
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN         Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

           Số:147/ĐHBK-MTTN                   Tp.HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2016 

V/v Quy định phân ngành và môn học  

       Nhập môn về kỹ thuật   

 

Kính gửi: Phòng Đào tạo 

Khoa Môi trường và  Tài nguyên xin gởi đến Phòng Đào tạo các thông tin theo yêu cầu về 

phân ngành và môn học Nhập môn về kỹ thuật  như sau: 

a.     Qui định phân ngành: 

 -       Thời điểm tiến hành phân ngành vào giữa học kỳ II của CTĐT(vào tháng 3 hằng năm) 

-       Ưu tiên  nguyện vọng sinh viên, 

-       Trong trường hợp, số lượng sinh viên đăng ký trong một ngành nào đó (KTMT hoặc 

QLCNMT) không đủ số lượng tối thiểu qui định của Nhà Trường , khi đó sẽ xét đến tiêu chí 

điểm xét phân ngành: 

 Đối với SV thi tuyển: Trung bình cộng của ĐTBTL HK I và điểm trung bình của 3 

môn thi tuyển. 

 Đối với SV tuyển thẳng: Trung bình cộng của ĐTBTL HK I và điểm trung bình 3 môn 

trong học bạ lớp 12 thuộc tổ hợp môn thi được quy định . 

  Số lượng đăng ký thiếu của một ngành nào đó sẽ được lấy từ lượng SV đăng ký ngành 

còn lại có mức điểm xét phân ngành thấp nhất trở lên. 

b.     Môn học Nhập môn về kỹ thuật : 

Môn học Nhập môn về kỹ thuật  (EN1001) sẽ là môn tiên quyết của môn học ở học kỳ 5 như sau: 

 Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường     : Thực tập tham quan (EN 3055)  

 Chuyên ngành Quản lý và Công nghệ môi trường : Thực tập tham quan (EN2029) 

Trân trọng kính chào. 

 

Nơi nhận:                   TRƯỞNG KHOA 

- Như kính gửi;        (đã ký) 

- Lưu: MTTN.      PGS.TS. Nguyễn Phước Dân 


