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D anh  sách  các  c ơ  q uan :

1. Khoa Địa chất. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội);
2. Khoa Địa chất. Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
3. Khoa Địa lý - Địa chất. Trường Đại học khoa học (Đại học Huế);
4. Khoa Địa chất. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh);
5. Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí. Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh);
6. Khoa Dầu khí. Trường Đại học Mò Địa chất;

Khoa Địa chất. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
(Đại học Quốc gia Hà Nội)

Nguyễn Khắc Vinh. Tồng hội Địa chất Việt Nam.

Bùi Đức Thắng. Tồng hội Địa chất Việt Nam.

Địa chỉ

334 N guyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;
Tel: 84-4-38585097; Fax: 84-4-38583061;

Email: vuongnv@ vnu.edu.vn.

Chửc nảng

Khoa Địa chât của Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên (DHQCHN) là cơ sớ đào tạo bậc đại học (cử 
nhân), trên đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) và nghiên cứu 
vể Khoa học Trái Đất.

Quá trình xây dựng và phát triền

Khoa Địa chất của Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên (ĐHQGHN) đã qua 2 thời kỳ phát triển -  thời 
kỳ thuộc Khoa Địa lý - Địa chất (1966 - 1995) và thòi 
kỳ phát triển độc lập, từ 1996.

Giai đoạn 1966-1995

Từ những bước đi ban đẩu đến trưởng thành

Khi mới thành lập Khoa Địa lý - Địa chất (1966), 
mảng Địa chât là một bộ môn do Chủ nhiệm Khoa -  
GS N guyễn Văn Chiến trực tiếp phụ trách với vài ba 
cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm  và kiến thức. 
Vài năm sau trong bộ m ôn hình thành 2 nhóm  -  
nhóm  Địa chất và nhóm  Địa hóa, đến những năm  
1970 hai bộ môn cùng tôn được thành lập, với một 
Tiến sĩ duy nhât.

Khó khăn lớn nhâ't trong thời kỳ này là lực lượng 
của Khoa còn quá m ỏng, thiết bị phục vụ dạy và học 
râ't thiếu thốn, chi gồm  vài kính hiến vi phân cực 
Min 8, một bàn kính Fedorov, một bộ bản đổ thực 
tập địa chất câu tạo của Liên Xô, bộ mâu khoáng vật, 
thạch học, hoá thạch, v .v ... Thêm vào đó, do chiến 
tranh phá hoại của Mỹ, Khoa sơ tán và di chuyển

Khoa Địa chất (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN).
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nhiều lần -  1966 - 1969 ở Đại Từ (Bắc Thái) rồi ở  
Đ ông Anh, 1970-1971 ở Bình Đà (Hà Tây), 1972 ở  
Phú Bình (Thái N guyên), đến sau Hiệp định Paris 
(1973) Khoa mới trở vê' ôn định tại Hà Nội. Trong bôi 
cảnh đó, việc dạy - học và đời sống của thầy trò gặp  
vô vàn khó khăn, cơ sở  vật chât đã nghèo lại càng 
yếu kém thêm do thất thoát khi di chuyển. Mặc dù  
vậy, công tác xây dựng Khoa vẫn được hết sức chú 
ý, cán bộ được liên tục bô sung từ nhiều nguồn khác 
nhau. Việc dạy và học vẫn cơ bản được đảm bảo, 
chất lượng đào tạo của những lứa sinh viên đẩu tiên 
đã được đánh giá cao ở các cơ quan tiếp nhận.

Khi đât nước thống nhất (1975), dù s ố  lượng cán 
bộ giảm  bớt đ ể  chi viện cho các trường đại học Miền 
Nam  mới giải phóng, nhưng đội ngủ của Khoa vẫn  
được củng cố, s ố  có trình độ trên đại học tăng. Thời 
gian này Khoa tổ chức 5 bộ m ôn theo các chuyên  
ngành Địa chât, Địa hóa, Địa động lực, Khoáng sản, 
Trầm tích & Địa chất biển. N hửng năm 80 của th ế kỷ 
trước v ề  Địa chất có 2 Giáo sư, 15 Tiến sĩ. Đến đẩu  
thập ký 90, lực lượng giảng dạy Địa chất đã có bước 
trưởng thành vượt bậc, gồm  5 Giáo sư, 12 Phó Giáo 
sư, nhiều Tiến sĩ và Thạc sĩ, cử nhân.

Giai đoạn 1996 đến nay

Phát triển Khoa Địa chất trong khung ĐHQGHN.

