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I. Theo định hướng nghiên cứu 

STT Mã học phần Tên học phần Tóm tắt học phần 

1  Triết học Môn học có 4 chuyên đề: 

- Chương 1 gồm các nội dung về đặc trưng 

của triết học phương Tây, triết học phương 

Đông (trong đó có tư tưởng triết học Việt 

Nam, ở mức giản lược nhất) và triết học Mác.  

- Chương 2 gồm các nội dung nâng cao về 

triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay 

và vai trò thế giới quan, phương pháp luận 

của nó.  

- Chương 3 đi sâu hơn vào quan hệ tương hỗ 

giữa triết học với các khoa học, làm rõ vai trò 

thế giới quan và phương pháp luận của triết 

học đối với sự phát triển khoa học và đối với 

việc nhận thức, giảng dạy và nghiên cứu các 

đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và 

công nghệ.   

- Chương 4 phân tích những vấn đề về vai trò 

của các khoa học đối với đời sống xã hội. 

2  Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học 

(NCKH) trang bị cho các học viên cao học và  

nghiên cứu sinh những kiến thức cơ bản về 

nghiên cứu khoa học nhằm mục đích giúp họ 

thực hiện tốt luận văn, luận án. Qua các thí dụ 

minh họa, tiến trình nghiên cứu khoa học 

được bổ sung bởi những mô hình và lý 

thuyết, về các phương pháp thực dụng trong 

nghiên cứu khoa học; cách đặt vấn đề nghiên 

cứu thông qua việc nghiên cứu tài liệu tham 

khảo; các phương pháp suy luận; mô hình hóa 

giả thuyết khoa học; thiết kế thử nghiệm; 

cách viết báo cáo khoa học, luận văn, luận án, 
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STT Mã học phần Tên học phần Tóm tắt học phần 

bài báo; các vấn đề liên quan đến đạo đức cuả 

người làm khoa học. 

Bên cạnh đó, các hoạt động khoa học 

(workshop, seminar, conference, 

symposium); các học hàm (academic rank) và 

học vị (degree) trong khoa học cũng được 

giới thiệu với học viên. 

Môn học này làm tiền đề để học viên có thể 

thấy, hiểu và nắm được được các hoạt động 

NCKH. 

3  Hóa học môi 

trường 
Học phần Hoá học môi trường trình bày các 

vấn đề cơ bản về các chất hoá học, chuyển 

hoá các thành phần hoá học trong môi trường; 

xác định các phản ứng hoá học diễn ra trong 

môi trường. Giới thiệu một số ứng dụng của 

phương pháp hoá học trong xử lý môi trường 

giúp học viên làm quen với một số mô hình 

xử lý chất thải, các nguyên lý, các cơ chế 

chuyển hoá, nguồn gốc các phản ứng, quá 

trình biến đổi tính chất thành phần vật chất 

trong môi trường. Giới thiệu một số kỹ thuật 

xử lý môi trường tiên tiến đang được nghiên 

cứu và áp dụng. 

4  Quan trắc và 

phân tích môi 

trường 

Học phần Quan trắc và phân tích môi trường 

thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp 

cho học viên các kiến thức về hệ thống quan 

trắc môi trường, quá trình quan trắc và phân 

tích chất lượng môi trường. Ứng dụng thống 

kê trong quan trắc môi trường. Công tác đảm 

bảo và kiểm tra chất lượng phân tích. 

5  Quá trình 

chuyển khối 

trong công nghệ 

môi trường 

Học phần Quá trình chuyển khối trong công 

nghệ môi trường cung cấp cho học viên 

những kiến thức cơ bản và nâng cao về các 

quá trình và thiết bị chuyển khối ứng dụng 

trong lĩnh vực môi trường. Nội dung học 

phần bao gồm: tổng quan về các quá trình 

chuyển khối, các quá trình hấp thụ, hấp phụ, 

trao đổi ion, keo tụ, tuyển nổi, quá trình phân 

riêng bằng màng lọc và ứng dụng của các quá 

trình này trong xử lý chất thải bảo vệ môi 

trường. Học phần giúp học viên nắm vững 

kiến thức chuyên môn sâu về các quá trình và 
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STT Mã học phần Tên học phần Tóm tắt học phần 

thiết bị chuyển khối trong xử lý chất thải, làm 

cơ sở cho việc phát triển các hướng nghiên 

cứu để áp dụng vào điều kiện thực tiễn nhằm 

giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực môi 

trường. 

