích lũy tối thiểu là 60.
-    Thời gian xét tuyển: tại giữa học kỳ 5 của chương trình đào tạo đại học.

Nhóm kiến thức/môn học 1 (3 tín chỉ)