Tháng 10 năm 1995, trên cơ sở của Khoa Địa lý - 
Địa chất, Khoa Địa chất cùng với Khoa Địa lý, Khoa 
Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học và Khoa Môi 
trường được thành lập. Ngoài những bộ môn truyền 
thống, Khoa Địa chất thành lập 2 bộ môn mới: Địa kỹ 
thuật - Địa môi trường (1997) và Địa chất Dầu khí 
(2000). Đến năm 2006, Bộ môn Địa kỹ thuật - Địa môi 
trường tách thành 2 bộ môn: Địa kỹ thuật, Địa chât 
Môi trường; Bộ môn Địa vật lý ứng dụng cũng được 
thành lập.

Đ ế  phục vụ dạy và học, nghiên cứu khoa học 
theo hướng phấn đâu trở thành cơ sò khoa học và 
đào tạo của một Đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng 
đầu Việt Nam  (Đại học Quốc gia Hà Nội), vươn lên 
vị trí cao trong khu vực, Khoa Địa chât được đẩu tư 
nhiều thiết bị hiện đại.

Hiện nay Khoa đã được trang bị: 1). Hệ thông kính 
hiển vi hiện đại, gồm  nhiều thiết bị tiên tiến như kính 
hiến vi soi nối, kính hiển vi vết phân hạch, v .v .. 2 ) .  Hệ 
thôhg thiêì bị nghiên cứu biêh, cũng gồm những máy 
móc mới như hệ máy đo địa hình đáy biển Geosvvath 
Plus hoạt động trong vùng có độ sâu đến 200m; hệ 
thống địa châh nông phân dải cao Geo Resources, 
v.v...; 3). Thiêi bị nghiên cứu đá quý: Lò đốt nhiệt độ cao 
(1.800°C), Thiết bị giám định đá quý, v.v...

Khoa chuẩn bị khai trương hệ thống phòng thí 
nghiệm  hiện đại với 5 m odul, gồm: Modul ĩ -  Thiết bị 
nghiên cứu tính chât cơ lý đá; Modul 2 -  Thiết bị 
nghiên cứu tính chât cơ lý đất; Modul 3 -  Thiết bị

nghiên cứu tính chất vật lý đất xây dựng; Modul 4 -  
Thiết bị thí nghiệm  địa môi trường; Modul 5 -  Thiết 
bị thí nghiệm  địa động lực và tai biến.

Công tác đào tạo

Gần nửa thế kỷ hoạt động, Khoa Địa chất đã đào 
tạo có chất lượng cao khoảng 1.500 cử nhân, 500 Thạc 
sĩ, 100 Tiến sĩ. Hiện nay Khoa đào tạo đại học theo 3 
chuyên ngành: Địa chất học, Địa kỹ thuật - Địa môi 
trường (Kỹ thuật Địa chất), Quàn lý tài nguyên và Môi 
trường. Đổi mới nội dung và phương thức đào tạo, 
chuyên từ theo niên chế sang theo tín chỉ. Tử 2009, thực 
hiện nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN, Khoa thực 
hiện chương trình đào tạo cử nhân đạt trình độ quốc tế  
(dạy và học bằng tiếng Anh) và đã triển khai 3 khóa 
(2009 - 2013), (2010 - 2014) và (2011 - 2015).

Đào tạo sau đại học theo nhiều chuyên môn: 
ĩ). Đào tạo Thạc sĩ về Địa chât học, Thạch học, 
Khoáng vật học, Địa hóa học, Địa vật lý, Địa chât 
khoáng sản và thăm dò, Địa chất m ôi trường, Địa kỹ 
thuật. 2). Đào tạo Tiến sĩ theo 7 chuyên môn: Địa Kiến 
tạo, Cô sinh & Địa tầng, Thạch học, Khoáng vật học, 
Địa hóa học, Khoáng sản học, Địa chất và thăm dò 
tìm kiếm khoáng sản.

Công tác nghiên cứu khoa học

Từ khi là bộ môn của Khoa Địa lý - Địa chát, công 
tác nghiên cửu khoa học đã rât được chú trọng, nhằm  
phục vụ thực tế  và nâng cao trình độ đội ngủ cán bộ, 
bộ môn đã tham gia lập Bản đồ Địa chất tỷ lệ 1:200.000 
và nghiên cứu chuyên để. Khi thống nhất đât nước 
(1975), cán bộ của Khoa tham gia công tác bản đổ địa 
chât Việt Nam  tỷ lệ 1:500.000 do Tống cục Địa chất 
chủ trì. Tiếp đến là tham gia thực hiện Chương trình 
Tây N guyên (1978-1982) và Chương trình Atlas quốc 
gia (1980-1985) do GS. N guyễn Văn Chiên chủ trì.

