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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

 CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

 ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨU 

 (CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM) 

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo 

- Tên chuyên ngành đào tạo: 

 + Tiếng Việt: Kỹ thuật Môi trường (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) 

 + Tiếng Anh: Environmental Engineering 

- Mã số chuyên ngành đào tạo đề xuất: 60510403 

- Tên ngành đào tạo: 

      + Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

      + Tiếng Anh: Environmental Technology 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

- Ngôn ngữ: Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh trừ 2 học phần sau: 

Triết học (tiếng Việt), Tiếng Nhật  (tiếng Việt và tiếng Nhật). 

- Thời gian đào tạo: 02 năm 

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:  

 + Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

 + Tiếng Anh: The Degree of Master in Environmental Technology 

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Việt Nhật, Đại học 

Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). 
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2. Mục tiêu của chương trình đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường là chương trình có uy tín 

và chất lượng quốc tế, có khả năng thu hút sinh viên trong nước và quốc tế. Chương 

trình được xây dựng dựa trên nguồn lực của ĐHQGHN và sự hợp tác của các Đại 

học Nhật Bản. Đây là chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, hướng tới thu hút học viên 

ở cả trong và ngoài nước. Chất lượng của chương trình được đảm bảo thông qua các 

hoạt động chuyển giao công nghệ đào tạo, chuẩn hóa đề cương, giáo trình giảng dạy, 

nâng cao năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh cho giảng 

viên, chuyên viên của trường Đại học Việt Nhật cũng như hình thành một số đề tài 

nghiên cứu, đề án chuyển giao khoa học và công nghệ và các sản phẩm xuất bản 

quốc tế. 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường cung cấp, nâng cao và cập 

nhật kiến thức chuyên ngành công nghệ và kỹ thuật môi trường cho sinh viên. Đào 

tạo cán bộ có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, có khả năng làm việc tại các trạm/nhà 

máy xử lý môi trường; làm công tác quản lý trong các bộ, ngành và công ty; nghiên 

cứu khoa học trong các Trường Đại học, viện nghiên cứu và làm nghiên cứu sinh 

tiến sĩ tại các Trường Đại học trong nước và quốc tế, đặc biệt là các Đại học Nhật 

Bản. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

* Mục tiêu đào tạo 

- Kiến thức: Chương trình cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản trong lĩnh 

vực môi trường (về quản lý, đánh giá, kiểm soát, dự báo) cũng như nền tảng vững chắc 

về Hóa học, Vật lý và Sinh học liên quan đến lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật môi 

trường, bước đầu định hướng nghiên cứu cho sinh viên thông qua luận văn tốt nghiệp. 

- Kỹ năng: Chương trình đào tạo rèn luyện các kỹ năng, các quy trình phân tích 

các chỉ tiêu môi trường và các quy trình công nghệ xử lý môi trường. Chương trình 

còn trang bị cho học viên các kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trong quá trình nghiên 

cứu và làm việc. 

- Phẩm chất đạo đức: Chương trình sẽ cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có 

đạo đức và nhân cách tốt; có trách nhiệm trong công việc và làm việc với thái độ tích 

cực, sáng tạo. 
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* Mục tiêu cụ thể khác 

- Sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đầu vào các chương 

trình đào tạo tiến sĩ của các Đại học danh tiếng trên thế giới, đặc biệt là các Đại học 

Nhật Bản; đáp ứng tốt yêu cầu về nguồn nhân lực nghiên cứu, giám sát, quản lý, xử lý 

môi trường chất lượng cao cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. 

3. Thông tin tuyển sinh 

3.1. Hình thức tuyển sinh 

 - Xét tuyển: 

      + Thẩm định hồ sơ. 

      + Phỏng vấn bởi hội đồng tuyển sinh bao gồm các thành viên Việt Nam 

và Nhật Bản. 

- Hồ sơ dự tuyển: theo quy định của ĐHQGHN. 

3.2. Đối tươṇg tuyển sinh 

- Văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng, ngành phù hợp và 

ngành gần (sau khi đã học các học phần bổ sung kiến thức). 

- Kinh nghiệm công tác: Không yêu cầu kinh nghiệm công tác đối với đối 

tượng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên (GPA ≥ 2.5 hoặc ≥ 6.5); Yêu cầu ít nhất 

01 năm kinh nghiệm công tác đối với đối tượng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc 

ngành phù hợp dưới loại khá; Yêu cầu ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác đối với 

đối tượng tốt nghiệp ngành gần dưới loại khá.  

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh tối thiểu phải đạt bậc 4/6 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT (tương đương B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu). 

3.3. Danh muc̣ các ngành gần, ngành phù hơp̣ với ngành hoăc̣ chuyên ngành đề 

nghị cho phép đào tạo 

- Ngành đúng: Công nghệ kỹ thuật môi trường. 

- Ngành phù hợp: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường, Khoa 

học môi trường, Kỹ thuật Tài nguyên nước. 

- Ngành gần: Kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Hóa học, Quản lý tài nguyên và 

môi trường, Khoa học đất, Sinh học, các ngành thuộc nhóm ngành Sinh học ứng dụng 
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(mã số 524202), Kỹ thuật địa chất, Nông nghiệp, Kỹ thuật khai thác thủy sản, Sư 

phạm Hóa học, Công nghệ thực phẩm. 

3.4. Danh muc̣ các học phần bổ sung kiến thức cho ngành gần 

STT Tên học phần Số tín chỉ 

1 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 3 

2 Các phương pháp phân tích môi trường 3 

3 Công nghệ môi trường đại cương 3 

4 Truyền nhiệt, chuyển khối 3 

5 Vi sinh môi trường 3 

Tổng số tín chỉ 15 

3.5. Dư ̣kiến quy mô tuyển sinh: 

- 20 sinh viên/khóa học 
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PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn: 

a. Kiến thức, năng lực chung 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng, 

có giác ngộ chính trị và lập trường giai cấp vững vàng. Vận dụng được phương pháp 

tư duy biện chứng trong học tập, nghiên cứu và công tác thực tiễn. 

- Học viên có thể tích lũy kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ 

môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo. 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức và phương pháp nghiên cứu cơ bản 

trong lĩnh vực môi trường (đánh giá, kiểm soát, quản lý, xử lý các vấn đề môi trường); 

- Hiểu và vận dụng được kiến thức và phương pháp luận về thế giới quan và 

nhân sinh quan. 

b. Kiến thức, năng lực chuyên môn 

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức nền tảng về Hóa học, Vật lý, Sinh học 

và Kỹ thuật trong kỹ thuật môi trường; 

- Hiểu và vận dụngđược các quá trình vật lý, hóa học, sinh học xảy ra trong 

các quá trình xử lý môi trường kể cả khía cạnh về thu hồi tài nguyên và tái tạo tài 

môi trường; các công nghệ điển hình trong xử lý nước cấp, nước thải, rác thải, khí 

thải trong các hệ thống xử lý môi trường; 

- Vận dụng thành thạo và tạo ra các quy trình phân tích/quan trắc môi trường; 

sử dụng được các máy phân tích môi trường; sử dụng được các phần mềm quản lý, 

mô phỏng môi trường; 

- Phân tích, đánh giá và dự báo được các quá trình ô nhiễm môi trường, từ 

đó có thể đề xuất giải pháp xử lý và phương pháp quản lý phù hợp góp phần giải 

quyết vấn đề. 
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2. Chuẩn về kĩ năng: 

a. Kĩ năng chuyên môn 

- Vận dụng tốt được các kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm. Sử dụng 

thành thạo các thiết bị đo lường tiên tiến phân tích các quá trình vật lý, hóa học, sinh 

học xảy ra trong các quá trình nghiên cứu, khảo sát và xử lý môi trường. 

- Có khả năng tìm ra các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ môi trường, phân tích, 

đánh giá và giải quyết các vấn đề đó một cách độc lập và theo nhóm chuyên môn. 

- Học viên có khả năng tính toán thiết kế và điều hành các đơn vị xử lý cơ bản. 

- Có khả năng hợp tác với các thành viên khác để các đề xuất các dự án, chương 

trình nghiên cứu. 

- Có khả năng tham khảo, phân tích, tổng hợp các bài báo, tài liệu chuyên 

ngành (cả tiếng Việt và tiếng Anh). 

b. Kĩ năng bổ trợ  

- Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tốt thời gian làm việc. 

- Có các kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả. 

- Có khả năng quản lý tốt tài liệu, tư liệu và phương tiện nghiên cứu. 

- Có khả năng sử dụng thành thạo thành thạo phần mềm xử lý số liệu trên máy tính. 

- Có các kĩ năng giao tiếp, liên hệ, làm việc, hợp tác với đối tác trong nước và quốc tế. 

- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công việc. 

- Có khả năng sử dụng tiếng Nhật giao tiếp trong các tình huống hội thoại cơ bản. 

- Học viên đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu phải từ bậc 4/6 trở lên theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Học viên đạt trình độ tiếng Nhật bậc 1/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp N5 theo tiêu chuẩn đánh giá 

của kỳ thi năng lực tiếng Nhật (Japanese Language Proficiency Test – JLPT). 

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức: 

- Phẩm chất cá nhân: Có năng lực tự chủ và trách nhiệm; Có năng lực phát 

hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn và đề xuất những sáng kiến có giá 
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trị; Có trách nhiệm cao, nhiệt tình, chấp nhận rủi ro, tự trọng, hiểu biết văn hóa, dễ 

thích nghi với hoàn cảnh mới, tôn trọng sự đa dạng ... 

- Đạo đức nghề nghiệp: Có khả năng nhận định, đánh giá và quyết định phương 

hướng phát triển trong nhiệm vụ, công việc; Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử 

lý các vấn đề nảy sinh; Có niềm đam mê, trung thực trong nghiên cứu và khám phá 

kiến thức; Có trách nhiệm, thích ứng với môi trường đa văn hóa;Có ý thức bảo vệ 

môi trường...  