6  Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường không 

khí 

Môn học xử lý khí thải cung cấp cho học viên 

các kiến thức chuyên sâu liên quan đến khí 

thải để áp dụng vào thực tiễn. Sau khi học 

xong học viên có khả năng phân tích và phản 

biện các hệ thống kiểm soát và xử lý ô nhiễm 

môi trường không khí, từ đó đưa ra các hành 

động thích hợp để bảo vệ môi trường đồng 

thời phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. Học 

viên có đủ khả năng làm việc độc lập, tự 

nghiên cứu để phát triển kiến thức cũng như 

tiếp tục để làm nghiên cứu sinh. 

7  Cấp thoát nước Học phần Cấp thoát nước nhằm cung cấp cho 

học viên các kiến thức chuyên sâu về mạng 

lưới cấp và thoát nước cho đô thị và các khu 

công nghiệp. Hiểu và vận dụng được một 

cách tối ưu nhất các công trình trên mạng lưới 

cấp và thoát nước. Từ đó học viên có thể lựa 

chọn được phương án thoát nước đảm bảo 

yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế và môi trường. 

8  Xử lý nước thải 

nâng cao 
Khái quát các quá trình công nghệ xử lý nước 

thải đô thị và công nghiệp đã được học ở 

chương trình đại học, cung cấp các kiến thức 

chuyên sâu về động học quá trình chuyển hóa 

các chất ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng. Giới 

thiệu các quá trình công nghệ xử lý triệt để 

các chất ô nhiễm và tái sử dụng nước thải sau 

xử lý. 

9  Quản lý chất 

thải rắn 
Học phần Quản lý chất thải rắn chương trình 

đại học đã cung cấp cho sinh viên kiến thức 

cơ bản về chất thải rắn đô thị, và các hợp 

phần cơ bản trong hệ thống quản lý chất thải 

rắn đô thị. Học phần Quản lý chất thải rắn 

chương trình thạc sĩ nghiên cứu sẽ cung cấp 

cho học viên kiến thức chuyên sâu, các 

nghiên cứu mới về chất thải rắn, bao gồm 

chất thải rắn đô thị và chất thải rắn nguy hại; 

Hiểu rõ được chức năng các hợp phần trong 
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STT Mã học phần Tên học phần Tóm tắt học phần 

hệ thống quản lý chất thải rắn. Trang bị cho 

học viên kỹ năng phân tích, đánh giá, lựa 

chọn kỹ thuật tổ chức thu gom, tính toán, lựa 

chọn thiết bị, dây chuyền công nghệ xử lý 

chất thải rắn cho một đối tượng cụ thể theo 

các mục tiêu, chiến lược quản lý tổng hợp 

chất thải rắn. 

10  Sinh thái môi 

trường ứng dụng 
Học phần cung cấp các kiến thức về các vấn 

đề cơ bản: Môi trường sinh thái toàn cầu - 

thách thức và hiểm họa; Giới thiệu và làm 

quen với Sinh thái môi trường nông thôn - 

nông nghiệp; Sinh thái môi trường đô thị; 

Đánh giá tác động sinh thái ngoài ra phân tích 

các nội dung liên quan đến ứng dụng của sinh 

thái môi trường. 

11  Độc học môi 

trường 
Học phần trình bày các nội dung, vấn đề cơ 

bản về các độc tố môi trường và sự dịch 

chuyển, chuyển hoá các độc tố trong môi 

trường sống xung quanh, xác định các độc 

chất trong môi trường. Học phần trình bày 

các nguyên lý của độc học môi trường, các cơ 

chế chuyển hoá, biến đổi tính chất thành phần 

vật chất ở trong và ngoài đối tượng sinh học, 

trình bày các phương pháp xác định độc tố từ 

các đối tượng môi trường. 

12  Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

Học phần Quản lý tài nguyên và môi trường 

cung cấp cho học viên các kiến thức về  luật 

pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội 

thích hợp nhằm quản lý và bảo vệ  môi 

trường, phát triển bền vững kinh tế xã hội 

quốc gia. Học viên được tiếp cận cách quản lý 

của một số nước tiên tiến, từ đó có chiến lược 

và cách tiếp cận hiệu quả để bảo vệ môi 

trường cho Việt Nam cũng như toàn cầu. 