Nhiều đ ể tài và chương trình cấp nhà nước do cán 
bộ của Khoa chủ trì: 2). Chương trình 52E -  Đánh giá 
tổng hợp điểu kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 
văn hóa - xã hội của các tinh giáp biển Miền Trung 
(1986 - 1990 -  GS Tống Duy Thanh chủ trì); 2). Tiến 
hóa thành phần vật chất và địa động lực địa khối 
Indosứii và vùng biển k ế cận (1991 - 1995 -  GS Phan 
Trường Thị chủ trì); 3). Hoàn thiện thang địa tầng Việt 
Nam  (1991 -1995 -  GS Tống Duy Thanh chủ trì).

Cuôĩ thập kỷ 90 (thế ký 20) và thập ký đẩu th ế kỳ 
21 hoạt động khoa học - công nghệ được tập trung 
theo 3 hướng: 2). Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh 
tế  - xã hội; điểu kiện địa chất và địa động lực hiện đại; 
phục vụ xây dựng hạ tầng cơ sở, quy hoạch sử dụng  
hợp lý lãnh thô và lãnh hải, giảm thiểu tai biến và 
phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế  - xâ hội. 
2). Điều tra, nghiên cứu, đánh giá nhằm khai thác có 
hiệu quá tài nguyên địa chất. 3). Đánh giá các dạng tài 
nguyên thiên nhiên, quản lý và sử dụng bển vửng tài
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nguyên, bảo vệ môi trường. Cán bộ của Khoa đã chủ 
trì nhiều đ ể tài câp Nhà nước: 2). Nghiên cứu, đ ề  xuât 
mô hình phát triển kinh tế, môi trường tại một số  
vùng sinh thái điên hình (1991 - 1995) và Đánh giá tác 
động môi trường khu vực khai thác than ờ Quáng 
Ninh (1996 - 2000) do GS Đặng Trung Thuận chủ trì. 
2). Đánh giá tổng hợp tài nguyên, điểu kiện tự nhiên, 
môi trường, kinh tế  - xã hội nhằm định hướng phát 
triến bển vửng khu vực biên giói phía tây, từ Thanh 
Hóa đến Kon Tum (1999 - 2003) do GS Trần Nghi chủ 
trì. 3). Bàn đổ địa chất Biển Đ ông và kế cận tỷ lệ 
1:1000.000 (2005 - 2006) và Nghiên cứu địa tầng dãy 
của các bê trầm tích Sông Hổng, Cửu Long, Nam  Côn 
Sơn (2008 - 2010) do GS Trần Nghi chủ trì. 4). Điều tra 
đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng 
điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội và bảo 
vệ môi trường (2006 - 2008) do GS Mai Trọng Nhuận 
chủ trì. Trong giai đoạn 2009 - 2012, Khoa chủ trì hơn
10 để tài nghiên cứu cơ bản, 4 để tài cấp Nhà nước và 
nhiều đề tài họp tác nghiên cứu. Hàng chục bài báo 
khoa học được đăng trên các tạp chí Quốc tế(ISI). Một 
SỐ nhóm nghiên cứu mạnh đã hình thành như Địa chất 
biến và Dầu khí, Giảm thiếu tai biến thiên nhiên.

Hợp tác Quốc tế

Mở đẩu cho công tác hợp tác khoa học quốc tế  
trong "thời kỳ đôĩ mới" là đ ể án Hợp tác nghiên cứu 
giừa Đại học Tổng hợp Hà N ội và Đại học Paris 6 
(1990 - 1995). Kết quả của sự họp tác này là nhiều tài 
liệu quý về Dịa chất Biển Dông và vùng đâ't kế cận 
được trình bày trong Hội thảo khoa học quốc tế  Hà

N ội - Đổ Sơn (1995 -  do GS Le Pichon và GS Tống 
Duy Thanh chủ trì). Từ để án hợp tác này nhiều cán bộ 
của Khoa cũng được tu nghiệp nâng cao trình độ tại 
Pháp, Đức và lần đẩu tiên có nhừng Tiến sĩ Địa châ't 
được đào tạo theo xu hướng mới trong Địa chất học.

Tiếp sau đó, sự hợp tác được mở ra với các đối 
tác Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Đan Mạch, Na 
Uy, Australia, v.v... Hiện nay hợp tác trong lĩnh vực 
đào tạo cũng được mờ rộng và thực hiện có hiệu quả 
với các trường đại học Mỹ, Nhật Bàn, v.v...

