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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2017) 

 

1. TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Khoa học Môi trường 

- Tên tiếng Anh: Master of Environmental Sciences 

- Mã số ngành: 60440201 

2.  GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO:  

 Khoa Môi trường - Bộ môn Khoa học Môi trường: là một trong những đơn vị đào tạo 

ngành môi trường đầu tiên ở phía nam (từ năm 2000). Có đội ngũ giảng dạy và nghiên 

cứu giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực liên quan. Phần lớn đội 

ngũ giảng dạy được đào tạo tại các nước tiên tiến trên thế giới như: Nhật, Pháp, Thụy Sĩ, 

Hà Lan… Hiện đội ngũ giảng dạy cho chương trình thạc sĩ của Khoa gồm 4 PGS.TS, 14 

tiến sĩ, và Khoa cũng hợp tác với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực môi 

trường phục vụ giảng dạy và hướng dẫn khoa học. Khoa được trang bị một phòng thí 

nghiệm phân tích hiện đại, phục vụ cho việc quan trắc kiểm soát chất lượng môi trường 

và phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu cho học viên bậc thạc sĩ. Bên cạnh đó Khoa có 

mối quan hệ quốc tế tốt với các trường Đại học và viên nghiên cứu tiên tiến trên thế giới 

nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và đào tạo. Với đội ngũ giảng dạy, trang thiết bị 

nghiên cứu tiên tiến cùng với mối quan hệ quốc tế mạnh, Khoa môi trường sẽ đảm nhận 

tốt công tạo đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường. 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

3.1. Mục tiêu chương trình đào tạo:  

a. Mục tiêu chung:  

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học môi trường. 

Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường có năng lực chuyên môn và các kỹ 

năng cá nhân và kỹ năng thực hành nghề nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề môi 

trường phát sinh từ các ngành khác nhau trong xã hội.  

b. Mục tiêu cụ thể: 

- Mục tiêu 1:  Có nền tảng cơ bản về triết học Mác – Lênin, có thể vận dụng một 

số nguyên lý hay qui luật triết học trong việc giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực 

môi trường. 

- Mục tiêu 2: Trang bị cho người học các kiến thức chuyên sâu về khoa học môi 

trường và các nguyên lý của khoa học môi trường.  

- Mục tiêu 3: Nhận diện và giải quyết các vấn đề môi trường.  
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- Mục tiêu 4: Giúp người học hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập, tự 

học, cập nhật các kiến thức mới của ngành học. 

- Mục tiêu 5: Có phẩm chất đạo đức tốt, sống và làm việc theo pháp luật, có trách 

nhiệm công dân đối với xã hội. 

 

3.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

a. Kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn: 

– Vận dụng được kiến thức nền tảng về khoa học môi trường (thạch quyển, địa 

quyển, thủy quyển, khí quyển, sinh quyển) và các nguyên lý khoa học môi trường. 

– Áp dụng kiến thức khoa học cơ bản trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn 

đề liên quan đến môi trường cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến 

hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. 

– Sử dụng được các kiến thức chuyên sâu để giải quyết các vấn đề môi trường thực 

tế. 

– Nhận dạng các vấn đề môi trường thực địa và thực hiện được việc phân tích đánh 

giá chất lượng môi trường (đất, nước, không khí) thực tế 

– Khả năng liên kết các vấn đề môi trường để có một bức tranh tổng thể về môi 

trường của một vùng cụ thể. 

– Phân tích và lựa chọn các công cụ, các phương pháp nghiên cứu thích hợp để giải 

quyết các vấn đề môi trường cụ thể. 

b. Kỹ năng 

Kỹ năng cứu:  

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn 

đề môi trường một cách khoa học.  

- Truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa 

học liên quan đến lĩnh vực môi trường.  

- Sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp 

về môi trường. 

Kỹ năng mềm:  

- Có năng lực tự học, nghiên cứu khoa học độc lập, kỹ năng cập nhật kiến thức thuộc 

chuyên ngành.  

- Sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực môi trường. 

c. Mức tự chủ và trách nhiệm:  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực trong nghiên cứu, sống và làm việc theo pháp 

luật, có trách nhiệm công dân. 

- Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, có tác phong khoa học. 

-  Có ý thức cộng đồng, tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường. 

d. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 
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- Có thể đảm trách các nội dung môi trường tại các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở 

sản xuất, dịch vụ. 

- Có thể tham gia công tác giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học. 

- Có thể làm công tác nghiên cứu khoa học tại các viện, các trung tâm môi trường 

cũng như làm công tác quản lý tại các sở, ban ngành tại các địa phương. 

e. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Thạc sỹ chuyên ngành khoa học môi trường có thể tiếp tục học tiến sỹ tại các 

trường, viện nghiên cứu về lĩnh vực nôi trường trong và ngoài nước. 

3.3. Ma trận tương quan giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình 

 

Chuẩn đầu ra Mục tiêu cụ thể 

MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 

a. Kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn      

b. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp      

c. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm      

d. Vị trí và năng lực công tác sau khi tốt nghiệp      

e. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt 

nghiệp 

     

 

3.4. Trình độ ngoại ngữ đầu ra: Người học sau khi tốt nghiệp thạc sĩ sẽ đạt tối thiểu 

cấp độ ngoại ngữ tương đương B1 

3.5. Năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp. 

a.  Kiến thức:  

- Làm chủ kiến thức chuyên ngành khoa học môi trường, có thể đảm nhiệm công 

việc chuyên môn trong lĩnh vực được đào tạo. 

- Có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến 

thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp 

luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo. 

b.  Kỹ năng:  

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có 

tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử 

nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực khoa 

học môi trường. 

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về 

hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn 

đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể 

viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý 

kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ. 

c.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề 

xuất những sáng kiến có giá trị. 
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- Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường 

làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được 

những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

- Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, 

thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động 

chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát 

triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý 

những vấn đề lớn. 

4. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

4.1. Thời gian đào tạo và số tín chỉ chương trình: 

Tùy theo số tín chỉ tốt nghiệp ở bậc đại học của ngươi học, khối lượng tín chỉ và 

thời gian đào tạo được thiết kế như sau:  

 

Đối tượng người học 
Số tín chỉ tốt nghiệp 

ở bậc đại học  

Thời gian đào 

tạo thạc sĩ 

Khối kiến thức 

chương trình thạc sĩ 

Nhóm đối tượng 1 

(NĐT 1) 
≥ 150 tín chỉ 1 năm ≥ 30 tín chỉ 

Nhóm đối tượng 2 

(NĐT 2) 
≥ 135 tín chỉ 1.5 năm ≥ 45 tín chỉ 

Nhóm đối tượng 3 

(NĐT 3) 
≥ 120 tín chỉ 2 năm ≥ 60 tín chỉ 

 

4.2. Hình thức đào tạo:  Chính qui bán thời gian 2 năm 

4.3. Loại chương trình đào tạo: gồm 3 chương trình 

- Chương trình nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 1) 

- Chương trình định hướng nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 2) 

- Chương trình định hướng ứng dụng (dưới đây gọi là Phương thức 3) 

4.4. Khung chương trình đào tạo:  

a. Thời gian đào tạo: 

Đối tượng người học Thời gian đào tạo 

Không phân nhóm đối tượng người học 2 năm 

b. Cấu trúc chương trình đào tạo: 

Loại chương 

trình 

Tổng số 

tín chỉ 

Số tín chỉ 

Kiến thức chung Kiến thức cơ sở và CN 
Luận văn 

(Triết, ngoại ngữ) Bắt buộc Tự chọn 
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Phương thức 1 45 3 14 8  20 

Phương thức 2 45 3 16 11 15 

Phương thức 3 45 3 16 17 9 

c. Khung chương trình  

Stt 
Mã môn 

học 
Tên môn học 

Số tín chỉ 

Tổng số LT TH,TN,TL 

A  Phần kiến thức chung 3 3 0 

1.  
 Triết học 3 3 0 

2.  
 Ngoại ngữ     

B  Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành    

B.1  Môn học bắt buộc    

1.  
 Phương pháp Nghiên cứu Khoa học 2 2  

2.  
 Các nguyên lý khoa học môi trường 2 2  

3.  
 Sinh thái môi trường 3 2 1 

4.  
 Địa học môi trường ứng dụng 3 2 1 

5.  
 Hóa môi trường nâng cao 3 2 1 

6.  
 Viễn thám và GIS ứng dụng 3 2 1 

B.2  Môn học tự chọn    

1.  
 Tài nguyên nước và sử dụng hợp lý 3 2 1 

2.  
 Sinh thái-Môi trường đất ngập nước 3 2 1 

3.  
 Các phương pháp phân tích môi trường 3 2 1 

4.  
 

Quan trắc và đánh giá chất lượng môi 

trường 
3 2 1 

5.  
 Công nghệ xử lý nước thải 3 2 1 

6.  
 Công nghệ xử lý khí thải 3 2 1 

7.  
 Phân tích hệ thống trong quản lý môi 3 2 1 
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trường 

8.  
 Quản lý tổng hợp đới bờ 3 2 1 

9.  
 Đánh giá tác động môi truờng 3 2 1 

10.   Mô hình hóa môi trường 3 2 1 

11.  
 

Phương pháp xử lý số liệu trong môi 

trường 
3 2 1 

12.  
 Đánh giá rủi ro môi trường 2 2  

13.  
 Kinh tế môi trường 2 2  

14.  
 Quản lý môi trường 2 2  

15.  
 

Biến đối khí hậu và chính sách môi 

trường toàn cầu 
2 2  

16.   Chuyên đề kiến thức nâng cao 3 2 1 

17.   Vi sinh môi trường 3 2 1 

18.  
 Năng lượng và môi trường 3 2 1 

19.  
 Độc học môi trường 2 2  

20.  
 

Quản tri tài sản trí tuệ & chuyển giao 

công nghệ trong các lĩnh vực khoa học 

tự nhiên & công nghệ 

3 3  

21.   
Các môn thuộc ngành Quản lý Tài 

nguyên và MT 

≤ 3 

môn 
  

C  Luận văn    

D  Bài báo khoa học (*) ≥ 1 bài   

(*) Bài báo khoa học: học viên học theo Phương thức 1 phải là tác giả chính của ít nhất 1 

bài báo khoa học, thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định, 

trình bày nội dung nghiên cứu của luận văn trước khi đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ. 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-TĐHHN, ngày     tháng      năm 2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Giới thiệu chung về chƣơng trình đào tạo 

1.1. Một số thông tin về chƣơng trình đào tạo 

  - Tên chương trình:  

    + Tiếng Việt: Khoa học Môi trƣờng 

    + Tiếng Anh: Environmental science 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

- Ngành đào tạo:  

- Mã số 

- Thời gian đào tạo: 

Khoa học Môi trƣờng 

8440301 

1,5 năm 

- Loại hình đào tạo:  Chính quy 

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp 

    + Tiếng Việt: Thạc sĩ Khoa học Môi trƣờng  

   + Tiếng Anh: Master of Environmental Sience 

1.2. Mục tiêu đào tạo 

 - Mục tiêu chung:  

 Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Khoa học môi trường theo định 

hướng ứng dụng nhằm mục tiêu bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức ngành, chuyên 

ngành khoa học môi trường, tăng cường kiến thức liên ngành cho học viên. Sau khi tốt 

nghiệp, học viên có các phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng vận dụng kiến thức 

chuyên môn vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp trong lĩnh vực môi trường; có khả 

năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn 

đề về khoa học môi trường và một trong các hướng chuyên sâu về ứng dụng khoa học 

môi trường trong quản lý môi trường, phân tích đánh giá môi trường, công nghệ xử lý 

và kiểm soát ô nhiễm môi trường, độc học và sức khỏe môi trường, sinh thái môi 

trường, môi trường và xã hội và có thể tiếp tục phát triển ở bậc đào tạo tiến sỹ.  

