
 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƢỜNG 

 

Chƣơng trình đào tạo: Quản lý Môi trƣờng  

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hƣớng ứng dụng) 

Thạc sĩ khoa học (đối với định hƣớng nghiên cứu) 

26.1. Mục tiêu đào tạo 

26.1.1. Mục tiêu chung 

Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Môi trường, người học có được trình độ 

chuyên môn sâu tốt, có thể làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến Quản lý 

Môi trường, có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở 

vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ cao và kỹ năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu 

khoa học độc lập và sáng tạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, giải quyết 

tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Kỹ thuật Môi trường nói chung và chuyên 

ngành Quản lý Môi trường nói riêng. Chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Môi 

trường sẽ tập trung đào tạo các kiến thức mở rộng và nâng cao về quản lý môi trường công 

nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. 

26.1.2. Mục tiêu cụ thể 

a. Theo định hướng ứng dụng 

Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý Môi trường, người học có được 

trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật sâu, nắm bắt các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các 

phương thức quản lý để sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, kinh tế và con người, để bảo 

vệ và cải thiện môi trường. 

   Thạc sỹ kỹ thuật sau khi tốt nghiệp có khả năng phát huy và sử dụng có hiệu quả các kiến thức 

đã được đào tạo chuyên sâu áp dụng trong thực tế bảo vệ môi trường công nghiệp, vận dụng 

được các nghiên cứu mới về quản lý môi trường, ứng dụng được các công cụ luật pháp, kỹ thuật 

và kinh tế vào thực tế bảo vệ môi trường. 

b. Theo định hướng nghiên cứu 

Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ khoa học chuyên ngành Quản lý Môi trường, người học có 

trình độ chuyên môn sâu, nắm chắc các kiến thức cơ bản, cơ sở lý luận nghiên cứu khoa học và 

những công nghệ mang tính cập nhật cao trong lĩnh vực Quản lý Môi trường, có khả năng nghiên 

cứu độc lập và sáng tạo. 

Thạc sỹ khoa học sau khi tốt nghiệp có khả năng vận dụng tốt các công cụ quản lý môi 

trường, có tư duy phân tích và tổng hợp hệ thống để đánh giá hiệu quả các công cụ quản lý môi 

trường áp dụng trong thực tế đồng thời cũng có khả năng tự thích nghi với sự phát triển nhanh 

chóng của khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sỹ khoa học có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực quản lý dự 

án, quản lý môi trường, xử lý chất thải tại các công ty lớn, các cơ quan quản lý, các viện nghiên 

cứu hoặc các trường đại học trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hoặc có thể tiếp tục theo 

học các chương trình đào tạo tiến sĩ ở trong nước và trên thế giới. 

26.2. Thời gian đào tạo 

      Khóa đào tạo theo thiết kế  1-2 năm (2 học kỳ chính) theo quy chế đào tạo tín chỉ. 

26.3. Đối tƣợng tuyển sinh 

26.3.1. Về văn bằng 

Người dự thi vào chương trình đào tạo Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Quản lý Môi trường 

theo định hướng nghiên cứu cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 



A1. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hệ 5 năm ngành môi trường của trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hệ 5 năm các ngành kỹ thuật môi 

trường, quản lý môi trường, khoa học môi trường của các trường đại học khác. 

B1. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hệ 5 năm các ngành gần với chuyên ngành Quản lý 

môi trường, là các ngành kỹ thuật/công nghệ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các 

trường đại học kỹ thuật khác. 

C1. Có bằng tốt nghiệp đại học tại chức hệ 5 năm ngành môi trường của trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội đạt loại khá trở lên, có bằng tốt nghiệp đại học tại chức hệ 5 năm các ngành kỹ 

thuật môi trường, quản lý môi trường, khoa học môi trường của các trường đại học khác đạt 

loại khá trở lên. 

D1. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành môi trường như các ngành kỹ thuật môi 

trường, quản lý môi trường, khoa học môi trường với thời gian đào tạo nhỏ hơn 5 năm. 