Khen thưởng

Khoa Địa chất đã vinh dự được nhận Bằng khen 
của Chính phủ (2004), Huân chương Lao động hạng  
III (2008). 4 Giáo sư được phong tặng danh hiệu Nhà 
giáo Nhân dân, 6 nhà giáo được phong danh hiệu  
Nhà giáo ưu tủ. Các Nhà giáo Nhân dân là 
GS TS. Nguyễn Văn Chiên, GS TSKH. Tống Duy Thanh, 
GS TS. Trần Nghi, GS TSKH. Đặng Trung Thuận.

Tài liệu tham khảo

Trường Đại học Tống hợp Hà Nội, 1986. Khoa Địa lý-Địa chất 20 
năm  xây d ụ n g  và p h á t triến  (1966-1986). Trường ĐHTH Hà Nội 

Trường Đại học KHTN, 1996. Khoa Địa châ't. Dại học Quô'c gia 

Hà Nội. Hà Nội.

Trường Đại học KHTN, 2001. Khoa Địa chât -  35 năm truyền 
thống đào tạo. Đại học Quô'c gia Hà Nội.

Trường Đại học KHTN, 2011. 45 năm Khoa Địa chất. Đại học 

Quổc gia Hà Nội, Hà Nội.

Khoa Địa chất. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Nguyễn Khắc Vinh. Tông hội Địa chất Việt Nam  
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Đ ịa  chi

Đ ông Ngạc, Từ Liêm, Hà N ội, Phòng 409, Nhà c , 
Điện thoại: 04.38387567;
Email: vanphongkhoadiachat@ gmail.com

Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Địa chất thuộc trường Đại học Mỏ - Địa 
chât ngày nay là một trong những đơn vị đào tạo 
khoa học và kỹ thuật chuyên ngành được ra đời sớm  
nhất trong hệ thống giáo dục đại học của nước Việt 
Nam  độc lặp. Tiền thân của Khoa Địa chât là bộ môn  
Địa chất, m ột trong những bộ môn ra đời sớm nhất

của trường Đại học Bách Khoa Hà N ội khi trường 
này được thành lập năm 1956. N gay sau khi thành 
lập, bộ m ôn Địa chất đã phát triển mạnh và trờ 
thành khoa Mỏ - Địa chất. Năm  1966, trước những  
yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, trường Đại học Mỏ - 
Địa chất được thành lập trên cơ sở  khoa Mỏ - Địa 
chất trước đây của trường Đại học Bách Khoa Hà 
Nội. Ngành Địa chât được đào tạo ờ hai khoa là khoa 
Địa chất thăm dò và khoa Địa chất công trình. Năm  
1977, theo xu th ế phát triển của đâ't nước và nhu cầu 
đào tạo, khoa Địa chất đã được thành lập trên cơ sở
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hợp nhât hai khoa Địa châ't Thăm dò và Địa châ't 
Công trình.

Với bể dày lịch sử  hơn 50 năm xây dụng và phát 
triển, khoa Địa chât không ngừng lớn mạnh và trở 
thành m ột đơn vị đào tạo chủ đạo của trường Đại 
học M ỏ - Địa chất. Hàng chục ngàn kỹ sư  và các nhà 
chuyên m ôn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong 
địa chất học đã và đang trường thành từ sự dìu dắt 
của tập thể các thầy cô giáo trong khoa Địa chất qua 
các thời kỳ. Râ't nhiều cán bộ trưởng thành từ Khoa 
Địa chất đã trở thành nhửng nhà khoa học và quản 
lý đẩu đàn ở nhiều lĩnh vực khoa học địa chât, nhiều  
ngành kinh tế  và ở nhiều cấp khác nhau cả địa 
phương và trung ương.

Đến nay, khoa Địa chất đã lớn mạnh với đội 
ngũ cán bộ khoa học thuộc 8 bộ m ôn chuyên môn, 
gần 20 phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và 
m ột bảo tàng địa chất. Khoa Địa chất là đơn vị chủ 
quản của 5 chuyên ngành đào tạo đại hợc là: Địa 
chất; Địa chất Công trình - Địa kỹ thuật; Địa chất 
Thuỷ văn - Địa châ't C ông trình; N guyên  liệu khoáng 
và Địa chât Biến. N goài ra, khoa Địa chất còn tham  
gia đào tạo nhiều chuyên ngành khác của trường Đại 
học Mỏ - Địa chất và đảm trách các chương trình đào 
tạo trên đại học, cả ở bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ như Địa 
chất học, Địa kiến tạo, Khoáng vật - Thạch học, 
Khoáng sản và Tìm kiếm - Thăm dò, Địa chất Thuý 
văn, Địa chất C ông trình.