13  Kinh tế môi 

trường  
Môn học Kinh tế môi trường trang bị cho 

người học những kiến thức cơ bản và chuyên 

sâu về kinh tế học trong lĩnh vực môi trường, 

tài nguyên, các quan điểm về phát triển bền 

vững. Từ đó môn học này giúp cho người học 

nhận thức và ứng xử phù hợp đối với nền 

kinh tế và môi trường, lý giải được các 

nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm và suy thoái 
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môi trường, qua đó đề ra những biện pháp 

kinh tế nhằm làm chậm lại, chấm dứt hoặc 

đảo ngược tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường. 

14  Phát triển bền 

vững 
Học phần Phát triển bền vững cung cấp cho 

học viên những kiến thức cơ bản, tổng quan 

về môi trường và phát triển bền vững. Nội 

dung học phần bao gồm: các vấn đề môi 

trường toàn cầu; chiến lược toàn cầu về bảo 

vệ môi trường và phát triển bền vững; xây 

dựng chiến lược quốc gia về bảo vệ môi 

trường; quản lý môi trường và các chính sách 

bảo vệ môi trường phục vụ cho phát triển bền 

vững; chiến lược quốc gia về bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững ở Việt Nam và 

xây dựng đô thị thông minh gắn với phát triển 

bền vững. Học phần giúp học viên nắm vững 

cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng sự phát 

triển bền vững trong quá trình phát triển kinh 

tế, xã hội và bảo vệ môi trường. 

15  Năng lượng và 

môi trường 
Hiện nay chúng ta đang sống trong một thời 

kỳ mà nguồn nước sạch ngày càng thiếu thốn, 

vệ sinh môi trường đang bị ô nhiểm nặng nề. 

Đó là những vấn đề nóng bỏng của Thế giới 

và đặc biệt là các nước đang phát triển như 

Việt nam. Phần lớn sự ô nhiểm môi trường 

xảy ra là do hậu quả của việc khai thác và sử 

dụng năng lượng. Nhưng nhu cầu về năng 

lượng là không thể thiếu được đối với nhân 

loại và nhu cầu đó ngày một tăng. Do vậy vấn 

đề khai thác  và sử dụng hiệu quả năng lượng 

sao cho không ảnh hưởng đến môi trường 

sinh thái hướng tới việc phát triển năng lượng 

bền vững là những kiến thức rất cần thiết cho 

cán bộ khoa học kỹ thuật.  

Môn học sẽ trình bày về hai vấn đề có liên 

quan mật thiết với nhau đó là Năng lượng và 

Môi trường  đồng thời đưa ra các giải pháp 

hiệu quả về khai thác và sử dụng năng lượng 

nhằm bảo vệ môi trường. 

16  Hệ thống kỹ 

thuật bên trong 

công trình 

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức 

về hệ thống kỹ thuật bên trong các công trình 

xây dựng liên quan đến môi trường và tiêu 
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thụ năng lượng như điều hoà, thông gió, cấp 

thoát nước, chữa cháy, chiếu sáng. Học viên 

có thể nắm rõ nguyên lý, cấu tạo, các quy 

chuẩn thiết kế, vận hành từ đó có các biện 

pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường và tiết 

kiệm năng lượng. 

17  Ứng dụng GIS 

trong môi 

trường 

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng thực 

hành ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý 

tài nguyên môi trường, thu thập, tổ chức và 

quản lý dữ liệu phục vụ lập báo cáo hiện 

trạng môi trường; thực hiện các thao tác trên 

phần mềm ArcGIS phục vụ quản lý tài 

nguyên và môi trường. 

18  Mô hình hóa 

trong kỹ thuật 

môi trường nước 

Học phần khái quát các kiến thức về nguồn 

nước và các mô hình mô tả chất lượng nước 

đã được học ở chương trình đại học; cung cấp 

cho người học các kiến thức chuyên sâu về: 

Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình chất lượng 

nước; Các mô hình mô tả chất lượng nước; và 

giới thiệu các công cụ hỗ trợ. 