E1. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy với thời gian đào tạo nhỏ hơn 5 năm các ngành 

gần với chuyên ngành Quản lý môi trường, là các ngành kỹ thuật/công nghệ của trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học kỹ thuật khác. 

Người dự thi vào chương trình đào tạo Thạc sỹ kỹ thuật Quản lý Môi trường theo định 

hướng ứng dụng cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

A2. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hệ 5 năm ngành môi trường của trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hệ 5 năm các ngành kỹ thuật môi 

trường, quản lý môi trường, khoa học môi trường của các trường đại học khác. 

B2. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hệ 5 năm các ngành gần với chuyên ngành Quản lý 

môi trường, là các ngành kỹ thuật/công nghệ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các 

trường đại học kỹ thuật khác. 

C2. Có bằng tốt nghiệp đại học tại chức hệ 5 năm ngành môi trường của trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội, có bằng tốt nghiệp đại học tại chức hệ 5 năm các ngành kỹ thuật môi trường, 

quản lý môi trường, khoa học môi trường của các trường đại học khác. 

D2. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành môi trường như các ngành kỹ thuật môi 

trường, quản lý môi trường, khoa học môi trường với thời gian đào tạo nhỏ hơn 5 năm. 

E2. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức với thời gian đào tạo nhỏ hơn 5 năm ngành môi 

trường của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, có bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức với thời 

gian đào tạo nhỏ hơn 5 năm các ngành kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường, khoa học môi 

trường của các trường đại học khác. 

F2. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy với thời gian đào tạo nhỏ hơn 5 năm các ngành 

gần với chuyên ngành Quản lý môi trường, là các ngành kỹ thuật/công nghệ của trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học kỹ thuật khác. 

26.3.2. Về thâm niên công tác 

Người dự thi vào các chương trình đào tạo Thạc sỹ khoa học Quản lý Môi trường phải thỏa 

mãn một trong 2 điều kiện sau: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên. 

- Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp hoặc gần với 

chuyên ngành Quản lý Môi trường (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến 

ngày nhập học). 

Người dự thi vào các chương trình đào tạo Thạc sỹ kỹ thuật Quản lý Môi trường phải thỏa mãn 

một trong 2 điều kiện sau: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại trung bình khá trở lên. 



- Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp hoặc gần với 

chuyên ngành Quản lý Môi trường (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến 

ngày nhập học). 

26.3.3. Chuyển đổi kiến thức và bổ sung kiến thức  

a)  Đối tượng A1, A2 quy định ở phần 4.1 không phải học chuyển đổi và bổ sung kiến thức. 

b) Đối tượng B1, C1, B2, C2 quy định ở phần 4.1 phải học chuyển đổi 12 tín chỉ trước khi thi 

tuyển sinh đầu vào. 

c) Đối tượng D1, D2  quy định ở phần 4.1 phải học bổ sung 12 tín chỉ trong quá trình đào tạo 

thạc sỹ và phải hoàn thành trước khi bảo vệ luận văn thạc sỹ. 

d) Đối tượng E1, E2, F2 quy định ở phần 4.1 phải học chuyển đổi 12 tín chỉ trước khi thi 

tuyển sinh đầu vào và phải học bổ sung 12 tín chỉ trong quá trình đào tạo thạc sỹ và phải hoàn 

thành trước khi bảo vệ luận văn thạc sỹ. 

e) Đối với một số chuyên ngành đào tạo đặc biệt khác, điều kiện cụ thể về văn bằng và thâm 

niên công tác, sẽ được xem xét riêng. 

26.4. Cấu trúc chƣơng trình đào tạo 

Nội dung Định hƣớng 

ứng dụng 

(41 TC) 

Định hƣớng 

nghiên cứu 

(41 TC) 

Phần 1. Kiến thức chung (Triết học) 2 2 

Phần 2. 