SỐ cán bộ trong khoa hiện nay là 88 người, trong 
đó có 76 cán bộ giảng dạy. Khoa hiện có 03 Nhà Giáo 
Ưu tú ; 11 Phó Giáo s ư ; 21 Giảng viên chính. S ố  cán 
bộ có trình độ trên đại học: 25 tiến sĩ, 32 thạc sĩ. Các 
cán bộ giảng dạy đểu được đào tạo có hệ thống. 
Nhiều người đã được đào tạo từ nước ngoài như: 
Liên Xô (cũ), Trung Quốc, Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc 
(cũ), Australia, Canada, Anh, Hàn Quốc, v.v...

Các hoạt động về giáo dục đào tạo

Trong những năm gần đây, hàng năm Khoa Địa 
chất quản lý gần 2.000 sinh viên hệ chính quy, trong 
đó SỐ sinh viên theo học ngành Địa châ't C ông trình -  
Địa kỹ thuật chiếm khoảng 35%, ngành Địa chất 
chiếm 30%, ngành Địa chất Thủy văn - Địa chất 
Công trình khoảng 30%, ngành N guyên  liệu Khoáng 
khoảng 10%; Khoa Địa chất còn tham gia đào tạo 
hàng năm khoảng 300 sinh viên hệ tại chức cho các 
ngành Địa chất, Địa chât Công trình -  Địa kỹ thuật 
và Địa chất Thủy văn -  Địa chất Công trình. Khoa 
Địa chât cũng là m ột địa chỉ tin cậy trong đào tạo sau 
đại học với m ột số  lượng đông đảo học viên cao học 
và nghiên cứu sinh theo học. Hàng năm, Khoa Địa 
chât đón nhận khoảng 78 - 100 học viên cao học và 
20 nghiên cứu sinh làm luận văn và luận án

Nghiên cứu khoa học

Đã chủ trì và tham gia hàng chục đ ề tài nghiên  
cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường 
trong lĩnh vực Địa chât; nhiều dự  án, hợp đổng  
triến khai công nghệ trong các chương trình trọng 
điểm  của Bộ C ông nghiệp, Bộ Tài n guyên  và môi 
trường, Bộ Xây dựng, Bộ N ôn g  nghiệp  và phát triển 
nông thôn, Bộ G iao thông vận tài và các địa 
phương trong cả nước. H iện nay đang thực hiện  
m ột SỐ đ ể  tài hợp tác quốc tế  với Trung Q uốc, Đan 
Mạch, CHLB Đức.

H ướng nghiên cứu chính hiện nay: nghiên cứu cơ 
bản, nghiên cứu tai biến địa châ't và bảo vệ môi 
trường, triển khai và ứng dụng công nghệ tiên tiến 
trong lĩnh vực Kỹ thuật địa chẩt.

Quan hệ hợp tác

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Địa 
chất cũng đã thiết lập được quan hệ hợp tác chặt chẽ

Khoa Địa chất (Trong khuôn viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất).
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trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học 
thuật với nhiều trường đại học, cơ quan nghiên cứu, 
các bộ ngành, các công ty và nhiều đối tác khác trong 
nước. Mối quan hệ hợp tác quốc tế  của Khoa Địa 
chất cũng đã thu được nhiểu kết quà tốt đẹp và đang  
ngày càng được củng cố  và phát triển. Hiện nay 
Khoa Địa chât là đối tác tin cậy của nhiều trường đại 
học và viện nghiên cứu hoặc các nhà khoa học đến  
từ nhiều quốc gia trên khắp th ế giới như Anh, 
Australia, Ba Lan, Canada, CHLB Đức, Pháp, Đan 
Mạch, Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Thái 
Lan, Thụy Điên, Ao, Trung Quốc, v.v...

Đào tạo sau đại học ờ nước ngoài

Các ngành Địa chất đểu cử cán bộ của các Bộ 
môn đi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở các nước: Mỹ, 
Anh, Pháp, Đức, Áo, Australia, Ba Lan, Nga, Brunei, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, v.v...

Số lượng đào tạo

Từ khi thành lập năm 1966 đến nay, Khoa Địa 
chât đà đào tạo được khoảng 14.000-15.000 kỹ sư các 
ngành Địa chât, gần 500 Thạc sĩ và hơn 100 Tiến sĩ; 
SỐ lượng sinh viên kỹ sư chuyên tu và tại chức của 
các ngành Địa chất chủ yếu  cho 3 ngành chính là Địa 
chất, Địa chất Thủy văn - Địa chằt Công trình, và Địa 
châ't công trình - Địa kỹ thuật. Mỗi năm tuyển sinh 
khoảng 350 - 400 sinh viên.