19  Chuyên đề 1: 

Bảo vệ nguồn 

nước 

Học phần khái quát các kiến thức về nguồn 

nước và bảo vệ nguồn nước đã được học ở 

chương trình đại học quản lý; cung cấp cho 

người học các kiến thức chuyên sâu về; các 

quá trình ô nhiễm nước. và sự tự làm sạch 

nguồn nước. Học viên tham dự học phần này 

bao gồm lý thuyết được giảng trên lớp và 

thực hiện các bài tập. 

20  Chuyên đề 2: 

Tiết kiệm năng 

lượng trong 

công trình 

Môn học cung cấp cho học viên cao học các 

kiến thức liên quan đến việc sử dụng năng 

lượng bên trong các công trình. Biết cách 

đánh giá các chi phí, tổn thất, từ đó có những 

giải pháp phù hợp để tiết kiệm năng lượng 

đem lại hiệu quả kinh tế và môi trường. 

21  Chuyên đề 3: 

Tái sử dụng 

nước  

Giới thiệu các quá trình công nghệ làm sạch 

hoàn toàn và tái sử dụng nước sau xử lý vào 

các mục đích: tưới cây, thảm cỏ và tạo cảnh 

quan đô thị; tái sử và tuần hoàn nước sau xử 

lý trong các hoạt động công nghiệp; các tác 

động ảnh hưởng và rủi ro đến sức khỏe con 

người cũng như các biện pháp kiểm soát; kết 

hợp với việc tìm đọc các nghiên cứu điển 



7 

STT Mã học phần Tên học phần Tóm tắt học phần 

hình, giúp học viên nắm vững cơ sở lý thuyết 

và thực tiễn, làm cơ sở cho việc phát triển các 

nghiên cứu chuyên sâu và nghiên cứu triển 

khai, áp dụng vào điều kiện thực tiễn. 

22  Luận văn tốt 

nghiệp 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên 

cao học cơ hội để tham, thể hiện khả năng áp 

dụng những kiến thức và kỹ năng mà học 

viên đã đạt được theo chương trình đào tạo 

ngành Kỹ thuật môi trường. Luận văn tốt 

nghiệp có thể có nội dung nghiên cứu, nội 

dung thiết kế hay tìm hiểu chuyên sâu vào 

một quá trình công nghệ, kỹ thuật thực tế; 

nhưng tất cả nội dung này đều được thiết kế 

để đảm bảo rằng học viên cao học có thể áp 

dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá lượng 

thông tin tiếp thu được và đặc biệt là có khả 

năng giao tiếp, truyền đạt kiến thức và hiểu 

biết của mình về vấn đề tìm hiểu. 

II. Theo định hướng ứng dụng 

STT Mã học phần Tên học phần Tóm tắt học phần 

1  Triết học Môn học có 4 chuyên đề: 

- Chương 1 gồm các nội dung về đặc trưng 

của triết học phương Tây, triết học phương 

Đông (trong đó có tư tưởng triết học Việt 

Nam, ở mức giản lược nhất) và triết học Mác.  

- Chương 2 gồm các nội dung nâng cao về 

triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay 

và vai trò thế giới quan, phương pháp luận 

của nó.  

- Chương 3 đi sâu hơn vào quan hệ tương hỗ 

giữa triết học với các khoa học, làm rõ vai trò 

thế giới quan và phương pháp luận của triết 

học đối với sự phát triển khoa học và đối với 

việc nhận thức, giảng dạy và nghiên cứu các 

đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và 

công nghệ.   

- Chương 4 phân tích những vấn đề về vai trò 

của các khoa học đối với đời sống xã hội. 

2  Hóa học môi 

trường 
Học phần Hoá học môi trường trình bày các 

vấn đề cơ bản về các chất hoá học, chuyển 

hoá các thành phần hoá học trong môi trường; 
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Giới thiệu một số ứng dụng của phương pháp 

hoá học trong xử lý môi trường giúp học viên 

làm quen với một số mô hình xử lý chất thải; 

Đồng thời giúp học viên hiểu các nguyên lý, 

các cơ chế chuyển hoá, nguồn gốc các phản 

ứng, quá trình biến đổi tính chất thành phần 

vật chất trong môi trường. 