- Đạo đức xã hội: Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động chuyên 

môn; Tuân thủ pháp luật, làm việc với tinh thần kỷ luật, lối sống tích cực và thái độ 

đúng đắn đối với cộng đồng. 

4. Ví trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

- Cán bộ quản lý, vận hành tại các trạm/nhà máyxử lý môi trường, các công ty 

có vốn đầu tư của nước ngoài, các công việc chuyên môn trong các công ty xử lý 

môi trường. 

- Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy tại các trung tâm nghiên cứu, các viện nghiên 

cứu, các Trường Đại học. 

- Cán bộ quản lý môi trường trong các cơ quan nhà nước. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩKỹ thuật Môi trường, sinh viên có thể 

theo học các chương trình Tiến sĩ liên quan đến môi trường tại các Trường Đại học 

trong và ngoài nước. 

6. Các chương trình, tài liệu đơn vị đào tạo tham khảo để xây dựng chương 

trình đào tạo 

- Bộ GD&ĐT : Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGDĐT ngày 08 tháng 5 năm 

2014 về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại 

học; 

- Bộ GD&ĐT: Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, 

ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 
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- ĐHQG Hà Nội: Công văn số 1885/ĐHQGHN-KHTC ngày 24 tháng 06 năm 

2010 về việc dự thảo phương án thí điểm về kinh phí đào tạo sau đại học ở ĐHQG 

Hà Nội; 

- ĐHQGHN: Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết 

định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN; 

- ĐHQGHN: Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở 

ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 1366/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 4 

năm 2012 của Giám đốc ĐHQGHN; 

- Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường đô thị (Urban Environmental Engineering 

Course), Đại học Tokyo (The University of Tokyo), Nhật Bản. 

- Kỹ thuật các hệ thống môi trường (Environmental Systems Engineering), 

Đại học Ritsumekan (Ritsumekan University), Nhật Bản. 

- Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường (Environmental Engineering), Học viện kỹ 

thuật New Jersey (New Jersey Institute of Technology), Hoa Kì. 

- Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường (Master of Environmental Engineering), 

Trường Đại học quốc gia Singapo. 

- Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Môi trường (Environmental Science and 

Technology MSc), Đại học Lancaster (Lancaster University), Vương Quốc Anh. 
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PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 64 tín chỉ 

- Khối kiến thức chung (bắt buộc):   09 tín chỉ 

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 

+ Bắt buộc:  

+ Tự chọn:  

41 tín chỉ 

20 tín chỉ 

21/41 tín chỉ 

- Luận văn Thạc sĩ 14 tín chỉ 
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2. Khung chương trình 

Chương trình đào tạo kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Việt Nhật được 

thiết kế trên cơ sở chương trình đào tạo của Đại học Tokyo có chỉnh sửa để phát huy 

thế mạnh (kiến thức sâu về bản chất quá trình) của Đại học Quốc Gia đồng thời khắc 

phục nhược điểm của các chương trình hiện có tại Việt Nam. Bản chất của các quá 

trình trong môi trường chính là phản ứng hóa học, vi sinh vật và các quá trình hóa 

lý. Do đó, chương trình hướng đến cung cấp nền tảng vững chắc các khối kiến thức 

này. Trên cơ sở đó, học viên có hiểu biết để làm tốt công tác quản lý, quan trắc, thiết 

kế quá trình và vận hành hệ thống. Đặc biệt chương trình bố trí nhiều thời lượng thực 

tập để trang bị các kĩ năng làm việc cho học viên.  

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng số giờ tín chỉ* Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lý  

thuyết 

Thực 

hành/ 

Bài 

tập 

Tự 

học 

I  Khối kiến thức chung 9     

1.  
PHI 

5001 
Triết học (Philosophy) 3 45 0 0  

2.  
VJU 

5001 

Tiếng Nhật (Japanese 

Language) 
6 45 45 0  

II  
Khối kiến thức cơ sở và 

chuyên ngành 
41     

II.1.  Các học phần bắt buộc 20     

3.  
VJU 

6001 

Cơ sở Khoa học bền 

vững  

(Basic of Sustainability 

Science) 

3 45 0 0  

4.  
VJU 

6002 

Phương pháp luận và Hệ 

thống thông tin cho Khoa 

học bền vững  

(Methodology and 

Informatics for 

Sustainable Science) 

3 30 15 0  

5.  
VJU 

6243 

Hệ thống quản lý môi 

trường  

(Environmental 

management systems) 

2 30 0 0  

6.  
VJU 

6244 

Phân tích môi trường 

(Environmental analysis 

and measurement) 

2 30 0 0  

7.  
VJU 

6245 

Đánh giá và mô hình hóa 

môi trường 
2 30 0 0  
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng số giờ tín chỉ* Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lý  

thuyết 

Thực 

hành/ 

Bài 

tập 

Tự 

học 

(Environmental 

assessment and 

modeling) 

8.  
VJU 

6246 

Công nghệ xử lý nước 

cấp và nước thải 

(Water and wastewater 

engineering) 

2 30 0 0  

9.  
VJU 

6247 

Thực tập Kỹ thuật Môi 

trường (Internship) 
6 10 80 0  

II.2.  Các học phần tự chọn 
21/ 

41 
    

10.  
ENG 

6001 

Tiếng Anh học thuật 

(Academic English) 
4 30 15 15  

11.  
VJU 

6248 

Chu trình vật chất và 

quản lý chất thải rắn 

(Material cycles and 

solid waste 

management) 

3 30 15 0  

12.  
VJU 

6249 

Quản lý môi trường tại 

Nhật Bản 

(Environmental 

management in Japan) 

2 30 0 0  

13.  
VJU 

6250 

Các vấn đề môi trường 

toàn cầu 

(Global environmental 

issues) 

2 30 0 0  

14.  
VJU 

6251 

Phân tích môi trường 

nâng cao 

(Advanced 

environmental analysis) 

3 30 15 0  

15.  
VJU 

6252 

Sức khỏe môi trường 

(Environmental health) 
2 30 0 0  

16.  
VJU 

6253 

Hóa học môi trường 

nâng cao 

(Advanced 

environmental 

chemistry) 

3 30 15 0  

17.  
VJU 

6254 

Kiểm soát phát thải và ô 

nhiễm không khí 

(Air emission and 

quality control) 

3 30 15 0  
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng số giờ tín chỉ* Mã số 

các học 

phần 

tiên 

quyết 

Lý  

thuyết 

Thực 

hành/ 

Bài 

tập 

Tự 

học 

18.  
VJU 

6255 

Quản lý chất thải công 

nghiệp và nguy hại 

(Industrial and 

Hazardous material 

management) 

2 30 0 0  

19.  
VJU 

6256 

Công nghệ vi sinh môi 

trường 

(Environmental 

biotechnology) 

3 30 15 0  

20.  
VJU 

6257 

Thực hành kỹ thuật Môi 

trường 

(Environmental 

engineering laboratory) 

3 0 45 0  

21.  
VJU 

6258 

Kỹ thuật phản ứng hóa 

học (Chemical reaction 

engineering) 

3 30 15 0  

22.  
VJU 

6259 

Công nghệ xử lý nước cấp, 

nước thải tiên tiến và tái sử 

dụng nước thải  

(Advanced water 

treatment and 

wastewater reclamation) 

3 30 15 0  

23.  
VJU 

6260 

Ứng dụng Công nghệ 

Môi trường ở các nước 

Châu Á 

(Application of env. 

tech. in Asian countries) 

3 30 15 0  

24.  
VJU 

6261 

Ứng dụng máy tính 

trong môi trường 

(Advanced computer 

applications in 

environment) 

2 30 0 0  

III 
VJU 

7005 

Luận văn Thạc sĩ 

(Master Thesis) 
14 0 210 0  

  Tổng cộng 64     

Ghi chú: * Tổng số giờ tín chỉ (số giờ tín chỉ lên lớp/số giờ tín chỉ thực hành/số 

giờ tín chỉ tự học) 
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3. Danh mục tài liệu tham khảo  

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

I  Khối kiến thức chung 9  

1.  PHI5001 Triết học (Philosophy) 3 Theo chương trình chung của ĐHQGHN 

2.  VJU5001 Tiếng Nhật (Japanese Language) 6 

Tài liệu bắt buộc: 

- Tài liệu giảng dạy do giảng viên biên soạn 

Tài liệu tham khảo: 

1. 東京 : 冬至書房 (2001),日本語教科書. 第 1,2,3巻 . 

2. 東京 : ベレ出版 (2009), 日本語の教科書  

3. 東京 : 東京大学出版会 (2008), 中・上級日本語教科書日
本への招待. テキスト . 

4. 東京 : 東京大学出版会(2008) 中・上級日本語教科書日
本への招待. 予習シート・語彙・文型 .  

5. 東京 : 早稲田大学日本語研究教育センター(1996)日本
語教科書分野別用語集 : 外国学生用 

6. 東京 : ゆまに書房 (1995), An English – Japan dictionary 

of the spoken English. 

7. ラテックス・インターナショナル訳 (2014) TRY!日本語
能力試験 N5 : 文法から伸ばす日本語. ベトナム語版 / 

ABK [著], アスク出版. 