Kiến thức cơ 

sở và chuyên 

ngành 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 

chung cho cả hai định hướng 

12 

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc cho 

từng định hướng 

4 4 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn* 15 8 

Phần 3. Khóa luận/Luận văn 8 15 

* Học viên được tự chọn tự do một số môn cần thiết trong chương trình cao học của các 

Khoa/Viện khác với tổng số TC không lớn hơn 4. 

26.5. Danh mục học phần của chuyên ngành 

 

NỘI DUNG MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƢỢNG 

HỌC PHẦN CHO CẢ 2 ĐỊNH HƢỚNG 

Kiến thức 

chung 
SS6011 Triết học 2 2(1,5-0-1-8) 

FL6010 Tiếng Anh   

Kiến thức 

chuyên 

ngành bắt 

buộc (12 

TC) 

EV6011 

Các quá trình cơ bản trong công 

nghệ môi trường 

3 3(2,5-1-0-6) 

EV6203 

Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 

3 3(2,5-1-0-6) 

EV6213 
Quản lý chất lượng môi trường 

nước 

2 2(1,5-1-0-4) 

EV6223 
Quản lý chất lượng môi trường 

không khí 

2 2(1,5-1-0-4) 



NỘI DUNG MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÍN 

CHỈ 

KHỐI 

LƢỢNG 

EV6233 Quan trắc môi trường 2 2(1,5-1-0-4) 

HỌC PHẦN CHO CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT 

Kiến thức 

chuyên 

ngành bắt 

buộc (4TC) 

EV6243 Quản lý tài nguyên và môi trường 2 2(1,5-1-0-4) 

EV6253 

Đánh giá tác động môi trường và 

rủi ro sinh thái 

2 2(1,5-1-0-4) 

Chuyên 

ngành tự 

chọn (15TC) 

EV6021 Vi hóa sinh ứng dụng trong môi 

trường 

3 3(2,5-1-0-4) 

EV6061 Độc học môi trường 2 2(1,5-1-0-4) 

EV6293 Các nguyên lý Sản xuất sạch hơn 2 2(1,5-1-0-4) 

EV6303 Kinh tế môi trường 2 2(1,5-1-0-4) 

EV6313 Hệ thống thông tin môi trường, 

GIS và viễn thám 

2 2(1,5-1-0-4) 

EV6323 Chuyên đề (I, II) 2  

EV6333 Thẩm định và đánh giá công nghệ 

môi trường 

2 2(2-0-0-4) 

EV6343 Quản lý tổng hợp lưu vực sông và 

đới bờ 

2 2(2-0-0-4) 

EV6353 Kiểm kê nguồn thải 2 2(2-0-0-4) 

Luận văn LV6002 Khóa luận tốt nghiệp 8 8(0-8-8-32) 

HỌC PHẦN CHO CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHOA HỌC 

Kiến thức 

chuyên 

ngành bắt 

buộc (4TC) 

EV6263 Đánh giá vòng đời sản phẩm 2 2(1,5-1-0-4) 

EV6273 Mô hình hoá môi trường 2 2(1,5-1-0-4) 

Chuyên 

ngành tự 

chọn (8TC) 

EV6021 Vi hóa sinh ứng dụng trong môi 

trường 

3 3(2,5-1-0-4) 

EV6051 Hóa học môi trường 2 2(1,5-1-0-4) 

EV6283 Sinh thái học công nghiệp 2 2(1,5-1-0-4) 

EV6303 Kinh tế môi trường 2 2(1,5-1-0-4) 

EV6323 Chuyên đề (I, II) 2  

EV6363 Luật và chính sách môi trường 2 2(2-0-0-4) 

EV6373 Quản lý các hệ sinh thái 2 2(2-0-0-4) 

Luận văn LV6001 Luận văn tốt nghiệp 15 15(0-15-15-60) 

 



26.6. Danh mục học phần chuyển đổi và bổ sung kiến thức 
NỘI 

DUNG 

MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN TÍN 

CHỈ 

ĐÁNH GIÁ KHỐI 

LƯỢNG 

Chuyển 

đổi kiến 

thức 

(12TC) 