Các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà 
giáo Nhân dân

GS TS Võ N ăng Lạc, GS TSKH Phạm Văn Tỵ, 
GS TSKH Lê N hư Lai.

Tài liệu tham khảo

Trần Thanh Hải, 2007. Bộ môn Địa chất, trường Đại học Mỏ - 
Địa chất: 50 năm xây dựng và trưởng thành. Tạp chí Địa chất. 

A /299 :1-2. Hà Nội.

Khoa Địa lý - Địa chất. Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế)
Nguyễn Khác Vinh. Tồng hội Địa chất Việt Nam.

Bùi Đức Thang. Tồng hội Địa chất Việt Nam.

Địa chỉ
Nhà G, SỐ 77 N guyễn  Huệ, thành phố H u ế  
Số điện thoại: 054.3823837; Fax: 054.3824901; 

Web : w w w .husc.edu.vn/khoadia  
Email: khoadia.hue@gmail.com

Lịch sừ phát triển
Tiền thân của Khoa Địa lý - Địa chất là Khoa Hóa - 

Sinh - Địa được thành lập theo Quyết định số  426/CP

ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập trường Đại học Tống hợp H u ế (nay là 
Trường Đại học Khoa học Huê). Đến năm 1981, Khoa 
Địa lý - Địa chất được tách ra từ Khoa Hoá - Sinh - Địa 
với 2 bộ m ôn là : Bộ môn Địa lý và Bộ m ôn Địa châ't. 
Từ năm 2010 cho đến nay, Khoa có 3 Bộ môn: Địa lý 
Tài nguyên - Môi trường, Địa châ't, Địa châ't Công 
trình và Địa chất Thuỷ văn.

Khoa Địa lý - Địa chất (Trong khuôn viên Trường Đại học Khoa học Huế).

http://www.husc.edu.vn/khoadia
mailto:khoadia.hue@gmail.com
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Khoa là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học duy  
nhâ't v ề  các Khoa học Trái Đất ở khu vực m iền Trung 
và Tây N guyên. Sau 40 năm xây dựng và phát triển, 
đến nay Khoa Địa lý - Địa chất đã có 26 cán bộ công  
chức. Riêng lực lượng của ngành Địa chất có 16 cán 
bộ, gồm  01 PGS.TS, 04 TS, 03 ThS, 04 NCS.

Thành tích

Hơn 35 năm tham gia công tác đào tạo đại học, 
đến nay đã đào tạo được 32 khóa với trên 1.000 sinh  
viên đã tốt nghiệp các ngành Địa lý, Địa chất, Địa 
chất công trình - Địa chất Thủy văn. Lực lượng sinh  
viên do Khoa đào tạo đã trở thành nguồn cán bộ 
quan trọng làm việc trên m ọi m iền đất nước, đặc biệt 
là ở m iền Trung và Tây N guyên.

ơ  bậc Đại học, khoa đang đào tạo theo 3 ngành là 
Địa lý Tự nhiên, Địa chất học và Kỹ thuật Địa châ't 
(tên cũ là ngành Địa chất công trình -  Địa chất Thủy 
văn) với số  lượng tuyến sinh 100 sinh viên/năm , 
trong đó có cả Lun học sinh của nước bạn Lào. Hiện  
nay, Khoa có khoảng 358 sinh viên hệ chính quy và 
80 sinh viên hệ vừa học - vừa làm ngành Địa chất tại 
Trường Cao đẳng Công nghiệp Phú Yên.

Ớ bậc sau đại học, Khoa hiện đang đào tạo 3 
chuyên ngành là: Địa chất học, Địa lý Tự nhiên và 
Địa lý Tài nguyên  và Môi trường. Từ năm 2000 trở 
lại đây, Khoa đằ có 54 học viên cao học theo học, 
trong đó có 22 học viên đã được câp bằng Thạc sĩ.