3  Quan trắc và 

phân tích môi 

trường 

Học phần Quan trắc và phân tích môi trường 

thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp 

cho học viên các kiến thức về hệ thống quan 

trắc môi trường, quá trình quan trắc và phân 

tích chất lượng môi trường. Ứng dụng thống 

kê trong quan trắc môi trường. Công tác đảm 

bảo và kiểm tra chất lượng phân tích. 

4  Đánh giá tác 

động môi trường 

nâng cao 

Học phần Đánh giá tác động môi trường nâng 

cao thuộc khối kiến thức chuyên ngành, cung 

cấp cho học viên các kiến thức về đánh giá 

môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác 

động môi trường (ĐTM), đánh giá rủi ro môi 

trường, các phương pháp ĐTM, quy trình 

thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM. Cùng 

với những môn học cơ bản khác và chuyên 

ngành khác, sau khi học môn này, học viên có 

thể trực tiếp tham gia và thực hiện ĐTM và 

lập báo cáo ĐTM góp phần vào những hoạt 

động bảo vệ môi trường nói chung. 

5  Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường không 

khí 

Môn học xử lý khí thải cung cấp cho học viên 

các kiến thức chuyên sâu liên quan đến khí 

thải để áp dụng vào thực tiễn. Nắm rõ các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn liên quan đến hệ thống xử 

lý ô nhiễm không khí từ đó có những sáng tạo 

cải tiến trong thiết kế, vận hành hệ thống. 

Tiếp cận công nghệ mới để không ngừng 

nâng cao hiệu quả về kinh tế và môi trường 

của các hệ thống xử lý khí thải. 

6  Cấp thoát nước Học phần Cấp thoát nước nhằm cung cấp cho 

học viên các kiến thức chuyên sâu về mạng 

lưới cấp và thoát nước cho đô thị và các khu 

công nghiệp. Hiểu và vận dụng được một 

cách tối ưu nhất các công trình trên mạng lưới 

cấp và thoát nước. Từ đó học viên có thể lựa 

chọn được phương án thoát nước đảm bảo 
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yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế và môi trường. 

7  Xử lý nước thải 

nâng cao 
Tóm tắt các kiến thức về phương pháp, quá 

trình công nghệ xử lý nước thải đô thị và 

công nghiệp; đã được trang bị trong chương 

trình đại học. Phân tích các ưu điểm và hạn 

chế của các quá trình công nghệ xử lý nước 

thải áp dụng trong thực tiễn, làm cơ sở cho 

việc lựa chọn công nghệ phù hợp với các loại 

nguồn nước thải dịch vụ và công nghiệp có 

tính chất và thành phần khác nhau. 

8  Quản lý chất 

thải rắn 
Học phần Quản lý chất thải rắn chương trình 

đại học đã cung cấp cho sinh viên kiến thức 

cơ bản về chất thải rắn đô thị, và các hợp 

phần cơ bản trong hệ thống quản lý chất thải 

rắn đô thị. Học phần Quản lý chất thải rắn 

chương trình thạc sĩ ứng dụng sẽ cung cấp 

cho học viên kiến thức thực tế, chuyên sâu về 

chất thải rắn, bao gồm chất thải rắn đô thị và 

chất thải rắn nguy hại; Hiểu rõ được chức 

năng các hợp phần trong hệ thống quản lý 

chất thải rắn. Trang bị cho học viên kỹ năng 

đánh giá, lựa chọn kỹ thuật tổ chức thu gom, 

tính toán, lựa chọn thiết bị, dây chuyền công 

nghệ xử lý chất thải rắn cho một đối tượng cụ 

thể theo các mục tiêu, chiến lược quản lý tổng 

hợp chất thải rắn. 

9  Độc học môi 

trường 
Học phần trình bày các nội dung, vấn đề cơ 

bản về các độc tố môi trường và sự dịch 

chuyển, chuyển hoá các độc tố trong môi 

trường sống xung quanh, xác định các độc 

chất trong môi trường. Học phần trình bày 

các nguyên lý của độc học môi trường, các cơ 

chế chuyển hoá, biến đổi tính chất thành phần 

vật chất ở trong và ngoài đối tượng sinh học, 

trình bày các phương pháp xác định độc tố từ 

các đối tượng môi trường. 