- Mục tiêu cụ thể:  

- Bổ sung, cập nhật được các kiến thức nâng cao về khoa học môi trường: quản lý 

môi trường, phân tích đánh giá môi trường, công nghệ xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi 

trường, độc học và sức khỏe môi trường, sinh thái môi trường, môi trường và xã hội.  

- Phát huy và sử dụng hiệu quả được các kiến thức chuyên ngành vào việc thực 

hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan quản lý, đơn vị sản 
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xuất, sự nghiệp theo các định hướng chuyên sâu qua các môn học tự chọn và hướng 

nghiên cứu luận văn. 

 - Vận dụng được các kỹ năng về quản lý môi trường, phân tích đánh giá môi 

trường, công nghệ xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường, độc học và sức khỏe môi 

trường, sinh thái môi trường, các vấn đề về môi trường và xã hội để nâng cao kỹ năng 

hoạt động nghề nghiệp 

 - Phát huy được khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tích lũy được các kỹ năng 

nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, phát hiện và tổ chức thực hiện các công 

việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, áp dụng trong công tác 

chuyên môn. 

2. Chuẩn đầu ra mà ngƣời học đạt đƣợc sau tốt nghiệp  

2.1. Kiến thức: 

- Kiến thức chung: Có khả năng áp dụng các kiến thức triết học trong nghiên 

cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, đ ng thời tổng hợp 

được cơ sở lý luận trong triết học để phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực 

môi trường.  

- Kiến thức ngành 

+ Có kiến thức nâng cao về chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học môi trường: 

Hóa học môi trường, sinh thái môi trường, quản lý môi trường, đánh giá chất lượng 

môi trường, công nghệ xử lý chất thải cũng như các kiến thức chuyên sâu để có thể 

đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo phân tích, đánh giá 

chiến lược chính sách môi trường; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, khắc 

phục sự cố và suy thoái môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, an 

toàn và sức khỏe môi trường, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, bảo t n đa dạng 

sinh học, bảo t n ngu n gen và các vấn đề môi trường xuyên biên giới, ứng dụng công 

nghệ năng lượng thân thiện với môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. 

+ Có kiến thức tổng hợp về pháp luật môi trường, quản lý và bảo vệ môi trường 

trong thực tế. 

+ Có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về khoa học môi 

trường để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ các 

lĩnh vực liên quan đến môi trường. 

+ Có năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng ứng dụng một số phương pháp 

nghiên cứu khoa học ngành Khoa học môi trường và vận dụng các phương pháp 

nghiên cứu khoa học để thực hiện được một đề tài khoa học nói chung, thực hiện một 

luận án, luận văn khoa học nói riêng. 
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- Kiến thức Tiếng Anh và Tin học 

 + Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 27 của 

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

+ Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành. 

2.2. Kỹ năng  

- Kỹ năng nghề nghiệp 

+ Có năng lực giải quyết được các công việc phức tạp, không thường xuyên xảy 

ra, không có tính quy luật, khó dự báo về khoa học môi trường, quản lý môi trường, 

lựa chọn và nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải, đánh giá chất lượng môi trường, an 

toàn sức khỏe môi trường, bảo t n đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên. 

+ Có kỹ năng vận dụng kiến thức lý thuyết trong công tác chuyên môn, tham 

mưu cho các cơ quan chức năng ra được các quyết sách đúng đắn trong việc khai thác 

hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

+ Có khả năng thực hiện nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những 

giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực khoa học môi trường. 

- Kỹ năng mềm 

+ Có năng lực hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, 

không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử 

nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào 

tạo, phối hợp với đ ng nghiệp, hợp tác và hỗ trợ nhau để đạt đến mục tiêu đã đặt ra; 

+ Có khả năng sáng tạo trong quản lý và tổ chức lãnh đạo, có năng lực phát huy 

trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá 

và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng 

dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn trong quá trình học tập, nghiên cứu 

khoa học, thực tế thiên nhiên…;   

+ Có năng lực sử dụng ngoại ngữ để có thể đọc, hiểu được nội dung trong báo 

cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; 

có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông 

thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ 

ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ; 

+  Có kỹ năng tìm kiếm thông tin về việc làm, chuẩn bị h  sơ xin việc và trả lời 

phỏng vấn nhà tuyển dụng; 

+ Có kỹ năng sử dụng thành thạo một số thiết bị công nghệ mới  

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

Có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ để có thể tự chủ trong công việc được 

giao trong lĩnh vực môi trường, có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường 
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làm việc, có hoài bão và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, 

có khả năng quản lý ở tầm vĩ mô và vi mô, có khả năng điều phối và phát huy trí tuệ 

tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô. 

3. Đối tƣợng, tiêu chí tuyển sinh  

3.1. Đối tượng tuyển sinh  

Nhóm 1: Nhóm ngành đúng (Không yêu cầu học bổ túc kiến thức trƣớc khi 

thi tuyển đầu vào) 

Áp dụng cho các thí sinh có bằng kỹ sư hoặc cử nhân các ngành: Khoa học môi 

trường, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và 

môi trường   

 Nhóm 2: Nhóm ngành gần  

Áp dụng cho các thí sinh thuộc các nhóm ngành sau: 

- Có văn bằng kỹ sư hoặc cử nhân các nhóm ngành khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ về hóa  học, sinh học 

- Có văn bằng kỹ sư hoặc cử nhân các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học đời 

sống, Quản lý tài nguyên và môi trường. 

