
     

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ 4 + 1 
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG – ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

 

1. Mục tiêu của chương trình 

 Chương trình 4+1 cho phép sinh viên khoa được đăng ký học và tích lũy một số học phần 

của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của 2 ngành Bảo hộ lao động và Kỹ thuật môi 

trường, đồng thời giúp sinh viên nâng cao chuyên môn và rút ngắn thời gian học tập so 

với tổng thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ. 

 Đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội. 

 Sinh viên được bảo lưu kết quả học tập 05 năm đối với các học phần trình độ thạc sĩ đã 

hoàn thành theo qui định. Do đó, sinh viên 4+1 sau khi tốt nghiệp đại học có nhiều lựa 

chọn như tiếp tục học tiếp 1 năm nữa để hoàn thành chương trình thạc sĩ hoặc có thể đi 

làm lấy kinh nghiệm rồi quay về trường học tiếp vẫn được bảo lưu điểm. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Sinh viên đang học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, cụ thể: 

- Sinh viên từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại 

học, gồm:  

o Sinh viên các ngành thuộc Khoa môi trường và bảo hộ lao động. 

o Sinh viên năm cuối các Khoa có chuyên ngành đào tạo là ngành gần, theo đề án 

đào tạo của Khoa môi trường và bảo hộ lao động. 

- Ưu tiên xét duyệt hồ sơ sinh viên có điểm trung bình tích lũy trên 7.0 tính tại thời điểm 

tham gia chương trình được học tối đa 50% số tín chỉ (30 tín chỉ) của chương trình thạc 

sĩ, trung bình tích lũy dưới 7.0 được học tối đa 40% số tín chỉ (24 tín chỉ) của chương 

trình thạc sĩ. 

3. Lợi ích của sinh viên khi tham gia chương trình: 

- Đối với sinh viên năm 3 chuyên ngành, tổng thời gian đào tạo cho cả chương trình đại 

học và thạc sĩ tối đa là 5 năm. Tổng thời lượng đào tạo cho bậc Thạc sĩ không quá 18 

tháng. 

- Được chuyển đổi điểm môn học bậc thạc sĩ cho chương trình bậc đào tạo đại học. Danh 

mục tham khảo tại: https://enlabsafe.tdtu.edu.vn/tuyen-sinh-thac-si-4-1 

- Được hưởng chính sách học bổng sau đại học của Nhà trường theo kết quả học tập tại 

thời điểm đăng ký. Thông tin chi tiết theo đường link: https://grad.tdtu.edu.vn/hoc-phi-

hoc-bong/hoc-bong-sau-dai-hoc 

- Được giảm 25% học phí khi đăng ký 02 học phần chung - Triết học Mac-Lenin (3 tín chỉ) 

và Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 tín chỉ).  

- Được giảm 25-50% (tùy học lực loại trung bình/khá/giỏi tính tại thời điểm đăng ký). 

4. Chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: 

- Kỹ thuật môi trường – Mã ngành: 8520320 

- Bảo hộ lao động – Mã ngành: 8900103 

https://enlabsafe.tdtu.edu.vn/tuyen-sinh-thac-si-4-1
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5. Văn bằng đạt được khi tham gia chương trình 4+1: 

Sinh viên khi hoàn tất chương trình 4+1 sẽ nhận được cả 02 bằng cấp thuộc bậc đào tạo Đại học 

và Thạc sĩ tùy vào ngành học như sau: 

(1) Bậc Đại học: 

o Kỹ sư Bảo hộ lao động  

o Kỹ sư Công nghệ và kỹ thuật môi trường 

o Kỹ sư Khoa học môi trường 

(2) Bậc Thạc sĩ: 

o Thac sĩ Bảo hộ lao động 

o Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường 

Văn bằng được cấp theo đúng chuyên ngành sinh viên theo học, là bằng cấp chính quy được Bộ 

Giáo dục và đào tạo công nhận. 

6. Thủ tục đăng ký tham gia chương trình 4+1: 

 Đối với sinh viên Khoa MT-BHLĐ: Đăng ký ghi danh trên hệ thống cổng thông tin sinh 

viên.  

 Đối với sinh viên TDTU: Tư vấn về điều kiện tham gia tại Khoa MT-BHLĐ, viết đơn đề 

nghị tham gia chương trình đào tạo 4+1 và có ý kiến phê duyệt của Khoa MT-BHLĐ và 

nộp tại phòng Sau đại học (B002). 

 Thời điểm đăng ký: Vào đầu mỗi học kỳ, sinh viên tham khảo thông tin đăng ký theo địa 

chỉ: https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao/thoi-khoa-bieu hoặc theo dõi thông báo 

thời gian đăng ký trên website Khoa  

7. Học phí chương trình 4+1: 

- Học phần chung (chưa áp dụng chính sách học bổng): 460.000 VNĐ/tín chỉ. 

- Học phần chuyên ngành: 1.045.000 VNĐ/tín chỉ.  

8. Thông tin liên hệ: 

Văn phòng Khoa Môi trường và bảo hộ lao động. C.005 – Đại học Tôn Đức Thắng. 

Điện thoại: (028) 37 755 047 - Hotline: 0903 757 326 (Cô Hương), 0913 124 542 (cô Linh). 

Email: khoamtbhld@tdtu.edu.vn, nguyenthithanhhuong1@tdtu.edu.vn  

Website:  

 Khoa MT-BHLĐ: https://enlabsafe.tdtu.edu.vn/ 

 Phòng Sau đại học: https://grad.tdtu.edu.vn/ 
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