10  Ứng dụng vi 

sinh vật trong kỹ 

thuật môi trường 

Học phần Ứng dụng vi sinh vật trong kỹ thuật 

môi trường cung cấp cho học viên những kiến 

thức cơ bản và nâng cao về các quá trình vi 

sinh vật và những ứng dụng của vi sinh vật 

trong lĩnh vực môi trường. Nội dung học 

phần bao gồm: tổng quan về các quá trình 
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sinh học; ứng dụng vi sinh vật trong xử lý khí 

thải, nước thải và chất thải rắn hữu cơ. Học 

phần giúp học viên nắm vững kiến thức 

chuyên môn sâu về các quá trình sinh học 

trong xử lý chất thải, làm cơ sở cho việc phát 

triển các hướng nghiên cứu ứng dụng để áp 

dụng vào điều kiện thực tiễn nhằm giải quyết 

những vấn đề trong lĩnh vực môi trường. 

11  Ứng dụng mô 

hình hóa chất 

lượng nước 

Học phần khái quát các kiến thức về nguồn 

nước và các mô hình mô tả chất lượng nước 

đã được học ở chương trình đại học; cung cấp 

cho người học các kiến thức chuyên sâu về: 

Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình chất lượng 

nước; Các mô hình chất lượng nước; và giới 

thiệu các công cụ hỗ trợ như: phần mềm tính 

toán, mô phỏng chất lượng nước. 

12  Vận hành các 

công trình xử lý 

nước thải 

Học phần Vận hành hệ thống xử lý nước thải 

bao gồm các nội dung: chức năng và nhiệm 

vụ, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các 

hệ thống XLNT sinh hoạt, đô thị và công 

nghiệp; nguyên tắc quản lý và vận hành, đảm 

bảo đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan 

quản lý và nguồn tiếp nhận nước thải sau xử 

lý. Việc cung cấp kiến thức được thực hiện tại 

lớp học: giảng lý thuyết và thảo luận, thực địa 

tại các hệ thống XLNT cụ thể. 

13  Hệ thống kỹ 

thuật bên trong 

công trình 

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức 

về hệ thống kỹ thuật bên trong các công trình 

xây dựng liên quan đến môi trường và tiêu 

thụ năng lượng như điều hoà, thông gió, cấp 

thoát nước, chữa cháy, chiếu sáng. Học viên 

có thể nắm rõ nguyên lý, cấu tạo, các quy 

chuẩn liên quan để có khả năng cải tiến trong 

vận hành hệ thống đảm bảo mang lại hiệu quả 

về kinh tế và môi trường. 

14  Sản xuất sạch 

hơn 
Môn học sản xuất sạch hơn cung cấp cho học 

viên cao học nắm rõ lợi ích của sản xuất sạch 

hơn, phương pháp luận để thực hiện sản xuất 

sạch hơn. Phân tích đánh giá một số quy trình 

công nghệ để đề xuất biện pháp cải tiến nhằm 

đạt tiêu chí sản xuất sạch hơn. Sau khi học 

học viên có thể tiếp cận các công trình thực tế 
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để tiến hành thực hiện sản xuất sạch hơn, tính 

toán các chi phí và lợi ích đạt được. 

15  An toàn lao 

động 
Học phần An toàn lao động trang bị cho học 

viên các kiến thức cơ bản về an toàn và vệ 

sinh lao động, các tiêu chuẩn quản lý an toàn 

và vệ sinh lao động, phân tích các yếu tố nguy 

hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất, các kỹ 

thuật an toàn và vệ sinh lao động để bảo vệ 

tính mạng và sức khỏe cho người lao động, 

xây dựng một văn hóa an toàn trong sản xuất. 

Ngoài ra, học viên được trang bị các kiến 

thức về quản lý và đánh giá rủi ro, phân tích 

sâu hơn trong việc đánh giá rủi ro hóa chất. 

16  Ứng dụng GIS 

trong môi 

trường 

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng thực 

hành ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý 

tài nguyên môi trường, thu thập, tổ chức và 

quản lý dữ liệu phục vụ lập báo cáo hiện 

trạng môi trường; thực hiện các thao tác trên 

phần mềm ArcGIS phục vụ quản lý tài 

nguyên và môi trường. 

17  Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

Học phần Quản lý tài nguyên và môi trường 

cung cấp cho học viên các kiến thức về  luật 

pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội 

thích hợp nhằm quản lý và bảo vệ  môi 

trường, phát triển bền vững kinh tế xã hội 

quốc gia. Từ đó có chiến lược bảo vệ môi 

trường có hiệu quả và đúng pháp luật.                     