8. ラテックス・インターナショナル訳 (2014) TRY!日本

語能力試験 N4 : 文法から伸ばす日本語 (2014) / ABK [著], 

アスク出版. 

http://wine.wul.waseda.ac.jp/search~S12*jpn?/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&SUBKEY=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E+and+%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8/1%2C3660%2C3660%2CB/frameset&FF=X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&24%2C24%2C
http://wine.wul.waseda.ac.jp/search~S12*jpn?/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&SUBKEY=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E+and+%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8/1%2C3660%2C3660%2CB/frameset&FF=X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&25%2C25%2C
http://wine.wul.waseda.ac.jp/search~S12*jpn?/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&SUBKEY=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E+and+%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8/1%2C3660%2C3660%2CB/frameset&FF=X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&25%2C25%2C
http://wine.wul.waseda.ac.jp/search~S12*jpn?/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&SUBKEY=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E+and+%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8/1%2C3660%2C3660%2CB/frameset&FF=X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&26%2C26%2C
http://wine.wul.waseda.ac.jp/search~S12*jpn?/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&SUBKEY=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E+and+%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8/1%2C3660%2C3660%2CB/frameset&FF=X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&26%2C26%2C
http://wine.wul.waseda.ac.jp/search~S12*jpn?/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&SUBKEY=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E+and+%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8/1%2C3660%2C3660%2CB/frameset&FF=X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&50%2C50%2C
http://wine.wul.waseda.ac.jp/search~S12*jpn?/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D/X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&SUBKEY=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E+and+%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8/1%2C3660%2C3660%2CB/frameset&FF=X%7b214273%7d%7b214369%7d%7b21586c%7d+and+%7b214244%7d%7b214f28%7d%7b214355%7d&SORT=D&50%2C50%2C
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

II  Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 41  

II.1.  Các học phần bắt buộc 20  

3.  
VJU 

6001 

Cơ sở Khoa học bền vững 

 (Basic of Sustainability Science) 
3 

Tài liệu bắt buộc: 

- Tài liệu giảng dạy do giảng viên biên soạn 

Tài liệu tham khảo: 

1. Many authors (2011), Sustainability Science Series, Vol. 1-

5, United Nations University Press.  

2. AR Edwards (2010), Thriving beyond Sustainability: 

Pathways to a resilient society, New Society Publishers. 

3. J Diamond (2005), Collapse: How societies choose to fail or 

succeed, Penguin.  

4. B Walker, D Salt (2006), Resilience Thinking: Sustaining 

Ecosystems and People in a Changing World, Island Press.  

5. Bell Simon, Stephen Morse (2008), Sustainability 

Indicators; Measuring the Immeasureable, Earthscan.  

6. Jurgen Scheffran (2007), Advanced Methods for Decision 

Making and Risk Management in Sustainability Science, Nova 

Science Publishers. 

4.  
VJU 

6002 

Phương pháp luận và Hệ thống thông tin cho 

Khoa học bền vững (Methodology and 

Informatics for Sustainable Science) 

3 

Tài liệu bắt buộc: 

- Tài liệu giảng dạy do giảng viên biên soạn. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Shoichiro Hara (2010), “Area Informatics – Concept and 

status. Culture and Computing”, Lecture Notes in Computer 

Science, Volume 6259, pp 214 – 228.  
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

2. Ishikawa, M., Kaneko, K. (2009), “Design of a Map 

Annotation System Using a Digital Pen for Field Work”. In: 

Proceeding of Society for Information Technology & Teacher 

Education (SITE 2009), CD-ROM. 

3. Hara, S., Yasunaga, H. (2002), “Resource Sharing System for 

Humanity Researches”. In: Proceedings of the Third 

International Conference on Language Resources and 

Evaluation, pp. 51–58. 

4. The Electronic Cultural Atlas Initiative (ECAI),  

http://www.ecai.org/ 

5.  
VJU 

6243 

Hệ thống quản lý môi trường  

(Environmental management systems) 
2 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Eldon D. E., Bradley F. S. (2012), Environmental Science, 

McGraw Hill.  

Tài liệu tham khảo thêm: 

2. Walter J. W., Jr., Francis A. D. G., (1996), Process 

Dynamics in Environmental Systems, Wiley. 

3. Edward A. L. (1993), Aquatic Pollution, An Introductory 

Text (2nd Edition), Wiley Interscience. 

4. Henrikke B., Anne-Marie T. (2004), The Hitch Hiker’s 

Guide to LCA, Professional Publishing. 

6.  
VJU 

6244 

Phân tích môi trường 

(Environmental analysis and measurement) 
2 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Daniel C. H. (2013), Quantitative Chemical Analysis, 7th 

Edition, W. H. Freeman and Company, New York. 

2. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J. , Crouch S.R. (2004), 

Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th Ed., Thomson. 

Tài liệu tham khảo thêm: 

http://www.ecai.org/
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

3. Skoog D.A., Holler F.J., Nieman T.A. (1998), Principles of 

Instrumental Analysis, 5th Ed., Thomson. 

4. APHA, AWWA, WEF (1992), Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 18th Edition, 

Washington, DC, USA. 

7.  
VJU 

6245 

Đánh giá và mô hình hóa môi trường 

(Environmental assessment and modeling) 
2 

Tài liệu bắt buộc: 

- Tài liệu giảng dạy do giảng viên biên soạn 

Tài liệu tham khảo thêm: 

1. Walter K., Birgit G. (2014), Life Cycle Assessment (LCA): A 

Guide to Best Practice, Wiley-VCH. 

8.  
VJU 

6246 

Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải 

(Water and wastewater engineering) 
2 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Metcalf,  Eddy, AECOM (2014), Wastewater Engineering: 

Treatment and Reuse, 5th Edition, McGraw Hill. 

2. John C. C., Trussell R. R., David W. H., Kerry J. H., George 

T. (2012), MWH’s Water Treatment: Principles and Design 

(3rd Edition), John Wiley & Sons, Inc. 

Tài liệu tham khảo thêm 
3. Mark J. H., Mark J. H., Jr. (2008), Water and Wastewater 

Technology, Pearson Prentice Hall. 

4. Mackenzie L. D. (2010), Water and Wastewater 

Engineering, Design Principles and Practice, McGraw Hill.  

9.  
VJU 

6247 
Thực tập Kỹ thuật Môi trường (Internship) 6 Theo chương trình của các ĐH Nhật Bản 

II.2.  Các học phần tự chọn 
21/ 

41 
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

10.  
ENG 

6001 

Tiếng Anh học thuật 

(Academic English) 
4 Theo chương trình chung của ĐHQGHN 

11.  
VJU 

6248 

Chu trình vật chất và quản lý chất thải rắn 

(Material cycles and solid waste management) 
3 

Tài liệu bắt buộc: 
1. Christensen, Thomas H. (2011), Solid waste technology and 

management, John Wiley & Sons Ltd. 

Tài liệu tham khảo thêm 
2. Tchobanoglous G., Kreith F. (2002), Handbook of solid 

waste management (Second Edition), McGRAW-HILL. 

3. Nicholas P. C. (2003), Handbook of solid waste 

management and waste minimization technologies, Elsevier 

Science, USA. 

12.  
VJU 

6249 

Quản lý môi trường tại Nhật Bản 

(Environmental management in Japan) 
2 

Tài liệu bắt buộc: 

- Tài liệu giảng dạy do giảng viên biên soạn 

Tài liệu tham khảo thêm 
1. Mitsumasa O., Spencer A. P. (2010), Water Pollution 

Control Policy and Management: The Japanese Experience, 

Gyosei. 

13.  
VJU 

6250 

Các vấn đề môi trường toàn cầu 

(Global environmental issues) 
2 

Tài liệu bắt buộc: 
1. Frances H. (2012). Global Environmental Issue (Second 

edition), Wiley- Blackwel.    

Tài liệu tham khảo thêm 
2. UNEP (2012), Global Environment Outlook 5: Environment 

for the Future We Want, ProgressLtd, Malta. 

3. Miller G. T. (2002), Living in the Environment: Principles, 

Connections and Sollutions (12th Edition), Wadsworth 

Publishing House. 
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

14.  
VJU 

6251 

Phân tích môi trường nâng cao 

(Advanced environmental analysis) 
3 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Rouessac F., Rouessac A. (2007). Chemical analysis: 

modern Instrumentation methods and Techniques, Wiley. 

2. Ahuja S., Jespersen N (2006), Modern Instrumental 

analysis, Vol. 47 (Comprehensive Analytical chemistry), 

Elsevier Science. 

Tài liệu tham khảo thêm 
3. Skoog D. A. (1993), Principles of Instrumental Analysis, 

Saunders College Publishing. 

4. Kennedy J.H. (1990), Analytical Chemistry. Principles 

(2nd. Ed.), Saunders College Publishing. 

15.  
VJU 

6252 

Sức khỏe môi trường 

(Environmental health) 
2 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Dade W. M. (2005), Environmental Health, (3rd Edition), 

Harvard University Press, USA. 

Tài liệu tham khảo thêm 
2. Casarett, Doull's (2008). Toxicology (7th Ed, Klaassen CD), 

McGraw-Hill. 

3. Ernest H. (2004), A textbook of Modern Toxicology (3rd 

edition), John Wiley & Sons. 

16.  
VJU 

6253 

Hóa học môi trường nâng cao 

(Advanced environmental chemistry) 
3 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Colin B. Michael C. (2005), Environmental Chemistry, 

Freeman and Company, New York.  

Tài liệu tham khảo thêm 
1. Ian W. (2001), Environmental Chemistry – A modular 

Approach, John Wiley & Sons, England. 
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

17.  
VJU 

6254 

Kiểm soát phát thải và ô nhiễm không khí 

(Air emission and quality control) 
3 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Trần Hồng Côn (2012), Kiểm soát ô nhiễm không khí (Bài 

giảng). 

2. Noel D. N. (1994), Air Pollution Control Engineering, 

McGraw – Hill Inc., New York, London, Tokyo. 

18.  
VJU 

6255 

Quản lý chất thải công nghiệp và nguy hại 

(Industrial and Hazardous material management) 
2 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Christopher D. H. (2003), Hazardous Materials Incidents, 

Cengage Learning. 

