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✓ Bộ  mộ n CÔ NG NGHÊ  HỐA là bộ môn có truyền thống lâu đời của trường Đại học
Cần Thơ, với lực lượng giảng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn caộ, cơ sở
vật chất – phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại.

✓ Bộ  mộ n CÔ NG NGHÊ  HỐA cộ sư ma ng đa ộ ta ộ KỸ SƯ nga nh: CÔ NG NGHÊ  KỸ 
THUA  T HỐA HÔ C, KỸ THUA  T VA  T LIÊ  U, đa  c biê  t la nga nh CÔ NG NGHÊ  HỐA HÔ C
CHÁT LƯƠ NG CAÔ.

1. TỔ HỢP XÉT TUYỂN:

TOÁN – LÝ – HÓA (A00)

TOÁN – LÝ – TIẾNG ANH (A01)

TOÁN – HÓA – SINH (B00)

TOÁN – HÓA – TIẾNG ANH (D07)

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2020: 160

Đào tạo kỹ sư hóa học có các kiến thức về: Kỹ thuật Hóa vô cơ, Kỹ thuật Hóa hữu cơ, Quá trình
chiết xuất và phân riêng, Quá trình và thiết bị Công nghệ hóa học, Kỹ thuật Hóa phân tích, Kỹ thuật
xúc tác và Kỹ thuật điện hóa.

Ngoài ra, sinh viên ngành CNKTHH sẽ có khả năng giải quyết vấn đề cao; khả năng làm việc
nhóm; sử dụng ngoại ngữ và tin học trong lĩnh vực chuyên môn.

Mục tiêu đào tạo:

3. ĐIỂM XÉT TUYỂN NĂM 2019: 18.75

4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 04 năm

5. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

➢ 03 phòng thí nghiệm: Hóa hữu cơ, Hóa vô
cơ, Polymer, Quá trình & Thiết bị CNHH.

➢ 01 Xưởng thực hành: Xưởng Composite.

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được
tham gia các hoạt động chuyên môn và hoạt
động xã hội như:

❑ Tham gia nghiên cứu khoa học với các đề
tài dành cho sinh viên.

❑ Tham quan các nhà máy, trung tâm kiểm
định thực tế ở ĐBSCL, TPHCM, Vũng Tàu,
Đà Lạt...

❑ Tham gia trao đổi học thuật với các
trường đại học trong và ngoài nước.

❑ Tham gia các chương trình trao đổi sinh
viên ngắn hạn với các trường Đại học
quốc tế.

❑ Tham gia các hoạt động xã hội do Đoàn
Thanh niên tổ chức.

Hoạt động chuyên môn:

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh
viên sẽ có cơ hội được làm việc trong các
công ty, nhà máy thuộc ngành nghề như:

❑ Làm việc ở các Trung tâm, Viện, Sở thuộc
khối nhà nước: Sở KH&CN, Sở TNMT,…

❑ Làm việc tại các trường đại học, viện
nghiên cứu trong và ngoài nước.

❑ Các công ty mỹ phẩm, y dược, thuốc sát
trùng, thuốc thú y, phân bón, hóa chất, xi
măng, dệt nhuộm, cao su, chế biến sữa,
đồ uống, dầu ăn;

❑ Các nhà máy sản xuất hóa chất, Nhà máy
nhiệt điện, Tập đoàn dầu khí…

❑ Các trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định
hóa lý, sinh hóa...

Cơ hội việc làm:

https://cet.ctu.edu.vn/cnh

