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Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động có ba ngành đào tạo: Bảo hộ Lao động, Công nghệ Kỹ thuật 
Môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước) và Khoa học môi trường. Trong đó, 
ngành Bảo hộ Lao động và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường là hai ngành đào tạo đầu tiên ở phía 
Nam. Chương trình và nội dung đào tạo của ba ngành có liên quan mật thiết với nhau và thường 
xuyên được Ban Chủ nhiệm Khoa cập nhật, cải tiến theo tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu xã 
hội. Khoa đào tạo theo hình thức đại học chính quy và thạc sĩ, ngoài ra các khóa đào tạo ngắn 
hạn cũng thường xuyên được tổ chức theo yêu cầu của doanh nghiệp.
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Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường và 
đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất đang ngày càng trở nên cấp thiết. 
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới của Việt Nam 
hiện nay yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn: 
ISO 9001 (tiêu chuẩn về chất lượng), ISO 14000 (tiêu chuẩn về môi trường), 
SA 8000 (trách nhiệm xã hội). Để thực hiện được các tiêu chuẩn trên đòi hỏi 
doanh nghiệp phải có những cán bộ chuyên môn về lĩnh vực môi trường và 
bảo hộ lao động. 

. NHU CẦU CỦA XÃ HỘI
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KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT
MÔI TRƯỜNG

BẢO HỘ LAO ĐỘNG
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. DỊCH VỤ
   ĐÀO TẠO
• Hệ đào tạo Đại học chính quy.
• Thạc sĩ Bảo hộ lao động.
• Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường.
• Khóa học ngắn hạn theo yêu cầu 
của doanh nghiệp.

. ĐẶC BIỆT
Chương trình và nội dung đào tạo bám sát với nhu 
cầu thực tế của xã hội. Sinh viên ra trường có đủ điều 
kiện học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.
Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành cao 
vì nhu cầu kỹ sư những ngành này không thể thiếu 
trong mỗi đơn vị sản xuất và quản lý môi trường tại 
địa phương cũng như trong toàn quốc.

Cơ hội việc làm: Các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất, công ty tư vấn môi 
trường, viện, cơ quan nghiên cứu Khoa học - Kỹ thuật, tham gia giảng dạy tại các trường đại 
học, cao đẳng...
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. NGUỒN NHÂN LỰC
Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh 
nghiệm, tham gia nhiều công trình, dự án trong và ngoài 
nước; giảng dạy tận tâm và nhiệt tình. Đặc biệt, Khoa là nơi 
qui tụ nhiều nhà nghiên cứu khoa học đầu ngành của phía 
Nam, các chuyên gia quốc tế hiện là giảng viên cơ hữu, 
nghiên cứu viên và các cố vấn khoa học của Khoa.

. TRANG THIẾT BỊ
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Phòng thí nghiệm, phương tiện phục vụ 
giảng dạy hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu 
cầu thực hành và nghiên cứu của sinh viên. 
Sinh viên thường xuyên được học tập thực 
tế tại các nhà máy và tham gia các khóa 
học thực địa do giảng viên chuyên ngành 
hướng dẫn.
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Chuyên Ngành
KHOA HỌC
MÔI TRƯỜNG
Kỹ sư ngành Khoa học Môi trường có khả năng 
nghiên cứu thiết kế công nghệ xử lý khí thải, 
chất thải rắn, nước thải, chất thải nguy hại; có 
kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá 
hiện trạng môi trường, kỹ năng quản lý môi 
trường đô thị và khu công nghiệp, kiểm soát ô 
nhiễm, đánh giá tác động môi trường và quản 
lý các dự án môi trường.



Chuyên ngành
CÔNG NGHỆ
KĨ THUẬT MÔI 
TRƯỜNG
Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 
có khả năng thiết kế, thi công và vận hành các 
công trình cấp thoát nước ở đô thị, nông thôn, 
quản lý các chương trình, dự án cấp thoát nước, 
ứng dụng tiến bộ của ngành cấp thoát nước 
trong tính toán thiết kế và quản lý mạng lưới 
cấp thoát nước, kỹ thuật xử lý nước thải sinh 
hoạt, nước thải công nghiệp. 
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Chuyên Ngành
BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Kỹ sư ngành Bảo hộ lao động có kiến thức 
chuyên sâu về môi trường lao động, môi trường 
doanh nghiệp, an toàn lao động, tổ chức khoa 
học lao động. Có kỹ năng điều tra, khảo sát, 
phân tích, đánh giá và quản lý môi trường lao 
động; đề xuất các giải pháp công nghệ và tổ 
chức nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, 
bảo vệ sức khỏe người lao động.
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