19.  
VJU 

6256 

Công nghệ vi sinh môi trường 

(Environmental biotechnology) 
3 

Tài liệu bắt buộc: 

- Tài liệu giảng dạy do giảng viên biên soạn 

20.  
VJU 

6257 

Thực hànhKỹ thuật môi trường 

(Environmental engineering laboratory) 
3 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Susan E. P. , James J. B., Joel G. B., Krishna P. (2001), 

Environmental Engineering Laboratory Manual, AEESP. 

21.  
VJU 

6258 

Kỹ thuật phản ứng hóa học 

(Chemical reaction engineering) 
3 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Otave Levenspiel, Chemical reaction engineering, 3rd Ed., 

John Wiley & Sons, 1999 

2. Charles G. H. (1997), An introduction to chemical 

engineering kinetics and reaction design, John Wiley & Sons. 

3. Vannice M. A. (2005), Kinetics of Catalytic Reactions, 

Springer. 

Tài liệu tham khảo thêm 
4. Trần Văn Nhân (2001), Hóa lí – tập III, Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam. 

22.  
VJU 

6259 

Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải tiên tiến 

và tái sử dụng nước thải  
3 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Metcalf, Eddy, AECOM (2014), Wastewater Engineering: 

Treatment and Reuse, McGraw Hill (5th Edition). 
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Danh mục tài liệu tham khảo 

 (Advanced water treatment and wastewater 

reclamation) 

2. John C. C., Trussell R. R., David W. H.,Kerry J. H., George 

T. (2012), MWH’s Water Treatment: Principles and Design, 

John Wiley & Sons(Third Edition). 

23.  
VJU 

6260 

Ứng dụng Công nghệ Môi trường ở các nước Châu 

Á (Application of env. tech. in Asian countries) 
3 

Tài liệu bắt buộc: 

- Tài liệu giảng dạy do giảng viên biên soạn 

24.  
VJU 

6261 

Ứng dụng máy tính trong môi trường 

(Advanced computer applications in environment) 
2 

Tài liệu bắt buộc: 

1. Cleve M. (2008), Numerical Computing with MATLAB, 

Society for Industrial and Applied Mathematics. 

2. Bernard V. L. (2002), A Guide to Microsoft Excel for 

Scientists and Engineers (Third Edition), Butterworth 

Heinemann, London. 

Tài liệu tham khảo thêm 
1. Vũ Văn Mạnh (2009), Tin học Môi trường, ĐH KHTN.  

III 
VJU 

7005 
Luận văn Thạc sĩ (Master Thesis) 14  

  Tổng cộng 64  
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4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

Họ và tên 
Chức danh 

khoa học, học vị 

Chuyên ngành  

đào tạo 

Đơn vị công 

tác 

1.  PHI5001 Triết học (Philosophy) 3 Giảng viên Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 

2.  VJU5001 
Tiếng Nhật (Japanese 

Language) 
6 

Các giảng viên Nhật Bản (đại diện: GS. Satoshi Miyazaki, Đại học Waseda) và 

các giảng viên tiếng Nhật trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

3.  VJU 6001 
Cơ sở Khoa học bền vững 

(Basic of Sustainability Science) 
3 

1. Fukushi Kensuke 

2. Mai Trọng Nhuận 

3. Furuta Motoo 

4. Shibutani Yoji 

5. Kasai Hideaki 

6. Nakajima Jun 

7. Trương Quang Học 

8. Nguyễn Đình Đức 

1. GS. TS. 

2. GS. TS. 

3. GS. TS. 

4. GS. TS. 

5. GS. TS. 

6. GS. TS. 

7. GS. TSKH. 

8. GS. TSKH 

1.Kỹ thuật môi 

trường 

2. Địa chất 

3. Khu vực học 

4. Cơ kỹ thuật 

5. Vật lý 

6. Kỹ thuật 

môi trường 

7. Sinh thái 

8. Cơ kỹ thuật 

1. Đại học 

Tokyo 

2. ĐHQGHN 

3. Đại học 

Tokyo 

4. Đại học 

Osaka 

5. Đại học 

Osaka 

6. Đại học 

Ritsumeikan 

7. ĐHQGHN 

8. ĐHQGHN 

4.  VJU 6002 

Phương pháp luận và Hệ thống 

thông tin cho Khoa học bền 

vững 

(Methodology and Informatics 

for Sustainable Science) 

3 

1. Yanagisawa Masayuki 

2. Mai Trọng Nhuận 

3. Vũ Kim Chi 

4. Nguyễn Thị Thúy Hằng 

5. Nguyễn Đình Đức 

1. PGS. TS. 

2. GS. TS. 

3. TS. 

4. TS. 

5. GS. TSKH 

1. Nông nghiệp 

2. Địa chất 

3. Địa lý 

4. Địa lý 

5. Cơ kỹ thuật 

1. Đại học 

Kyoto 

2. ĐHQGHN 

3. ĐHQGHN 

4. ĐHQGHN 

5. ĐHQGHN 
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5.  VJU 6243 

Hệ thống quản lý môi trường  

(Environmental management 

systems) 

2 

1. Fukushi Kensuke  

2. Nguyễn Hoàng Liên 

1. GS. TS. 

2. TS. 

1.Kỹ thuật môi 

trường 

2. Khoa học 

môi trường 

1. Đại học 

Tokyo 

2. ĐHQGHN 

6.  VJU 6244 

Phân tích môi trường 

(Environmental analysis and 

measurement) 

2 

1. Phạm Hùng Việt 

2. Tạ Thị Thảo 

3. Fukushi Kensuke 

1. GS. TS 

2. PGS. TS 

3. GS. TS. 

1.Hóa phân 

tích 

2. Hóa phân 

tích 

3. Kỹ thuật 

môi trường 

1. ĐHQGHN 

2.ĐHQGHN 

3. Đại học 

Tokyo 

 

7.  VJU 6245 

Đánh giá và mô hình hóa môi 

trường (Environmental 

assessment and modeling) 

2 

1. Hashimoto Seiji 

2.Vũ Văn Mạnh 

1. GS. TS. 

2. PGS. TS 

1.Công nghệ 

Môi trường 

2.Bảo vệ, sử 

dụng hợp lý và 

tái tạo TNTN 

1.Đại học 

Ritsumeikan 

2. ĐHQGHN 

8.  VJU 6246 

Công nghệ xử lý nước cấp và 

nước thải (Water and 

wastewater engineering) 

2 

1. Lê Văn Chiều  

2. Cao Thế Hà 

3. Vũ Ngọc Duy 

4. Nakajima Jun 

1. TS 

2. PGS. TS 

3. TS 

4. GS. TS. 

1. Hóa phân 

tích  

2. Hóa lý 

3.Hóa lý 

4. Kỹ thuật 

môi trường 

1. ĐHQGHN 

2. ĐHQGHN 

3. ĐHQGHN 

4. Đại học 

Ritsumeikan 

9.  VJU 6247 
Thực tậpKỹ thuật Môi trường 

(Internship) 
6 

 

10.  ENG6001 
Tiếng Anh học thuật 

(Academic English) 
 Giảng viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN 
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11.  VJU 6248 

Chu trình vật chất và quản lý 

chất thải rắn 

(Material cycles and solid 

waste management) 

3 

1. Đỗ Quang Trung 

2. Nguyễn Mạnh Khải 

3. Hashimoto Seiji 

1. PGS. TS 

2. PGS. TS 

3. GS. TS. 

1.Hóa phân 

tích 

2.Tài nguyên 

thiên nhiên và 

khoa học nông 

nghiệp 

3. Công nghệ 

Môi trường 

1. ĐHQGHN 

2. ĐHQGHN 

3. Đại học 

Ritsumeikan 

12.  VJU 6249 

Quản lý môi trường tại Nhật 

Bản 

(Environmental management 

in Japan) 

2 

1. Yasui Hidenari 

2. Lê Văn Chiều 

3. Phạm Viết Dũng 

1. GS. TS. 

2. TS. 

3. TS. 

 

1.Công nghệ 

Môi trường 

2. Hóa phân 

tích 

3.Tài nguyên 

môi trường 

1. ĐH 

Kitakyushu 

2. ĐHQGHN 

3. ĐHQGHN 

13.  VJU 6250 
Các vấn đề môi trường toàn cầu 

(Global environmental issues) 
2 

1. Fukushi Kensuke 

2. Nguyễn Xuân Hải 

1. GS. TS. 

2. PGS. TSKH 

1. Kỹ thuật 

môi trường  

2.Nông nghiệp 

1. Đại học 

Tokyo 

2. ĐHQGHN 

14.  VJU 6251 

Phân tích môi trường nâng cao 

(Advanced environmental 

analysis) 

3 

1.Phạm Hùng Việt 

2.Từ Bình Minh 

3. Fukushi Kensuke 

1. GS. TS 

2. PGS. TS. 

3. GS. TS. 

1. Hóa phân 

tích 

2.Hóa học môi 

trường và độc 

học sinh thái 

3. Kỹ thuật 

môi trường 

1. ĐHQGHN 

2. ĐHQGHN 

3. Đại học 

Tokyo 

15.  VJU 6252 
Sức khỏe môi trường 

(Environmental health) 
2 

1. Nguyễn Thị Hà 

2. Phạm Kim Trang 

3. Fukushi Kensuke 

 

1. PGS. TS 

2. TS 

3. GS. TS. 

 

1. Hóa Hữu cơ 

2. Hóa sinh 

3.Kỹ thuật môi 

trường 

1. ĐHQGHN 

2. ĐHQGHN 

3.Đại học 

Tokyo 
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16.  VJU 6253 

Hóa học môi trường nâng cao 

(Advanced environmental 

chemistry) 