Những thí sinh là đối tượng thuộc nhóm ngành gần phải học bổ sung kiến thức các 

học phần sau và phải học bổ sung trước khi tham gia thi tuyển:   

Bảng 2.1: Danh mục các môn học bổ sung của nhóm ngành gần 

TT Môn học Số tín chỉ 

1 Cơ sở khoa học môi trường 2 

2 Hóa kỹ thuật môi trường 2 

3 Quản lý nhà nước về môi trường 3 

4 Công nghệ môi trường 3 

5 Quan trắc môi trường 3 

6 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 2 

 Tổng cộng 15 

 

Nhóm 3: Nhóm ngành khác  

Áp dụng cho những thí sinh là đối tượng thuộc nhóm ngành khác phải học bổ 

sung kiến thức các học phần sau và phải học bổ sung trước khi tham gia thi tuyển:   

Bảng 2.2. Danh mục các môn học bổ sung của nhóm ngành khác 
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TT Môn học Số tín chỉ 

1 Cơ sở khoa học môi trường 3 

2 Sinh thái môi trường 2 

3 Độc học môi trường 2 

4 Hóa kỹ thuật môi trường 3 

5 Quản lý nhà nước về môi trường 3 

6 Công nghệ môi trường 3 

7 Quan trắc môi trường 3 

8 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 2 

9 Đánh giá tác động môi trường 3 

10 Hệ thống quản lý chất lượng môi trường 3 

 Tổng cộng 27 

 

3.2. Điều kiện dự tuyển  

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây: 

(1) Về văn bằng: 

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành 

đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định mục 2.4.1. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần, ngành khác với ngành đăng 

ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức theo quy định ở mục 2.4. 

 (2) Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý 

nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận 

(3) Có đủ sức khoẻ để học tập 

(4) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo 

4. Điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo Điều 32 của Hướng dẫn thực hiện Quy định về đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2399/QĐ-ĐHHN ngày 01 tháng 09 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội). 
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5. Chƣơng trình đào tạo  

5.1. Khái quát chương trình 

Chương trình đào tạo thạc sỹ Khoa học môi trường g m 48 tín chỉ, trong đó 

thời lượng của kiến thức chung là 08 tín chỉ; kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành là 

40 tín chỉ và luận văn thạc sỹ là 12 tín chỉ. Mỗi tín chỉ tương đương với 15 tiết học lý 

thuyết, 30 - 45 tiết học thực hành. Thời gian của mỗi tiết học là 50 phút.  

Khối lƣợng kiến thức Số tín chỉ 

Kiến thức chung 06 

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 42 

Kiến thức bắt buộc 28 

Kiến thức tự chọn 14 

Luận văn 12 

Tổng 60 

 

5.2. Danh mục các học phần trong Chương trình đào tạo  

 Ký hiệu:      -    LT: Lý thuyết 

             - TL, TH, TT: Thảo luận, thực hành, thực tập  

TT 

MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ 

Mã học 

phần học 

trƣớc 
Phần 

chữ 

Phần 

số 

Tên tiếng 

Việt 
Tên tiếng Anh Tổng LT 

TH, 

TH, 

TT 

Tự 

học 

I PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (6 tín chỉ) 

1 NNTA 3102 Tiếng Anh 1 English 1 3 16 29 90  

2 LTML 3101 Triết học Philosophy 3 32 13 90  

II KIẾN THỨC CƠ SỞ  VÀ CHUYÊN NGÀNH 

II.1 Các học phần bắt buộc (28 tín chỉ) 

3 NNTA 3106 

Tiếng Anh 

chuyên 

ngành 

English for 

Environmental 

science 

2 10 20 60  

4 ESAC 804 

Hóa kỹ thuật 

môi trường 

ứng dụng 

Apply 

chemistry for 

environmental 

engineering 

2 22,5 7,5 60  
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TT 

MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ 

Mã học 

phần học 

trƣớc 
Phần 

chữ 

Phần 

số 

Tên tiếng 

Việt 
Tên tiếng Anh Tổng LT 

TH, 

TH, 

TT 

Tự 

học 

5 ESAE 805 
Sinh thái ứng 

dụng 

Applied 

Ecology 
2 22,5 7,5 60  

6 ESRA 808 
Đánh giá rủi 

ro môi trường 

Environmental 

Risk 

Assessment 

3 30 15 90  

7 ESEM 809 

Kiểm soát và 

đánh giá chất 

lượng môi 

trường 

Environmental 

quality 

assessment and 

control 

3 30 15 90  

8 ESMP 832 

Mô hình lan 

truyền ô 

nhiễm trong 

môi trường 

Models for 

pollutant 

transport in the 

environment 

3 30 15 90  

9 ESPA 812 

Chiến lược 

chính sách 

môi trường 

Environmental 

policy strategy 
3 30 15 90  

10 ESWT 813 

Nguyên lý 

công nghệ 

môi trường 

Principles of 

Environmental 

Technology 

3 30 15 90  

11 ESRM 831 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học môi 

trường 

Research 

Methods in 

Environmental 

Science 

3 15 30 90  

12 ESFS 833 
Tham quan 

thực tế 
Field survey 2 22,5 7,5 60  

13 ESEE 819 

Lượng giá 

kinh tế tài 

nguyên và 

môi trường 

Economic 

evaluation of 

natural 

resources and 

environment 

2 22,5 7,5 60  

II.2 Các học phần lựa chọn (14/30 tín chỉ ) 