18  Kinh tế môi 

trường  
Môn học Kinh tế Môi trường trang bị cho 

người học những kiến thức cơ bản về kinh tế 

học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, 

các quan điểm về phát triển bền vững, và các 

quy tắc ứng xử với môi trường, tài nguyên. 

Từ đó môn học này giúp cho người học nhận 

thức được tầm quan trọng của môi trường đối 

với nền kinh tế, và những tác động của hệ 

kinh tế đến môi trường, lý giải được các 

nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm và suy thoái 

môi trường, qua đó đề ra những biện pháp 

kinh tế nhằm làm chậm lại, chấm dứt hoặc 

đảo ngược tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi 

trường. 

19  Phát triển bền Học phần Phát triển bền vững cung cấp cho 
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vững học viên những kiến thức cơ bản, tổng quan 

về môi trường và phát triển bền vững. Nội 

dung học phần bao gồm: các vấn đề môi 

trường toàn cầu; chiến lược toàn cầu về bảo 

vệ môi trường và phát triển bền vững; xây 

dựng chiến lược quốc gia về bảo vệ môi 

trường; quản lý môi trường và các chính sách 

bảo vệ môi trường phục vụ cho phát triển bền 

vững; chiến lược quốc gia về bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững ở Việt Nam. 

Học phần giúp học viên nắm vững cơ sở lý 

luận và thực tiễn áp dụng sự phát triển bền 

vững trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội 

và bảo vệ môi trường. 

20  Chuyên đề 1: 

Bảo vệ nguồn 

nước 

Học phần khái quát các kiến thức về nguồn 

nước và bảo vệ nguồn nước đã được học ở 

chương trình đại học quản lý; cung cấp cho 

người học các kiến thức chuyên sâu về; các 

quá trình ô nhiễm nước. và sự tự làm sạch 

nguồn nước. Học viên tham dự học phần này 

bao gồm lý thuyết được giảng trên lớp và 

thực hiện các bài tập. 

21  Chuyên đề 2: 

Tiết kiệm năng 

lượng trong 

công trình 

Môn học cung cấp cho học viên cao học các 

kiến thức liên quan đến việc sử dụng năng 

lượng bên trong các công trình. Biết cách 

đánh giá các chi phí, tổn thất, từ đó có những 

giải pháp phù hợp để tiết kiệm năng lượng 

đem lại hiệu quả kinh tế và môi trường. 

22  Chuyên đề 3: 

Tái sử dụng 

nước  

Giới thiệu các quá trình công nghệ làm sạch 

hoàn toàn và tái sử dụng nước sau xử lý vào 

các mục đích: tưới cây, thảm cỏ và tạo cảnh 

quan đô thị; tái sử và tuần hoàn nước sau xử 

lý trong các hoạt động công nghiệp; các tác 

động ảnh hưởng và rủi ro đến sức khỏe con 

người cũng như các biện pháp kiểm soát; kết 

hợp với việc tìm đọc các nghiên cứu điển 

hình, giúp học viên nắm vững cơ sở lý thuyết 

và thực tiễn, làm cơ sở cho việc phát triển các 

nghiên cứu chuyên sâu và nghiên cứu triển 

khai, áp dụng vào điều kiện thực tiễn. 

23  Luận văn tốt 

nghiệp 
Học phần này nhằm cung cấp cho học viên 

cao học cơ hội để tham, thể hiện khả năng áp 
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dụng những kiến thức và kỹ năng mà học 

viên đã đạt được theo chương trình đào tạo 

ngành Kỹ thuật môi trường. Luận văn tốt 

nghiệp có thể có nội dung thiết kế hay tìm 

hiểu chuyên sâu vào một quá trình công nghệ, 

kỹ thuật thực tế; nhưng tất cả nội dung này 

đều được thiết kế để đảm bảo rằng học viên 

cao học có thể áp dụng, phân tích, tổng hợp 

và đánh giá lượng thông tin tiếp thu được và 

đặc biệt là có khả năng giao tiếp, truyền đạt 

kiến thức và hiểu biết của mình về vấn đề tìm 

hiểu. 

 