V ề nghiên cứu khoa học, Khoa Địa lý - Địa chất 
đã năng động và nhạy bén trong việc chuyên hướng  
nghiên cứu phục vụ  phát triển kinh tế  - xã hội. Từ 
năm 2001 đến nay, khoa Địa lý - Địa chất đã chủ trì
11 đ ề  tài cấp Bộ, 5 đ ể  tài N ghiên cứu cơ bán, 8 đ ề tài 
cấp Tỉnh, cùng nhiều hợp đổng nghiên cứu khoa học 
và triển khai ứng dụng khác. Địa bàn nghiên cứu của 
các cán bộ trong Khoa trải dài khắp các tinh miền  
Trung và Tây N guyên,

Trong nghiên cứu khoa học, Khoa đã phát huy  
nội lực và hợp tác với một số  Sở, Ban ngành ở Quảng  
Bình, Q uảng Trị, Thừa Thiên Huế, Q uảng Nam, 
v .v ..., đổng thời đã có nhiều hợp tác với m ột số  
trường Đại học như: Đại học Okayama, Đại học 
Totori (Nhật Bản), v .v ..., trong nghiên cứu khoa học 
và đào tạo cán bộ. Sự hợp tác này đã giúp cho Khoa 
Địa lý - Địa chất mở rộng các hướng nghiên cứu  
mang tính hiện đại, tính thực tiễn cao và hỗ trợ đắc 
lực trong việc đào tạo và bổi dường cán bộ trẻ.

Khoa Địa chất. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
(Đại học Quốc gia Tp. HCM)
Nguyễn Khắc Vinh. Tổng hội Địa chất Việt Nam.

Bùi Đức Thắng.Tổng hội Địa chất Việt Nam

Địa chỉ

227 N guyễn  Văn Cừ, Quận 5, Tp Hổ Chí Minh; 
Văn phòng khoa Địa chất: Dãy c ,  Phòng C1.3, Lầu 1; 
Điện thoại: (84.8) 38 355 271; Fax: (84.8) 38 350.096;

VVebsite: w w w .geology.hcm us.edu.vn ;
Email: geomaster@ hcmus.edu.vn

Quá trình phát triển

Tiền thân của Khoa Địa chất trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Tp Hổ Chí Minh) là tổ 
Địa chât ra đời năm 1952 trong Viện Đại học Sài Gòn, 
do TS Jacques Fromaget (Giám đốc Sở Địa chất Đông  
Dương) phụ trách. Năm 1953 Ban Địa chất chính thức 
thành lập gắn liền với tên tuổi nhà địa chất Pháp TS 
Edmond Saurin (Giám đốc Sở Địa chất Đông Dương). 
Từ năm 1965 đến năm 1975, Ban Địa chất do GS Trần 
Kim Thạch làm trường ban. Trong thời gian này, Ban

Địa chất cũng đã góp phẩn xây dựng Ban Địa chất của 
Đại học Huế, Đại học Cẩn Thơ và Ban Địa lý của Đại 
học Đà Lạt.

Năm  1975, sau ngày giải phóng Miền Nam, 
Trường Đại học Tống hợp thành phố Hổ Chí Minh 
được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đại học Khoa học 
và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Sài Gòn và Ban 
Địa chât trở thành Khoa Địa chất của Đại học Tổng 
hợp Tp Hổ Chí Minh.

Từ năm  1996, Khoa Địa chât trực thuộc trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên -  thành viên của Đại học 
Quốc gia Tp Hổ Chí Minh mới thành lập.

Hiện nay Khoa Địa chất có 5 bộ môn: 1). Bộ môn 
Địa chât Cơ sở, 2). Bộ môn Khoáng - Thạch, 3). Bộ 
m ôn Trầm tích, 4). Bộ môn Địa châ't Công trình & 
Địa chất Thủy văn, 5). Bộ m ôn Địa chât Dâu khí.

http://www.geology.hcmus.edu.vn
mailto:geomaster@hcmus.edu.vn
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Khoa có 7 phòng thí nghiệm, Phòng gia công mâu, 
Thư viện, Phòng trưng bày mẫu và Trung tâm 
nghiên cứu và ứng dụng địa châ't

Lực lượng cán bộ khoa có 42 người trong đó có 
39 cán bộ giảng dạy gồm  3 Phó Giáo sư, 4 Tiến sĩ và 
20 Thạc sĩ. Trong số  này có những người từng được 
đào tạo tại Liên Xô cũ, Trung Quốc, Nhật, Australia.

Khoa Địa chất trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
(Cơ sở Nguyễn Văn Cừ). ĐHQG Tp. HCM.

Công tác đào tạo 

Bậc đại học

* Trước 1975 Ban Địa chât đã đào tạo được 500 cử 
nhân Địa chât.

* Sau 1975 đến nay, Khoa đã đào tạo được hơn 
2.400 cử nhân Địa chât học theo 06 chuyên ngành -  
Điểu tra khoáng sản; Địa chất dầu khí; Địa châ't công  
trình; Địa chất Thủy văn; Địa chất m ôi trường; N gọc  
học. Phẩn lớn sinh viên tốt nghiệp đã phát huy tác 
dụng, nhiều người trong số  họ đã và đang đảm nhận 
những chức vụ trọng trách trong các cơ quan nhà 
nước, hoặc trở thành các doanh nghiệp thành đạt 
trong lĩnh vực chuyên m ôn của mình

Bậc sau đại học

* Trước 1975 Ban Địa chất đào tạo được 60 Địa 
chât Thâm Cứu (Cao học) và 11 Tiến sĩ Đệ tam câ'p, 
Tiến sĩ Kỹ sư.