3 

1. Dương Hồng Anh  

2. Phạm Hùng Việt 

3. Yasui Hidenari 

1. TS 

2. GS. TS 

3. GS. TS. 

1. Hóa phân 

tích 

2. Hóa phân 

tích 

3.Công nghệ 

Môi trường 

1. ĐHQGHN 

2. ĐHQGHN 

3. ĐH 

Kitakyushu 

17.  VJU 6254 

Kiểm soát phát thải và ô nhiễm 

không khí 

(Air emission and quality 

control) 

3 

1. Trần Hồng Côn 

2. Nakajima Jun 

3. Nguyễn Thị Xuân Mai 

1. PGS. TS 

2. GS. TS. 

3. TS. 

1.Hóa học 

phân tích 

2. Kỹ thuật 

môi trường 

3. Hóa lý hữu 

cơ 

1. ĐHQGHN 

2. Đại học 

Ritsumeikan 

3.ĐHQGHN 

18.  VJU 6255 

Quản lý chất thải công nghiệp 

và nguy hại 

(Industrial and Hazardous 

material management) 

2 

1.Nguyễn Mạnh Khải 

2.Nguyễn Thị Xuân Mai 

3. Takaoka Masaki 

1. PGS. TS 

2. TS 

3. GS. TS. 

1. TNTN và 

KHNN 

2.Hóa lý hữu 

cơ 

3. Kỹ thuật vệ 

sinh và môi 

trường 

1. ĐHQGHN 

2.ĐHQGHN 

3. Đại học 

Kyoto 

19.  VJU 6256 
Công nghệ vi sinh môi trường 

(Environmental biotechnology) 
3 

1. Nakajima Jun  

2.Cao Thế Hà 

3.Lê Văn Chiều 

1. GS. TS. 

2. PGS. TS 

3. TS 

1.Kỹ thuật môi 

trường 

2. Hóa lý 

3.Hóa phân 

tích 

1.Đại học 

Ritsumeikan 

2. ĐHQGHN 

3. ĐHQGHN 

20.  VJU 6257 

Thực hành Công nghệ Môi 

trường (Environmental 

engineering laboratory) 

3 

Giảng viên CETASD, Khoa Hóa học, Khoa Môi trường – Trường ĐHKHTN, 

ĐHQGHN 
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21.  VJU 6258 

Kỹ thuật phản ứng hóa học 

(Chemical reaction 

engineering) 

3 

1. Vũ Ngọc Duy 

2. Cao Thế Hà  

3. Nguyễn Thị Hà 

4. Takaoka Masaki 

1. TS 

2. PGS. TS 

3. PGS. TS 

4. GS. TS. 

1.Hóa lý 

2.Hóa lý 

3. Hóa hữu cơ 

4. Kỹ thuật vệ 

sinh và môi 

trường 

1. ĐHQGHN 

2. ĐHQGHN 

3. ĐHQGHN 

4. Đại học 

Kyoto 

22.  VJU 6259 

Công nghệ xử lý nước cấp, 

nước thải tiên tiến và tái sử 

dụng nước thải  

 (Advanced water treatment 

and wastewater reclamation) 

3 

1. Cao Thế Hà 

2. Yasui Hidenari 

3. Lê Văn Chiều 

4. Nguyễn Thị Hà 

5. Vũ Ngọc Duy  

1. PGS. TS 

2. GS. TS. 

3. TS 

4. PGS. TS 

5. TS 

1.Hóa lý 

2.Công nghệ 

Môi trường 

3.Hóa phân 

tích 

4. Hóa hữu cơ 

5. Hóa lý 

1. ĐHQGHN 

2. ĐH 

Kitakyushu 

3. ĐHQGHN 

4. ĐHQGHN 

5. ĐHQGHN 

23.  VJU 6260 

Ứng dụng Công nghệ Môi trường 

ở các nước Châu Á 

(Application of env. tech. in 

Asian countries) 

3 

1. Yasui Hidenari  

2. Cao Thế Hà 

1. GS. TS. 

2. PGS. TS 

 

1. Công nghệ 

Môi trường 

2. Hóa lý 

1. ĐH 

Kitakyushu 

2. ĐHQGHN 

24.  VJU 6261 

Ứng dụng máy tính trong môi 

trường 

(Advanced computer applications 

in environment) 

2 

1. Vũ Văn Mạnh 

2. Takaoka Masaki 

1. PGS. TS 

2. GS. TS. 

1. Bảo vệ, sử 

dụng hợp lý và 

tái tạo TNTN 

2. Kỹ thuật vệ 

sinh và môi 

trường 

1. ĐHQGHN 

2.Đại học 

Kyoto 

25. VJU 7005 
Luận văn Thạc sĩ (Master 

Thesis) 
14 

    

  Tổng cộng 64     

 

  



 

26 

 

5. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo 

5.1. Kế hoạch đào tạo 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 

Số giờ tín chỉ* 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 

I  Khối kiến thức chung 9     

1.  PHI 5001 Triết học (Philosophy) 3 45    

2.  VJU 5001 Tiếng Nhật (Japanese Language) 6 30 30 30  

II  Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 41     

II.1.  Các học phần bắt buộc 20     

3.  VJU 6001 
Cơ sở Khoa học bền vững 

 (Basic of Sustainability Science) 
3 45     

4.  VJU 6002 

Phương pháp luận và Hệ thống thông tin cho Khoa học 

bền vững (Methodology and Informatics for 

Sustainable Science) 

3 45    

5.  VJU 6243 
Hệ thống quản lý môi trường  

(Environmental management systems) 
2 

30 

(30/0/0) 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 

Số giờ tín chỉ* 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 

6.  VJU 6244 
Phân tích môi trường 

(Environmental analysis and measurement) 
2 

30 

(30/0/0) 
   

7.  VJU 6245 
Đánh giá và mô hình hóa môi trường 

(Environmental assessment and modeling) 
2 

30 

(30/0/0) 
   

8.  VJU 6246 
Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải 

(Water and wastewater engineering) 
2 

30 

(30/0/0) 
   

9.  VJU 6247 Thực tập Kỹ thuật Môi trường (Internship) 6   90  

II.2.  Các học phần tự chọn 21/41     

10.  ENG 6001 
Tiếng Anh học thuật 

(Academic English) 
4 30 30   

11.  VJU 6248 
Chu trình vật chất và quản lý chất thải rắn 

(Material cycles and solid waste management) 
3  

45 

(30/15/0) 
  

12.  VJU 6249 
Quản lý môi trường tại Nhật Bản 

(Environmental management in Japan) 
2  

30 

(30/0/0) 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 

Số giờ tín chỉ* 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 

13.  VJU 6250 
Các vấn đề môi trường toàn cầu 

(Global environmental issues) 
2  

30 

(30/0/0) 
  

14.  VJU 6251 
Phân tích môi trường nâng cao 

(Advanced environmental analysis) 
3  

45 

(30/15/0) 
  

15.  VJU 6252 
Sức khỏe môi trường 

(Environmental health) 
2  

30 

(30/0/0) 
  

16.  VJU 6253 
Hóa học môi trường nâng cao 

(Advanced environmental chemistry) 
3  

45 

(30/15/0) 
  

17.  VJU 6254 
Kiểm soát phát thải và ô nhiễm không khí 

(Air emission and quality control) 
3  

45 

(30/15/0) 
  

18.  VJU 6255 
Quản lý chất thải công nghiệp và nguy hại 

(Industrial and Hazardous material management) 
2  

30 

(30/0/0) 
  

19.  VJU 6256 
Công nghệ vi sinh môi trường 

(Environmental biotechnology) 
3  

45 

(30/15/0) 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 

Số giờ tín chỉ* 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 

20.  VJU 6257 
Thực hành Công nghệ Môi trường 

(Environmental engineering laboratory) 
3  

45 

(0/45/0) 
  

21.  VJU 6258 
Kỹ thuật phản ứng hóa học 

(Chemical reaction engineering) 
3  

45 

(30/15/0) 
  

22.  VJU 6259 

Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải tiên tiến và tái sử 

dụng nước thải  

 (Advanced water treatment and wastewater reclamation) 

3  
45 

(30/15/0) 
  

23.  VJU 6260 
Ứng dụng Công nghệ Môi trường ở các nước Châu Á 

(Application of env. tech. in Asian countries) 
3  

45 

(30/15/0) 
  

24.  VJU 6261 
Ứng dụng máy tính trong môi trường 

(Advanced computer applications in environment) 
2  

30 

(30/0/0) 
  

III VJU 7005 Luận văn Thạc sĩ 14   210 

  Tổng cộng 64    

Ghi chú: * Tổng số giờ tín chỉ (số giờ tín chỉ lên lớp/số giờ tín chỉ thực hành/số giờ tín chỉ tự học) 
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5.2. Lựa chọn học phần 

Học viên của chương trình sẽ học đầy đủ các học phần kiến thức chung (I), trong đó 

học phần Triết học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Việt đối với học viên là người Việt Nam và 

bằng tiếng tiếng Anh đối với học viên là người nước ngoài. Tiếp theo, học viên sẽ học các 

học phần bắt buộc trong Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành (II). Các học phần tự chọn 

trong khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được sinh viên lựa chọn dựa trên tư vấn, hướng 

dẫn của các giảng viên và cố vấn học tập để đảm bảo nội dung phù hợp với nội dung nghiên 

cứu. Học viên có cơ hội đi thực tập/thực tế tại các phòng thí nghiệm hoặc viện nghiên cứu 

hàng đầu của các đối tác Nhật Bản trong vòng 3 tháng. Sau khi tích lũy 50 tín chỉ của các học 

phần trên, học viên tham gia hoàn thành luận văn tốt nghiệp. 

Học viên có thể lựa chọn các hướng nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt 

nghiệp theo các định hướng về nước, chất rắn, khí và quản lý – phân tích.  