14 ESSA 817 

Đánh giá môi 

trường chiến 

lược 

Strategic 

environmental 

assesement 

2 22,5 7,5 60  
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TT 

MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ 

Mã học 

phần học 

trƣớc 
Phần 

chữ 

Phần 

số 

Tên tiếng 

Việt 
Tên tiếng Anh Tổng LT 

TH, 

TH, 

TT 

Tự 

học 

15 ESEC 818 

Xung đột và 

hòa giải xung 

đột môi 

trường 

Environmental 

conflict and 

conflict 

resolution 

2 22,5 7,5 60  

16 ESSA 821 

Quản lý môi 

trường cho sự 

phát triển bền 

vững 

Environmental 

management 

for sustainable 

development 

2 22,5 7,5 60  

17 ESEE 820 

Năng lượng 

và môi 

trường 

Energy and 

Environment 
2 22,5 7,5 60  

18 ESGT 806 

Công nghệ 

xanh và năng 

lượng sạch 

Green 

technologies 

and clean 

energy 

2 22,5 7,5 60  

19 ESWT 823 
Xử lý nước 

thải bậc cao 

Advanced 

wastewater 

treatment 

2 22,5 7,5 60  

20 ESST 824 

Kỹ thuật xử 

lý bùn thải và 

đất ô nhiễm 

Sludge and 

contaminated 

soil treatment 

technologies 

2 22,5 7,5 60  

21 ESWM 823 

Quản lý tổng 

hợp chất thải 

rắn đô thị 

Integrated 

urban solid 

waste 

management 

2 22,5 7,5 60  

22 ESEQ 825 

Kiểm soát 

chất lượng 

môi trường 

không khí 

nâng cao 

Advanced Air 

Pollution and 

Control 

2 22,5 7,5 60  

23 ESTM 828 
Quản lý hóa 

chất độc hại 

Management of 

toxic chemicals 
2 22,5 7,5 60  



  10  

TT 

MÃ HỌC 

PHẦN 
TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ 

Mã học 

phần học 

trƣớc 
Phần 

chữ 

Phần 

số 

Tên tiếng 

Việt 
Tên tiếng Anh Tổng LT 

TH, 

TH, 

TT 

Tự 

học 

24 ESET 827 

Độc học môi 

trường 

chuyên đề 

Special topics 

in 

environmental 

toxicology 

2 22,5 7,5 60  

25 ESHS 829 

An toàn, sức 

khỏe, môi 

trường 

Health safety 

environment 
2 22,5 7,5 60  

26 ESBI 810 

Chỉ thị và 

quan trắc 

sinh học 

Bioindicators 

and 

Biomonitors 

2 22,5 7,5 60  

27 ESBC 830 
Kiểm soát 

sinh học 

Biological 

Control 
2 22,5 7,5 60  

28 ESET 822 

Ứng dụng 

sinh thái học 

trong xử lý 

môi trường 

Applied 

ecology in 

treatment 

environment 

2 22,5 7,5 60  

LUẬN VĂN 12   

Tổng cộng 60   

 

  

6. Mô tả học phần: 

1. Tiếng Anh                                                                                                3TC  

- Học phần tiếng Anh cơ bản là môn học nằm trong chương trình đào tạo thạc sĩ 

của tất cả các chuyên ngành. Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản 

về:   

Các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh cơ bản dành cho người học có trình độ 

tiếng Anh cấp độ B1. 

Vốn từ vựng cơ bản để nói về các chủ điểm quen thuộc về các lĩnh vực quen 

thuộc trong cuộc sống hàng ngày. 

Các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở mức độ trung cấp. 

2. Tiếng Anh chuyên ngành                                                                        2TC 

a. Module 1: Environmental science 
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b. Module 2: Climate change 

c. Module 3: Pollution 

d. Module 4: Waste water treatment  

Module 5: Air pollution management 

3. Triết học                                                                                                    3TC  

Nội dung của học phần tập trung trình bày khái luận về triết học, lịch sử triết 

học phương Đông g m Ấn Độ và Trung Hoa cổ đại, triết học phương Tây từ thời cổ 

đại đến hiện đại và tư tưởng triết học Việt Nam trong Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 

tư tưởng H  Chí Minh; các nội dung nâng cao về triết học Mác-Lênin bao g m chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng như sự vận động của triết 

học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận 

của nó; quan hệ tương hỗ giữa triết học với các khoa học, vai trò thế giới quan và 

phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học và vai trò của khoa học - 

công nghệ trong sự phát triển xã hội. 

4. Hóa kỹ thuật môi trƣờng ứng dụng                                                        2TC 

Học phần tổng kết lại các kiến thức cơ bản và giới thiệu kiến thức nâng cao về 

quá trình chuyển hóa cơ bản các chất hóa học trong môi trường; cung cấp cho học viên 

các kiến thức về một số quá trình hóa hoc cơ bản của trong xử lý chất thải, nước thải 

và ứng dụng của chúng trong các hệ thống xử lý môi trường thực tế và hóa học xanh 

và sự phát triển bền vững trong xu thế hiện nay. 

5. Sinh thái ứng dụng                 2TC 

Môn học trình bày khái niệm và các nguyên lý sinh thái ứng dụng. Các phản 

ứng của sinh vật với các nhân tố sinh thái, đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi 

trường, từ đó làm cơ sở ứng dụng sinh thái học trong quan trắc môi trường. Đ ng thời, 

học phần còn cung cấp các kiến thức về dinh dưỡng, quá trình trao đổi chất và năng 

lượng trong các hệ sinh thái điển hình làm cơ sở ứng dụng sinh thái trong quản lý và 

xử lý môi trường. 

6. Đánh giá rủi ro môi trƣờng                       3TC 

Cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức cơ bản về các khái niệm và phương 

pháp đánh giá rủi ro môi trường, đánh giá định tính, định lượng các rủi ro đến sức 

khoẻ con người và môi trường; cách thức tiếp cận xã hội, kinh tế, tiêu chuẩn và kỹ 

thuật để  quản lý rủi ro nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe con 

người. 

7. Kiểm soát và đánh giá chất lƣợng môi trƣờng         3TC 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về ô nhiễm môi trường, các yêu cầu 

về đánh giá chất lượng môi trường, nguyên tắc và quy trình kiểm soát ô nhiễm, các 
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nguyên tắc chính trong việc quan trắc phân tích môi trường, các biện pháp kiểm tra, 

kiểm soát, tính toán tải lượng ô nhiễm và xây dựng khung kế hoạch kiểm soát ô nhiễm 

môi trường cho các đối tượng điển hình trong thực tế. 

8. Mô hình lan truyền ô nhiễm trong môi trƣờng             3TC 

Môn học cung cấp cho học viên những khái niệm và những phương trình cơ bản 

về các quá trình vận chuyển, biến đổi của chất ô nhiễm trong nước ngầm, nước sông, 

nước h  (đầm lầy), nước biển, nước ngầm và môi trường không khí. Học viên sẽ 

nghiên cứu các quá trình vận chuyển (bình lưu và đối lưu), quá trình phân tán, quá trình 

xáo trộn rối, quá trình hấp phụ, lắng đọng và cuốn lên của chất ô nhiễm, các phản ứng hóa 

học quan trọng nhất làm biến đổi chất ô nhiễm. Học viên cũng nghiên cứu nội dung cơ 

bản của phương pháp mô rời rạc hóa các phương trình cơ bản về lan truyền chất ô nhiễm 

và giới thiệu về cách lập chương trình để mô hình hóa (thí dụ phương pháp sử dụng phần 

mềm dịch FOTRAN để viết và dịch một mô hình môi trường đơn giản). Học viên cũng 

được giới thiệu một vài mô hình môi trường đơn giản. 