EV3350 Hóa học môi trường 2 T(1,0) 2(2-0-0-4) 

EV3370 Vi sinh môi trường 2 T(1,0) 2(2-0-0-4) 

EV3410 Sinh thái học môi trường 2 T(1,0) 2(2-0-0-4) 

EV4311 Kiểm soát ô nhiễm không 

khí và tiếng ồn 

2 
T(1,0) 2(2-0-0-4) 

EV4331 Kiểm soát ô nhiễm nước 2 T(1,0) 2(1.5-1-0-4) 

EV4430 Quản lý chất thải rắn 2 T(1,0) 2(2-0-0-4) 

EV4460 Kinh tế môi trường 2 T(1,0) 2(2-0-0-4) 

Bổ sung 

kiến thức 

(12TC) * 

EV3100 Quá trình thủy lực trong 

công nghệ môi trường 

3 
TN/BT(0,3)-T(0,7) 3(3-1-0.5-6) 

EV3120 Quá trình chuyển khối trong 

công nghệ môi trường 

4 
TN/BT(0,3)-T(0,7) 4(4-1-0,5-8) 

EV4250 Quản lý môi trường và tài 

nguyên 

2 KT(0,3)-

T(TN/TL:0,7) 
2(2-1-0-4) 

EV4253 Luật và chính sách môi 

trường 

1 KT/BT(0,3)-

T(TL:0,7) 
1(1-0-0-2) 

EV4270 Mô hình hóa trong quản lý 

môi trường 

3 
T(TL:1,0) 3(3-1-0-6) 

EV4280 Nguyên lý sản xuất sạch 

hơn 

2 KT(0,3)-

T(TL/TN:0,7) 
2(2-1-0-4) 

EV4281 Hệ thống quản lý môi 

trường 

2 
T(TN:0,7-TL:0,3) 2(2-1-0-4) 

Ghi chú: * Có thể sử dụng một số học phần của chương trình đào tạo từ K54 

 

26.7. Kế hoạch học tập chuẩn 

26.7.1. Định hƣớng ứng dụng 

Học kỳ I 18 TC Học kỳ II 15 TC 

SS6011 Triết học 2(1,5-0-1-8) 

Học phần tự chọn (15 TC) 

EV6011 Các quá trình cơ bản trong 

công nghệ môi trường 

3(2,5-1-0-6) 

EV6203 Quản lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại 

3(2,5-1-0-6) 

EV6233 Quan trắc môi trường 2(1,5-1-0-4) 

EV6253 Đánh giá tác động môi trường 

và rủi ro sinh thái 

2(1,5-1-0-4) 

EV6213 Quản lý chất lượng môi trường 

nước 

2(1,5-1-0-4) 

EV6223 Quản lý chất lượng môi trường 

không khí 

2(1,5-1-0-4) 

EV6243 Quản lý tài nguyên và môi 2(1,5-1-0-4) 



Học kỳ I 18 TC Học kỳ II 15 TC 

trường 

EV6002 Luận văn tốt nghiệp 8(0-8-8-32) 

 

7.3.2. Định hướng nghiên cứu 

Học kỳ I 18 TC Học kỳ II 8 TC 

SS6011 Triết học 2(1,5-0-1-8) 

Các học phần tự chọn (8 TC) 

EV6011 Các quá trình cơ bản trong công 

nghệ môi trường 

3(2,5-0-1-6) 

EV6203 Quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại 

3(2,5-1-0-6) 

EV6233 Quan trắc môi trường 2(1,5-1-0-4) 

EV6273 Mô hình hoá môi trường 2(1,5-1-0-4) 

EV6263 Đánh giá vòng đời 2(1,5-1-0-4) 

EV6213 Quản lý chất lượng môi trường 

nước 

2(1,5-1-0-4) 

EV6223 Quản lý chất lượng môi trường 

không khí 

2(1,5-1-0-4) 

EV6001 Luận văn tốt nghiệp 15(0-15-15-60) 

 