5.3. Giao đề tài, phân công người hướng dẫn khoa học, thực hiện luận văn tốt 

nghiệp 

Quá trình giao đề tài nghiên cứu khoa học, người hướng dẫn khoa học được thực hiện 

từ học kỳ II của năm học thứ nhất đến học kỳ I của năm học thứ hai trên cơ sở nguyện vọng 

của học viên. Quá trình thực hiện luận văn được thực hiện tại các phòng thí nghiệm tiên tiến 

trong Đại học Quốc gia hoặc tại các đại học đối tác Nhật Bản. Học viên viết và bảo vệ luận 

văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh. 

6. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với chương trình đào tạo tiên 

tiến của nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình) 

6.1. Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình 

- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành), tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Kỹ 

thuật Môi trường Đô thị, Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Đô Thị 

- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: Đại học Tokyo, Nhật Bản 

- Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành/chuyên ngành đào tạo: Trường Đại học 

Tokyo nằm trong top 30 trên thế giới và số 1 Châu Á. 

- Dựa trên các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Thạc sĩ về Công nghệ 

Môi trường, nhóm chuyên gia xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở Khung 

chương trình Kỹ thuật Môi trường Đô thị của Đại học Tokyo, Nhật Bản - một trong 

những đơn vị đào tạo có uy tín hàng đầu tại Châu Á. Dựa trên khung chương trình 

của Đại học Tokyo, nhóm chuyên gia thiết kế bổ xung một số học phần phù hợp với 

điều kiện hiện trạng môi trường Việt Nam. 
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6.2 Bảng so sánh chương trình đào tạo 

STT 

Học phần của chương trình đào tạo 

thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Đô Thị 

(Master of Urban Environmental 

Engineering ) 

Học phần của chương trình đào tạo thạc 

sĩ Khoa học về Công nghệ Môi trường 

(Master of Science in Environmental 

Technology) 

Thuyết minh về những điểm giống và khác 

nhau giữa các học phần của 2 chương 

trình đào tạo 

Các học phần bắt buộc 

1 
Management of global and urban 

environmental 

Environmental management 

systems (2CR) 
Giống nhau 

2 

Advanced Course of 

Environmental Water Quality 

Engineering 

Environmental analysis and 

measurement (2CR) 

Các nội dung phân tích vật lý và hóa học 

mẫu nước của học phần Environmental 

analysis and measurementgiống với nội 

dung học phần của chương trình của Đại học 

Tokyo 

3  
Environmental assessment and 

modeling (2CR) 

Học phần tăng cường khả năng đánh giá và 

dự đoán ô nhiễm môi trường 

4 Water environment technology 
Water and wastewater 

engineering(2CR) 
Giống nhau 

Các học phần tự chọn 

6 Solid waste management 
Material cycles and solid waste 

management (3CR) 
Giống nhau 

7  
Environmental management in 

Japan (2CR) 

Học phần giới thiệu về các chính sách quản 

lý và kỹ thuật xử lý môi trường hiệu quả 

cũng như các ứng dụng khoa học công nghệ 

trong môi trường của Nhật Bản 

8 
Management of global and urban 

environmental 

  Global environmental issues 

(2CR)     

Nội dung học phần Global environmental 

issuescó trong nội dung học phần trong 

chương trình của Đại học Tokyo 
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STT 

Học phần của chương trình đào tạo 

thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Đô Thị 

(Master of Urban Environmental 

Engineering ) 

Học phần của chương trình đào tạo thạc 

sĩ Khoa học về Công nghệ Môi trường 

(Master of Science in Environmental 

Technology) 

Thuyết minh về những điểm giống và khác 

nhau giữa các học phần của 2 chương 

trình đào tạo 

9  
Advanced environmental analysis 

(3CR)     

Học phần tự chọn giúp sinh viên chuyên sâu 

về phân tích, đánh giá các chất ô nhiễm trong 

môi trường  

10 

- Asian Urban Environmental 

Health Sciences 

- Environmental risk management 

- Urban flood disaster and risk 

management 

   Environmental Health (2CR) Giống nhau 

11 

- Management of global and 

urban environmental 

- Advanced Course of 

Environmental Water Quality 

Engineering 

- Management of hazardous 

pollutants 

  Advanced environmental 

chemistry (3CR)     

Một số nội dung ở Phần Không khí và Năng 

lượng, Phần Môi trường nước, và Chương về 

các độc chất trong học phần giống với nội 

dung các học phần trong chương trình của 

Đại học Tokyo 

12  
Air emission and quality control 

(3CR)     

Học phần được thêm vào nhằm cung cấp 

kiến thức về ô nhiễm và kiểm soát ô nhiễm 

khí thải 

13 
Management of hazardous 

pollutants 

  Industrial and hazardous waste 

management (2CR) 
Giống nhau 

14 
Advanced course on 

environmental microbiology 

Environmental biotechnology 

(3CR) 
Giống nhau 

15 

Advanced course in 

environmental engineering 

laboratory 

Environmental engineering 

laboratory (3CR) 
Giống nhau 
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STT 

Học phần của chương trình đào tạo 

thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Đô Thị 

(Master of Urban Environmental 

Engineering ) 

Học phần của chương trình đào tạo thạc 

sĩ Khoa học về Công nghệ Môi trường 

(Master of Science in Environmental 

Technology) 

Thuyết minh về những điểm giống và khác 

nhau giữa các học phần của 2 chương 

trình đào tạo 

16 Environmental reaction kinetics 
   Chemical reaction 

engineering (3CR)    

Học phần Chemical reaction engineeringcó 

trình bày động học phản ứng giống với học 

phần trong chương trình của Đại học Tokyo 

nhưng áp dụng cho công nghệ xử lý 

17 

- Water treatment by membrane 

technology 

- Advanced Course of 

Environmental Water Quality 

Engeneering 

- Water environment technology 

Advanced water treatment and 

wastewater reclamation (3CR) 

Nội dung công nghệ lọc màng, các kỹ thuật 

xử lý nướccủa học phần Advanced water 

treatment and wastewater reclamation 

giống với nội dung các học phần trong 

chương trình của Đại học Tokyo 

18  

  Application of environmental 

technology in Asian 

countries (3CR)    

Học phần tự chọn giúp sinh viên nắm được 

tình hình ứng dụng công nghệ tại các nước 

Châu Á  

19 Environmental system analysis 
   Advanced computer applications 

in environment (3CR)     
Giống nhau 

20 
Fundamentals of water pollution 

control 
 

Học phần này không được chọn do được 

trình bày trong Water and wastewater 

engineering 

21 Urban water systems  
Học phần này không được chọn do đã có 

trong Chương trình đào tạo ở bậc Đại học. 

22 
Systems and tools toward the 

recycle-based society 
 

Học phần này dành cho các nước phát triển. 

Hiện nay Vấn đề tái sử dụng mới xuất hiện ở 

VN nên chưa thể áp dụng. Dựa trên điều kiện 

phát triển trong tương lai, học phần sẽ được 

đưa vào sau.   
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Bảng so sánh cho thấy rằng:  

- 3/4 học phần bắt buộc trong chương trình được xây dựng có tên học phần và nội 

dung giảng dạy giống với chương trình của Đại học Tokyo.  Trong số 14 học phần tự 

chọn, 9/14 học phần được xây dựng theo nội dung các học phần trong chương trình của 

Đại học Tokyo.  

- Tính theo số lượng tín chỉ,32 tín chỉ/51 tín chỉ (chiếm 63%) của các học 

phầnchuyên môn giống với các học phần có trong chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi 

trường Đô thị của Đại học Tokyo. 

7. Tóm tắt nội dung học phần 

1. PHI5001, Triết học, 03 tín chỉ 

Theo chương trình chung của ĐHQGHN. 

2. VJU5001, Tiếng Nhật, 06 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học phần tiếng Nhật sử dụng các phương pháp dạy và học tích cực để phát triển 

4 kỹ năng ngôn ngữ cơ bản (nghe, nói, đọc, viết), nuôi dưỡng năng lực tiếng Nhật của 

người học một cách toàn diện. Mục đích của học phần này là rèn luyện các kỹ năng 

tiếng Nhật và giới thiệu văn hóa/ ngôn ngữ Nhật Bản cho các học viên phục vụ giao tiếp 

trong thời gian thực tập tại Nhật Bản cũng như trong công việc sau khi tốt nghiệp. Hoàn 

thành học phần, học viên có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật. 

3. VJU6001, Cơ sở Khoa học bền vững, 03 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Khoa học bền vững là một khoa học liên ngành/đa ngành, sử dụng cách tiếp cận 

toàn diện để giải quyết các vấn đề phức tạp có ảnh hưởng lâu dài ở quy mô toàn cầu mà 

loài người đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, tổn thất đa dạng sinh học và sự giảm 

thiểu chức năng của các hệ sinh thái,… Học phần này đề cập đến các yếu tố liên quan 

đến khoa học bền vững như: kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, cuộc sống, môi trường 

và tài nguyên. Quan điểm toàn diện và mối tương quan giữa những yếu tố này sẽ được 

giảng dạy, chú trọng đến mối tương quan và ý nghĩa với sự phát triển bền vững. Kết 

thúc học phần, học viên sẽ có hiểu biết cơ bản về khoa học bền vững và cách thức để 

mỗi yếu tố đóng góp vào sự phát triển bền vững địa phương và toàn cầu. 

4. VJU6002, Phương pháp luận và Hệ thống thông tin cho Khoa học bền 

vững, 03 tín chỉ 
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- Tóm tắt nội dung: 

Qua việc tìm hiểu quá trình hình thành tập hợp dữ liệu từ các kiến thức riêng biệt, 

học phần giúp học viên tích lũy được các kiến thức về phạm vi sai số khả dĩ, khai thác 

dữ liệu qui mô lớn, tích hợp dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu,... Từ đó hiểu được đặc trưng 

của từng tập hợp dữ liệu để có thể tiến hành xử lý thông tin chính xác và triệt để.  