9. Chiến lƣợc chính sách môi trƣờng           3TC 

Cung cấp cho học viên những kiến thức về các công cụ luật pháp, chiến lược và 

chính sách trong quản lý tài nguyên và môi trường trên thế giới và Việt Nam; Phân 

tích, đánh giá các nhân tố của một chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường; 

Phương pháp tiếp cận xây dựng chiến lược và chính sách môi trường;  Nội dung chiến 

lược và chính sách bảo vệ môi trường Việt Nam, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả 

thực hiện nội dung của chiến lược và chính sách bảo vệ môi trường. 

10. Nguyên lý công nghệ môi trƣờng            3TC 

Cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức cơ bản về các hoạt động xử lý ô 

nhiễm trong các nhà máy và khu công nghiệp; cách đánh giá yêu cầu cần xử lý; đề 

xuất công nghệ xử lý ô nhiễm nước thải, khí thải, chất thải rắn cho các cơ sở công 

nghiệp. 

11. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học môi trƣờng            3TC 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học nói 

chung, ứng dụng xác suất thông kê trong nghiên cứu môi trường. Học phần cũng cung 

cấp các kiến thức và kỹ năng về các phương pháp nghiên cứu khoa học thường sử 

dụng trong lĩnh vực khoa học môi trường, cách thức thực hiện điều tra, thiết kế và bố 

trí thí nghiệm trong nghiên cứu thực nghiệm phương pháp xác định vấn đề, xây dựng 

giả thuyết, kế hoạch và đề cương nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu thu và quản lý số 

liệu, phân tích số liệu để người học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học môi trường. 
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12. Tham quan thực tế             2TC 

Cung cấp cho học viên kiến thức thực tế về quản lý môi trường, quản lý đa 

dạng sinh học; quan trắc và phân tích môi trường; xử lý môi trường, thông qua các 

hoạt động: 

- Khảo sát thực địa tại 1 khu bảo t n để tìm hiểu và đánh giá về đa dạng sinh 

học và công tác quản lý, bảo t n đa dạng sinh học. 

- Khảo sát thực địa tại 1 khu vực để xác định và đánh giá hiện trạng của các 

thành phần môi trường như đất, nước, không khí cũng như tình hình kinh tế - xã hội. 

- Khảo sát thực địa tại một công trình (nhà máy, xí nghiệp) xử lý môi trường 

(xử lý nước cấp, xả lý nước thải, xử lý chất thải rắn,…) để tìm hiểu vè qui trình công 

nghệ, kỹ thuật vận hành dây chuyền thiết bị,… 

13. Lƣợng giá kinh tế tài nguyên và môi trƣờng           2TC 

Cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức cơ bản về: khái niệm về lượng giá, 

tổng giá trị kinh tế các hệ sinh thái, ý nghĩa, phạm vi áp dụng phương pháp lượng giá; 

Các phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường thường sử dụng như 

phương pháp dựa vào thị trường thực, Phương pháp dựa vào thị trường thay thế, 

Phương pháp dựa vào thị trường giả định; Lượng giá một số hệ sinh thái: Đất ngập 

nước, tài nguyên rừng;  Sự cố thiên tai tự nhiên, ô nhiễm của khu công nghiệp… 

14. Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc             2TC 

Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về các khái niệm và phương pháp đánh 

giá, phân tích các xu hướng biến đổi của môi trường khi chịu tác động của việc triển 

khai các Chiến lược, Quy hoạch và Kế hoạch (CQK) phát triển kinh tế, xã hội của 

quốc gia, ngành, địa phương; trên cơ sở dự báo và đề xuất các giải pháp phù hợp, các 

vấn đề cần quan tâm để khắc phục và hạn chế các tác động tiêu cực khi triển khai các 

CQK trên; nêu được các điểm cần chú ý khi đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của 

các dự án nhằm giúp cho việc hoạch định các CQK đúng, hiệu lực, hiệu quả bảo đảm 

cho phát triển bền vững. 

15. Xung đột và hòa giải xung đột môi trƣờng            2TC 

Môn học cung cấp tổng quan về cơ sở lý thuyết về xung đột và giải quyết xung 

đột trong quản lý môi trường bao g m các xung đột giữa kinh tế và môi trường, xung 

đột trong các chính sách về môi trường, năng lượng, giao thông, bảo t n sinh học và 

khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Môn học còn giới thiệu các phương pháp 

giúp giải quyết xung đột trên cơ sở đó xác định các lĩnh vực môi trường ưu tiên, các 

phương pháp và kỹ năng giúp phân tích và hòa giải xung đột trong quản lý môi trường. 

Ngoài ra các kỹ năng về quản lý, đàm phán và hỏa giải cũng được rèn luyện qua các 
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bài tập tình huống và thuyết trình theo chuyên đề cho từng trường hợp nghiên cứu điển 

hình. 

 

16. Quản lý môi trƣờng cho sự phát triển bền vững            2TC 

Cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức cơ bản về khái niệm, nguyên tắc và 

các công cụ quản lý tài nguyên và môi trường; khái niệm, mục tiêu, nội dung của phát 

triển bền vững và chỉ số đánh giá phát triển bền vững; xác định chỉ số bền vững cho 

các thành phần môi trường cụ thể. Đ ng thời cung cấp cho học viên hệ thống kiến thức 

cơ bản về khái niệm mô hình quản lý tài nguyên và môi trường có sự tham gia của 

cộng đ ng. Vai trò của cộng đ ng và những điều kiện để cộng đ ng tham gia mô hình 

quản lý tài nguyên và môi trường, quy trình xây dựng mô hình. 

17. Năng lƣợng và môi trƣờng              2TC 

Môn học cung cấp các kiến thức về: Hiện trạng năng lượng và sử dụng năng 

lượng hiện nay trên thế giới và Việt Nam; Các tác động môi trường trong quá trình 

khai thác và sử dụng năng lượng của con người; Các dạng năng lượng tái tạo, hiệu quả 

và lợi ích môi trường khi sử dụng; Các công nghệ tiên tiến nhằm hướng đến mục tiêu 

sử dụng bền vững năng lượng góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. 

