Sinh viên khóa 60 ngành Kỹ thuật môi trường Thực tập chuyên ngành
Từ tháng 11.2021 đến 1.2022, sinh viên khóa 60CNMT thực tập chuyên ngành tại các cơ
sở sản xuất, nhà máy có hệ thống xử lý môi trường để tiếp cận thực tế công việc Kỹ sư môi
trường.
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để bảo đảm kế hoạch học và an toàn phòng
dịch, Thực tập chuyên ngành của khóa 60 CNMT, học kỳ I năm học 2021-2022 được triển
khai kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp tại cơ sở. Theo hình thức trực tuyến, từ tháng
10 đến tháng 11.2021, sinh viên được tìm hiểu về các cơ sở có hệ thống quản lý, xử lý môi
trường trước khi đến thực tập trực tiếp tại cơ sở. Cuối tháng 11.2021, theo các nhóm nhỏ
(1-3 SV/nhóm), các sinh viên được tiếp cận hệ thống quản lý, xử lý chất thải tại các nhà
máy. Ngoài thời gian thực tập tại nhà máy, sinh viên còn được đi kiến tập tại các cơ sở
khác nhau để có những góc nhìn tổng quát hơn, so sánh đánh giá giữa các hệ thống môi
trường.
Các (10) đơn vị/nhà máy hỗ trợ sinh viên 60CNMT thực tập chuyên ngành:
- Công ty TNHH Sixei
- Công ty TNHH Công nghệ Việt
- Công ty Cổ phần đô thị Cam Ranh
- Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt nam
- Công ty TNHH Kim Môn
- Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa
- Nhà máy xử lý nước thải phía Nam Nha Trang
- Trung tâm tư vấn môi trường – PECC4
- UBND xã Vĩnh Thái – Nha Trang
- Ban quản lý dịch vụ công ích Nha Trang
Ngoài việc tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, công ty Sixei còn hỗ trợ cho 3 sinh viên
đáp ứng đủ điều kiện (của công ty) được hưởng phụ cấp theo chế độ Thực tập sinh của
công ty. Thực tập có lương (thực tập sinh) là hướng mà ngành Kỹ thuật môi trường, Viện
CNSH&MT đang hướng đến, vừa tạo cơ hội học tập vừa tạo cơ hội việc làm cho sinh viên
năm cuối.
Một số hình ảnh thực tập chuyên ngành khóa 60CNMT:

Vệ sinh giá thể vi sinh

Kiểm tra mẫu bùn

Kiến tập lò đốt rác nguy hại