Thông qua các nghiên cứu điển hình, phương pháp tiếp cận liên ngành và bối cảnh của 

khoa học bền vững (từ địa phương đến toàn cầu) sẽ được thảo luận. 

Học phần cũng giúp học viên hiểu được bản chất của quá trình tích hợp kiến thức 

không phải là một quá trình xử lý thông tin tất định, cứng nhắc mà luôn cần đảm bảo sự 

cân bằng giữa tiến trình xử lý thông tin và lý giải của con người. 

5. VJU6243, Hệ thống quản lý môi trường, 02 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Hoàn thành học phần này, học viên sẽ tích lũy kiến thức về các vấn đề môi trường 

tự nhiên và xã hội, các công cụ quản lý môi trường như các công cụ luật pháp và chính 

sách, các công cụ kinh tế, các công cụ kỹ thuật. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu những 

nội dung cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng, các hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn điển hình; cấu trúc và các yêu cầu cơ bản của Hệ thống quản lý môi 

trường theo ISO14001; xây dựng Hệ thống quản lý môi trường cho các doanh nghiệp. 

6. VJU6244, Phân tích môi trường, 02 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học viên sẽ có kiến thức về các nguồn và loại chất ô nhiễm trong môi trường, các 

kế hoạch lấy mẫu., cách lấy mẫu, bảo quản mẫu và tiền xử lý mẫu nếu cần, kiểm soát 

chất lượng và đảm bảo chất lượng trong quan trắc và phân tích để áp dụng phân tích các 

đối tượng môi trường cụ thể. Các kỹ thuật phân tích như thể tích, trọng lượng, các 

phương pháp quang và kỹ thuật tách sắc ký cũng như phân tích online và tự động hóa 

sẽ được trình bày chi tiết cả về nguyên tắc, phương pháp và áp dụng để phân tích các 

chất vô cơ và hữu cơ trong mẫu không khí, nước và đất/ trầm tích. 

7. VJU6245, Đánh giá và mô hình hóa môi trường, 02 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Đánh giá và dự báo môi trường rất quan trọng khi tiến hành bất kỳ hoạt động nào 

liên quan tới môi trường và phát triển bền vững. Sau khi nghiên cứu và hiểu các khái 

niệm cơ bản về đánh giá môi trường và mô hình hóa động lực học hệ thống, qua các 

trường hợp nghiên cứu điển hình học viên có thể hiểu được ý nghĩa của rất nhiều phương 

pháp đánh giá môi trường như phân tích vòng đời, phân tích dòng vật chất, dấu chân 
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sinh thái, phân tích đầu vào-đầu ra, kiểm toán môi trường, phân tích hệ thống, v.v. Bài 

tập cuối kỳ về tính toán phân tích vòng đời và sử dụng mô hình động lực học các hệ 

thống môi trường sẽ giúp sinh viên có được kỹ năng thực hành đánh giá và mô hình hóa 

môi trường. 

8. VJU6246, Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải, 02 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Xử lý nước cấp và nước thải là hai đối tượng chính trong công nghệ xử lý môi 

trường. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức liên quan đến: 

+ Lịch sử và vai trò của xử lý nước đối với xã hội. 

+ Nguồn gốc của nước thải 

+ Đặc trưng (hóa học, vật lý) của các loại nước cấp và nước thải 

+ Cơ sở khoa học và nguyên lý các đơn vị xử lý, dây chuyền công nghệ  

Ngoài ra, nhằm tăng cường kiến thức thực hành, học phần có bao gồm một số bài 

thực tập liên quan đến tính toán và các mô hình phản ứng. 

9. VJU6247, Thực tập Kỹ thuật Môi trường (Internship), 06 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung:  

Trong học phần thực tập Kỹ thuật Môi trường (Internship), học viên sẽ tham gia 

thực tập, nghiên cứu và đi thực tế tại các phòng thí nghiệm thuộc trường bên phía đối 

tác, các nhà máy/trạm xử lý môi trường tại Nhật Bản trong thời gian 2 tháng. Bên cạnh 

đó, học viên còn được đến tham quan, tham gia vận hành tại các trạm/nhà máy xử lý 

môi trường trong các khu công nghiệp tại Việt Nam. Trong quá thực tập, học viên có 

điều kiện học hỏi các kiến thức thực tế cũng như các kĩ năng làm việc. Sau khóa học, 

mỗi học viên làm báo cáo trình bày bằng tiếng Anh về những kiến thức đã học hỏi được, 

đồng thời tham gia buổi thảo luận nhóm. 

10.  ENG6001, Tiếng Anh học thuật, 04 tín chỉ 

Theo chương trình chung của ĐHQGHN. 

11.  VJU6248, Chu trình vật chất và quản lý chất thải rắn,03 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học viên sẽ có hiểu biết về các khái niệm chung nhất về hệ thống quản lý chất thải 

rắn,  Các phương pháp tiếp cận và đánh giá vòng đời của nguyên vật liệu trong hệ thống quản 

lý chất thải. Trên cơ sở các đặc trưng của mỗi loại chất thải rắn, các quá trình, công nghệ và 

thiết bị xử lý, thu hồi, tái chế chất thải rắn được giới thiệu ngắn gọn và đầy đủ (các sơ đồ 

công nghệ, ưu và nhược điểm cũng như giá thành mỗi phương án công nghệ…), học viên sẽ 
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tự rút ra kết luận và đưa ra các phương án xử lí cho mỗi đối tượng cụ thể nhằm đáp ứng mục 

tiêu giảm thiểu ô nhiễm và thu hồi tái sử dụng. 

12.  VJU6249, Quản lý môi trường tại Nhật Bản, 02 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Trong quá khứ, cùng với sự phát triển của công nghiệp và kinh tế Nhật Bản đã phải đối 

mặt với nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ô nhiễm nước, chất rắn và không khí 

cùng với đó là các vấn đề về tiếng ồn và sự chấn động, sự sụt lún đất và mùi hôi thối đều được 

gọi chung là kougai trong Tiếng Nhật (có nghĩa là sự ô nhiễm). Các kỹ thuật áp dụng thành 

công và hiệu quả cho quản lý môi trường đã bắt đầu từ những năm 1970 để kiểm soát các quy 

định ỗ nhiễm công nghiệp và phát triển công nghệ bảo vệ môi trường. Vì thế, chất thải độc hại 

gây ra ô nhiễm nước tại đô thị đã được xử lý và quản lý hiệu quả bằng các hệ thống xử lý nước 

thải phân cấp và tập trung. Vấn đề kiểm soát các hóa chất nhân tạo, quản lý chất thải rắn, biến 

đổi khí hậu và quản lý môi trường toàn cầu tại Nhật Bản sẽ được nghiên cứu trong nội dung 

học phần. 

13. VJU6250, Các vấn đề môi trường toàn cầu, 02 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học viên sẽ tích lũy được những kiến thức cơ bản về các mối liên hệ và tác động qua 

lại giữa xã hội loài người và thiên nhiên; Những vấn đề cấp thiết về tài nguyên và môi trường 

trên thế giới như: rừng nhiệt đới suy thoái, đất nông nghiệp giảm dần, nguồn nước ngọt ngày 

càng khan hiếm,  ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải, vấn đề nóng lên toàn cầu và thiên tai, 

sự mất mát các loài và đa dạng sinh học ngày càng gia tăng, v.v... Biến đổi khí hậu, suy thoái 

đa dạng sinh học, suy thoái tài nguyên nước, hoang mạc hóa và suy thoái đất, suy thoái tài 

nguyên biển, ô nhiễm chất hữu cơ khó phân hủy (hiện trạng, nguyên nhân và tác động của từng 

vấn đề đến tự nhiên và xã hội) và mối quan hệ của các vấn đề với nhau, với đời sống phát triển 

của con người. 

14.  VJU6251, Phân tích môi trường nâng cao, 03 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Hóa học, môi trường và sự tương tác giữa hai lĩnh vực này đóng một vai trò quan 

trọng trong sự tiến bộ của xã hội. Tuy nhiên, cùng với tất cả những tiến bộ tích cực mà 

hóa học mang lại, một lượng lớn hóa chất độc hại, ăn mòn đãđược sản xuất và phân tán 

vào môi trường. Các chất ô nhiễm môi trường thường gây hại cho con người, động vật 

hoang dã và hệ sinh thái ở nồng độ thấp. Do đó các kỹ thuật phân tích tiên tiến đóng vai 

trò thiết yếu trong việc kiểm tra nồng độ các chất ô nhiễm môi trường và trở thành công 
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cụ rất cần thiết trong việc tìm hiểu nguồn gốc, sự phân hủy, sự vận chuyển và tác động 

độc hại của các chất ô nhiễm đó. Sau khi hoàn thành học phần, học viên sẽ có sự hiểu 

biết chính xác và toàn diện về cách đo nồng độ các chất hóa học trong các mẫu môi 

trường khác nhau. 

15.  VJU6252, Sức khỏe môi trường, 02 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học viên sẽ tĩnh lũy kiến thức liên quan đến độc học và dịch tễ học, độc học môi 

trường, nguồn gốc và đặc tính của các thành phần, yếu tố gây độc chính trong môi 

trường, các nội dung liên quan đến sự phơi nhiễm và hấp thu của độc chất, các cơ chế 

chuyển hóa sinh hóa và tác động đến sinh vật bị phơi nhiễm. Đồng thời cũng cung cấp 

các kiến thức về đánh giá nguy cơ, rủi ro của các yếu tố/độc chất trong môi trường đến 

sức khỏe cộng đồng. Một số nội dung nghiên cứu điển hình về các đối tượng và tác động 

cụ thể như độc chất gây ung thư, biến đổi gen và độc tính của một số chất ô nhiễm 

thường gặp. Các bài tập nhóm và nghiên cứu điển hình sẽ trang bị cho học viên kỹ năng 

đọc và tham khảo tài liệu liên quan đến độc học và sức khỏe môi trường và có thể sử 

dụng kỹ năng này trong suốt quá trình công tác 

16.  VJU6253, Hóa học môi trường nâng cao, 03 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Hóa học đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ của xã hội. Tuy nhiên, cùng 

với tất cả những kết quả tích cực, có một lượng dư các hóa chất độc hại đã được sản 

xuất và phân tán vào môi trường. Học viên sẽ có hiểu biết về các vấn đề môi trường do 

con người đã tạo ra trên khía cạnh hóa học. Học phần sẽ cung cấp cho người học về 

những nguồn gốc, sự vận chuyển, chuyển hóa của các chất hóa học gây ô nhiễm trong 

môi trường cũngnhư  tácđộng của chúng tới môi trường tự nhiên và sức khỏe con người. 