18. Công nghệ xanh và năng lƣợng sạch            2TC 

Học phần bao g m việc giới thiệu tổng quan về công nghệ xanh và năng lượng 

sạch; các hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường; một số công nghệ xanh ứng 

dụng trung xử lý chất thải rắn, nước thải và sản xuất năng lượng; các dạng năng lượng 

sạch và tầm quan trọng của nhiên liệu thân thiện với môi trường. 

19. Xử lý nƣớc thải bậc cao                2TC 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về hệ thống kiến thức ứng dụng 

các phương pháp xử lý nâng cao trong nước thải, nhằm đáp ứng những yêu cầu của 

tiêu chuẩn  môi trường, bao g m: phương pháp oxy hóa bậc cao, xử lý phốt pho và ni 

tơ, xử lý kim loại nặng trong nước thải. 

20. Kỹ thuật xử lý bùn thải và đất ô nhiễm             2TC 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về: Cung cấp cho học viên hệ 

thống kiến thức về các kỹ thuật xử lý bùn và đất ô nhiễm, bao g m Xử lý bùn; Xử lý 

đất: tách nước, làm khô, ổn định, xử lý bằng hóa chất, đốt (bao g m đ ng xử lý), chôn 

lấp. 

21. Quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị              2TC 

Môn học cung cấp cho học viên những khái niệm, nội dung cơ bản, cốt lõi về hoạt 

động quy hoạch hệ thống quản lý chất thải rắn tại các đô thị, lựa chọn vị trí xây dựng các 
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khu xử lý chất thải, đánh giá các ảnh hưởng kinh tế và môi trường của các công nghệ thu 

h i và tái sử dụng chất thải rắn. 

 

 

22. Kiểm soát chất lƣợng môi trƣờng không khí nâng cao            2TC 

Nội dung được đề cập trong học phần bao g m: Kiến thức chuyên sâu và kỹ 

năng về công tác quản lý và kiểm soát môi trường không khí bao g m nhận biết tác 

nhân gây ô nhiễm và đánh giá mức độ ô nhiễm không khí, tính toán tải lượng phát thải, 

biện pháp giảm phát thải tại ngu n, kỹ thuật xử lý khí thải, những giải pháp công nghệ 

để hạn chế tiếng  n và rung …để đề xuất các phương án quản lý và kiểm soát hiệu quả 

chất lượng môi trường không khí kiểm soát ô nhiễm không khí 

23. Quản lý hóa chất độc hại               2TC 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Các quy định của pháp luật 

về quản lý hóa chất; các đặc tính và tính chất nguy hại của hóa chất; Hóa chất độc hại 

trong môi trường và ảnh hưởng của hóa chất đối với con người; Phân loại hóa chất; 

quản lý hó chất độc hại trong sản xuất và kinh doanh; quản lý hóa chất độc hại trong 

Phòng thí nghiệm; xây dựng quy trình quản lý hóa chất. 

24. Độc học môi trƣờng chuyên đề             2TC 

Nội dung được đề cập trong học phần bao g m:  

- Một số khái niệm cơ bản về độc học môi trường và sức khỏe con người, 

nguyên lý cơ bản; Một số phương pháp tính toán chỉ số độc học cơ bản 

Một số nhóm đọc chất cơ bản trong môi trường: khí độc, kim loại nặng, hợp 

chất hữu cơ bền vững (tính chất cơ bản, độc học, ngu n, hiện trạng ở Việt Nam. 

25. An toàn, sức khỏe, môi trƣờng             2TC 

Cung cấp cho học viên các thông tin toàn diện về khái niệm, nguyên tắc cơ bản 

đối với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể, nhằm đạt được những tiêu chí bề vững về 

môi trường và xã hội. Các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe thông qua việc đánh giá 

các tác động từ môi trường đối với người lao động và cộng đ ng. Nghiên cứu các yếu 

tố môi trường như thế nào, bao g m: các yếu tố hóa học, vật lý, sinh học, ảnh hưởng 

đến sức khỏe và sự an toàn của con người, xác định được các mối nguy hiểm tới sức 

khỏe và an toàn tiềm năng, đ ng thời thiết lập các quy trình đánh giá, xem xét các yếu 

tố tác động đến vấn đề an toàn, sức khỏe và môi trường nơi làm việc. Học viên có cơ 

hội tìm kiếm, phát huy và cải thiện môi trường sống và làm việc thông qua việc áp các 

tiêu chuẩn tốt nhất qua việc đo lường sử dụng chi phí hiệu quả. 

26.  Chỉ thị và quan trắc sinh học            2TC 



  16  

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về: một số khái niệm về chỉ thị 

sinh học môi trường và các phương pháp sử dụng trong quan trắc, đánh giá chất lượng 

môi trường. Cung cấp hệ thống chỉ thị sinh học đánh giá chất lượng môi trường, và các 

phương pháp sử dụng chỉ thị sinh học đánh giá chất lượng môi trường (đất, nước, 

không khí). 

27. Kiểm soát sinh học               2TC 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về: một số khái niệm về kiểm 

soát sinh học trong môi trường và ứng dụng kiểm soát sinh học trong phòng ngừa ô 

nhiễm môi trường, dùng các sinh vật kiểm soát ô nhễm môi trường đất, nước, không 

khí, thực phẩm; kiểm soát dịch hại và sinh vật ngoại lai xâm hại; kiểm soát sinh học 

khôi phục và cân bằng các hệ sinh thái. 

28. Ứng dụng sinh thái học trong xử lý môi trƣờng            2TC 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về: một số ứng dụng sinh thái 

trong xử lý môi trường đất, nước, không khí. Các nguyên lý ứng dụng sinh thái trong 

xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, chất thải và 

phục h i tài nguyên thiên nhiên. Thực tế ứng dụng sinh thái trong quá trình xử lý môi 

trường. 

