
Số TC Nhóm Môn học

3 BB Vi sinh vật đại cương và thí nghiệm

2 BB Quá trình hóa học & hóa lý trong kỹ

thuật môi trường

2 BB Quá trình sinh học trong kỹ thuật

môi trường

4 BB Kỹ thuật xử lý nước cấp và thí nghiệm

4 BB Kỹ thuật xử lý khí thải và thí nghiệm (*)

4 BB Kỹ thuật xử lý nước thải và thí nghiệm

4 BB Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và thí nghiệm

2 TC Kỹ thuật sinh thái

2 TC Mô hình hoá môi trường

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

Môn học Số TC Nhóm

Vi sinh vật 3 BB

Các quá trình hóa học và hóa lý trong

KTMT

2 BB

Các quá trình sinh học trong KTMT 2 BB

KT xử lý nước cấp 4 BB

KT xử lý khí thải 4 BB

KT xử lý nước thải 4 BB

KT xử lý chất thải rắn 4 BB

Kỹ thuật sinh thái 2 TC

Mô hình hoá môi trường 2 TC



2 TC Kỹ thuật lò đốt chất thải

2 TC Kỹ thuật xử lý đất ô nhiễm

2 TC Sản xuất sạch hơn

2 TC Thuỷ văn môi trường

2 TC Quan trắc môi trường

Kỹ thuật nhiệt trong xử lý chất thải 2 TC

Kỹ thuật xử lý đất ô nhiễm 2 TC

Sản xuất sạch hơn 2 TC

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 4 của chương trình đào tạo đại học.

Thuỷ văn môi trường 2 TC

Quan trắc môi trường 2 TC