Khái niệm về hóa học xanh giúp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động 

của con người trong tương lai cũng đã được đề cập đến. 

17.  VJU6254, Kiểm soát phát thải và ô nhiễm không khí, 03 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học phần bao gồm 5 chương. Chương 1 nói về các quá trình phát thải và vận 

chuyển các chất ô nhiễm trong không khí; sự chuyển hóa của chúng cũng như tác động 

của các các tương tác giữa các quyển đến các chất ô nhiễm. Chương 2 nói về các phương 

pháp đánh giá ô nhiễm không khí. Chương 3 giới thiệu các giải pháp kiểm soát các chất 

ô nhiễm sơ cấp. Chương 4 đưa ra các giải pháp mang tính pháp lý về  kiểm soát chất 
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lượng không khí và chương 5 trình bày khái quát tình hình kiểm soát chất lượng không 

khí tạo Việt Nam, gợi mở sự quan tâm của sinh viên với trách nhiệm của một người làm 

công tác về môi trường. 

18. VJU6255, Quản lý chất thải công nghiệp và nguy hại, 02 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học viên sau khi hoàn thành học phần này sẽ tích lũy được các kiến thức cơ bản 

về chất nguy hại, phân loại chất nguy hại, những quy định, quy chế liên quan đến bảo 

quản, sử dụng, lưu chứa, vận chuyển và ứng phó với tai nạn của chất nguy hại và chất 

thải nguy hại. Những quy định của quốc gia về quản lý chất nguy hại và chất thải nguy 

hại sẽ được nghiên cứu cụ thể trong từng nội dung của tiểu học phần. 

19. VJU6256,Công nghệvi sinh môi trường, 03 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Ngày nay, nhiều phương pháp xử lý nước thải đã được nghiên cứu và đưa vào sử 

dụng. Trong số đó, công nghệ sinh học là công nghệ thân thiện nhất với môi trường do 

không sử dụng hóa chất, có khả năng xử lý triệt để các chất hữu cơ (chuyển hóa thành 

CO2 và nước), hơn nữa có thể thu hồi được năng lượng ở dạng khí sinh học. Vì vậy công 

nghệ này tuy xuất hiện từ lâu nhưng vẫn được ưu tiên sử dụng. Học phần này nhằm tăng 

cường cho sinh viên các kiến thức liên quan đến các quá trình chuyển hóa bằng vi sinh, 

động học các chuyển hóa vi sinh, nguyên lý thiết kế các hệ thống xử lý vi sinh và tính 

toán để tối ưu hóa quá trình. Ngoài ra, học phần dành 15 giờ tín chỉ thực tập để giúp 

sinh viên năng cao kĩ năng thực hành.     

20. VJU6257,Thực hành Công nghệ Môi trường, 03 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học viên sẽ tích lũy được các lý thuyết liên quan đến: 

+ Đặc điểm các quá trình vận chuyển và phân bố chất tan trong pha lỏng, giữa 

pha lỏng với pha rắn, trao đổi chất giữa pha lỏng và pha rắn. 

  + Các quá trình hóa học như kết tủa, ôxi hóa khử, thủy phân, keo tụ và tạo bông. 

+ Nguyên lý tách các hạt chất rắn từ dung dịch, các quá trình lọc trọng lực, lắng, 

tuyển nổi, lọc màng,…  

+ Các quá trình vi sinh: hiếu kí, kị khí, thiếu khí để xử lý chất thải hữu cơ; các 

quá trình xử lý bằng thực vật. 

+ Lấy mẫu, phân loại chất thải rắn, phân tích thành phần chất thải rắn 

+ Lấy mẫu và phân tích khí thải. 
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+ Phương pháp xử lý số liệu và viết báo cáo tổng kết thí nghiệm 

  + Nguyên lý hoạt động và sử dụng các thiết bị đo đạc trong Công nghệ Môi trường 

(các thiết bị hiện trường, các công cụ phân tích hiện đại trong phòng thí nghiệm,…)  

21. VJU6258, Kỹ thuật phản ứng hóa học, 03 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học viên có hiểu biết về các khái niệm, kiến thức bao gồm: 

+ Các khái niệm cơ bản trong động hóa học như: tốc độ phản ứng, bậc phản ứng, 

hằng số tốc độ, thời gian bán hủy, mức phản ứng, phản ứng cơ bản, phản ứng phức 

tạp,…. 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học (nồng độ, nhiệt độ, xúc tác, …).  

+Phương trình tốc độ và cách xác định các thông số trong phương trình tốc độ. 

+ Các bước cơ bản trong phản ứng dị thể, ảnh hưởng của các yếu tố truyền nhiệt, 

truyền khối đến tốc độ phản ứng. 

+ Các dạng thiết bị phản ứng: thiết bị phản ứng theo mẻ, phản ứng ống dòng, 

phản ứng khuấy trộn có dòng chảy liên tục. 

+ Động học phản ứng enzim. 

22. VJU6259, Công nghệ xử lý nước cấp, nước thải tiên tiến và tái sử dụng 

nước thải, 03 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học phần bao gồm 15 Chương với các nội dung chính như sau: (1) Sự cần thiết 

của việc xử lý theo hướng thu hồi/bảo vệ tài nguyên và tái sử dụng nước thải, các yêu 

cầu về mặt chất lượng (Ch.1-3); (2) Các công nghệ xử lý nước/nước thải tiên tiến (Ch.4-

8); (3) Các công nghệ thu hồi đối với bùn thải và dòng thải đặc; vấn đề năng lượng trong 

xử lý nước thải (Ch.9-10, Ch.13), (4) Xử lý và kiểm soát mùi (Ch.11); (5) Các hệ xử lý 

vệ tinh và xử lý tại chỗ (phân tán) (Ch.13); (6) Hệ tồn trữ và phân phối nước thải tái sử 

dụng (Ch.14); (7) Ứng dụng nước thải sau xử lý nâng cao trong các lĩnh vực khác nhau 

(Ch.15). 

23. VJU6260 Ứng dụng Công nghệ Môi trường ở các nước Châu Á, 03 tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề lớn tại các quốc gia Châu Á, gây ra do tốc độ 

phát triển nhanh của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Vì vậy, Các giải pháp phù 

hợp và có hiệu quả để ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm là rất cần thiết. Một số công nghệ 

hiện tại có khả năng ứng dụng, tuy nhiên một số lại khó có thể sử dụng bền vững. Học 
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phần này nhằm tổng quan các công nghệ đã được áp dụng để xử lý nước, khí và chất 

rắn tại các nước Châu Á, đồng thời so sánh công nghệ giữa các quốc gia. Học viên sẽ 

có được khả năng đánh giá các điều kiện và tiêu chuẩn để lắp đặt và bảo trì các công 

nghệ. Ngoài ra, trong học phần này học viên có điều kiện làm việc theo nhóm để khảo 

sát và nghiên cứu một số dự án ở Châu Á để đánh giá tính khả thi của công nghệ. 

24. VJU6261, Ứng dụng máy tính trong môi trường, 02tín chỉ 

- Tóm tắt nội dung: 

Học viên sẽ tích lũy được các kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ tin học 

như Bảng tính điện tử, Matlab, AutoCAD, lập trình để giải quyết các bài toán thực tế 

gặp phải trong nghiên cứu môi trường. Các chủ đề bao gồm vẽ đồ thị, tích phân và vi 

phân số, phân tích số liệu đơn giản, hồi qui tuyến tính và hồi qui phi tuyến, giải phương 

trình bằng phương pháp số trị, vẽ đồ thị khoa học, tự viết các hàm xử lý, xây dựng các 

bản vẽ kỹ thuật…  

Tùy điều kiện cho phép mà giảng viên sẽ giới thiệu thêm cho sinh viên những 

ứng dụng của tin học để xử lý các bài toán lan truyền chất ô nhiễm 1 chiều, 2 chiều, 3 

chiều, lan truyền tiếng ồn, quản lý tài nguyên, xử lý ảnh,v.v. 

25. VJU7005, Luận Văn Thạc sĩ, 14 tín chỉ  

- Tóm tắt nội dung: 

Luận văn thạc sĩ được thực hiện trong năm học thứ hai tại các phòng thí nghiệm 

chuyên đề kỹ thuật môi trường thuộc Trường Đại học Việt Nhât, các trường thành viên 

khác của ĐHQGHN hoặc các đối tác trong và ngoài nước. Khi thực hiện luận văn thạc 

sĩ, học viên sẽ từng bước nâng cao kĩ năng tìm và tổng quan tài liệu, hoàn thiện các kĩ 

năng nghiên cứu và viết báo cáo. Đề tài luận văn sẽ do cấp có thẩm quyền về chuyên 

môn quyết định. Sau khi kết thúc thực hiện luận văn, học viên sẽ viết luận văn (bằng 

tiếng Anh) theo mẫu quy định của ĐHQG và bảo vệ nội dung thực hiện trước hội đồng 

Khoa học.  
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