7. Dự kiến phân bổ số học phần theo học kỳ (học đúng tiến độ) 

TT Tên học phần Mã học phần 
Số tín chỉ theo học kỳ  

1 2 3 4 

1 Tiếng Anh  NNTA3102 3    

2 Triết học LTML3101 3    

3 Tiếng Anh chuyên ngành  NNTA3106 2    

4 Hóa kỹ thuật môi trường ứng dụng ESAC804 2    

5 Sinh thái ứng dụng ESAE805 2    

6 Đánh giá rủi ro môi trường ESRA808  3   

7 
Kiểm soát và đánh giá chất lượng 

môi trường 
ESEM809 

 3   

8 
Mô hình lan truyền ô nhiễm trong 

môi trường 
ESMP832 

 3   

9 Chiến lược chính sách môi trường ESPA812  3   

10 Nguyên lý công nghệ môi trường ESWT813 3    

11 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

môi trường 
ESRM831 

3    

12 Tham quan thực tế  ESFS833  2   
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13 
Lượng giá kinh tế tài nguyên và 

môi trường 
ESEE819 

 2   

14 
Các học phần tự chọn theo hướng 

chuyên sâu  
 

  14/3

0 

 

15 Luận văn      12 

 

8. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình  

- Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 – 45 tiết thực hành, thí 

nghiệm hoặc thảo luận; 50÷90 giờ thực tập tại cơ sở, 45 – 60 giờ làm tiểu luận, bài tập 

lớn hoặc đ  án, khóa luận tốt nghiệp.  

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển đổi sang thang điểm 

chữ theo quy định. 

- Lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký khối lượng học 

tập của học viên ở từng học kỳ. Nếu số lượng học viên đăng ký thấp hơn số lượng 

tối thiểu quy định thì lớp học sẽ không được tổ chức và sinh viên phải đăng ký 

chuyển sang học những học phần khác có lớp (nếu chưa đảm bảo đủ quy định về 

khối lượng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ).  
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EES1100H Advanced Seminar in Environmental Science

EES1101Y Research Paper in Environmental Science

EES1102H Analytical Chemistry for Geoscientists

EES1103H Field Measurements and Sampling: The Essentials

EES1104H Microorganisms and the Environment

EES1105H Soil Contamination Chemistry

EES1106H Geological Evolution and Environmental History of North America 

EES1108H Environmental Science Field Camp

EES1109H Advanced Techniques in Geographic Information Systems

EES1110H Sediment and Contaminant Transport in Aquatic Systems

EES1111H Freshwater Ecology and Biomonitoring

EES1112H Boundary Layer Climates and Contaminant Fate

EES1113H Groundwater Hydrochemistry and Contaminant Transport

EES1114H Directed Readings in Environmental Science I

EES1115H Directed Readings in Environmental Science II

EES1116Y Internship

EES1117H Climate Change Impact Assessment

EES1118H Fundamentals of Ecological Modelling

EES1119H Quantitative Environmental Analysis

EES1120H Fluid Dynamics of Contaminant Transport

EES1121H Modeling the Fate of Organic Chemicals in the Environment

EES1122H Global Environmental Security and Sustainable Development

EES1123H Environmental Regulations

EES1124H Environmental Project Management

EES1125H Contaminated Site Remediation

EES1126H Hydrology and Watershed Management

EES1127H Applied Biogeochemistry and Geomicrobiology

https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1100h-advanced-seminar-environmental-science
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1101y-research-paper-environmental-science
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1102h-analytical-chemistry-geoscientists
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1103h-field-measurements-and-sampling-essentials
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1104h-microorganisms-and-environment
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1105h-soil-contamination-chemistry
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1106h-geological-evolution-and-environmental-history-north-america
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1108h-environmental-science-field-camp
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1109h-advanced-techniques-geographic-information-systems
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1110h-sediment-and-contaminant-transport-aquatic-systems
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1111h-freshwater-ecology-and-biomonitoring
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1112h-boundary-layer-climates-and-contaminant-fate
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1113h-groundwater-hydrochemistry-and-contaminant-transport
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1114h-directed-readings-environmental-science-i
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1115h-directed-readings-environmental-science-ii
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1116y-internship
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1117h-climate-change-impact-assessment
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1118h-fundamentals-ecological-modelling
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1119h-quantitative-environmental-analysis
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1120h-fluid-dynamics-contaminant-transport
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1121h-modeling-fate-organic-chemicals-environment
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1122h-global-environmental-security-and-sustainable-development
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1123h-environmental-regulations
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1124h-environmental-project-management
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1125h-contaminated-site-remediation
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1126h-hydrology-and-watershed-management
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees1127h-applied-biogeochemistry-and-geomicrobiology
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EES1128H Biophysical Interactions in Managed Environments

EES1129H Brown�elds Redevelopment

EES1130H Ontario Biogeospheres

EES1131H Applied Climatology

EES1132H Climate Data Analysis

EES1133H Climate Change Science and Modelling

EES1134H Climate Change Policy

EES1135H Environmental Change and Human Health

EES1136H Climate Change Adaptation

EES1137H Quantitative Applications for Data Analysis

EES1139H Perspectives in Environmental Health: Mechanisms of Toxicity 

EES1701H Environmental Legislation and Policy

EES1704H Environmental Risk Assessment

EES2200H Advanced Seminar in Environmental Science (PhD)

EES2201H Advanced Readings in Environmental Science (PhD)

EES3000H Applied Conservation Biology

EES3001H Professional Scienti�c Literacy

EES3002H Conservation Policy

EES3003H Topics in Applied Biodiversity

EES3113H Topics in Population and Community Ecology

EES3114H Topics in Urban and Rural Ecology
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https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees2200h-advanced-seminar-environmental-science-phd
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees2201h-advanced-readings-environmental-science-phd
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees3000h-applied-conservation-biology
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees3001h-professional-scientific-literacy
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees3002h-conservation-policy
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees3003h-topics-applied-biodiversity
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees3113h-topics-population-and-community-ecology
https://www.utsc.utoronto.ca/physsci/ees3114h-topics-urban-and-rural-ecology