* Từ năm 1996 đến nay Khoa Địa chât đã đào  
tạo được hơn 100 Thạc s ĩ theo các chuyên  ngành  
khác nhau, cụ thể là Địa chât học; Thạch học - 
K hoáng học - Địa hoá học; Địa chất công trình; Địa 
châ't Thủy Văn. Từ 2001 Khoa đào tạo bậc Tiến sĩ 
theo các chuyên  ngành: Thạch học - Khoáng học - 
Địa hóa học và đà có 03 nghiên cứu sinh tốt nghiệp  
Tiến sĩ.

Bên cạnh đó, nhiểu cán bộ được đưa đi đào tạo 
bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Australia.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Cán bộ của Khoa Địa chât đã chủ trì và tham gia 
trên 60 đ ề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 
cấp Bộ, cấp Thành phố, cấp Tinh và cấp Trường 
trong lĩnh vực địa chất. Kết quả thực hiện các đ ể tài 
đểu được nghiệm  thu đánh giá cao có giá trị thực 
tiễn phục vụ phát triển bển vững kinh tế  xã hội các 
tỉnh phía Nam.

Từ 2005 Khoa triển khai các đ ể tài hợp tác nghiên  
cứu cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực Địa chất 
Công trình, Địa châ't Thủy văn, Tìm kiếm và Khai thác 
m ỏ vật liệu xây dựng, công nghệ gốm  sứ và đá quí.

Hiện nay hướng nghiên cứu khoa học của cán bộ 
khoa là tiếp tục nghiên cứu khoa học cơ bản, chú 
trọng ứng dụng khoa học địa chất trong đời sống, 
môi trường và công nghệ khoáng.

Quan hệ hợp tác

Khoa Địa chằt thường xuyên mở rộng các quan 
hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với các dơn  
vị trong nước có liên quan ngành nghề cũng như với 
các Viện, Trường đại học nước ngoài như Nhật, Hàn 
Quốc, Đài Loan, Australia, v.v...

Trải qua 60 năm hoạt động từ ngày hình thành tố 
Địa chất của Viện Đại học Sài Gòn (1952) đến nay 
Khoa Địa chất đã vượt qua nhiều khó khăn, duy trì 
và xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triến và mở rộng 
quy mô ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kinh tế  - xã hội đất 
nước. Khoa đã có 1 giảng viên cao cấp (PGS TS 
H uỳnh Trung) là thành viên của công trình được 
nhận Giải thưởng H ổ Chí Minh v ề  Khoa học & Công 
nghệ (2005 -  Công trình Bản đổ Địa chất Việt Nam, 
tỷ lệ 1:500.000, do Tổng cục Địa chât & Khoáng sản 
Việt Nam  chủ trì. Chủ biên Trần Đức Lương và 
N guyễn  Xuân Bao).
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Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí. Trường Đại học Bách Khoa 
(Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh)
Nguyễn Khắc Vinh. Tồng hội Địa chất Việt Nam.

Bùi Đức Thắng. Tồng hội Địa chất Việt Nam.

Địa chi
Nhà B8, 268, Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 

10, Tp HCM. Điện thoại: (84.08) 38-8654086; 
Fax: 38654086; E-mail: geopet@ hcmut.edu.v n .

Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí 
(ĐHBK Tp HCM) là Khoa Địa chất được thành lập 
năm 1978 với 2 bộ môn -  Địa chât Khoáng sản và Địa 
chất Thủy văn và thêm Bộ m ôn Kỹ thuật Thăm dò  
vào năm 1980.

Năm  1994, Khoa thêm nhiệm  vụ đào tạo kỹ sư  
Dẩu khí và đổi tên thành Khoa Địa chất và Dầu khí 
với 4 bộ môn: Địa chât Cơ sở  và Môi trường, Địa kỹ 
thuật, Địa chất Dầu khí, và Kỹ thuật Khoan và Khai 
thác. Từ năm 2004 Khoa m ang tên Khoa Kỹ thuật 
Địa châ't và Dầu khí với 4 bộ môn: Địa môi trường, 
Địa kỹ thuật, Địa chất Dầu khí, và Khoan khai thác 
Dầu khí.

Công tác đào tạo

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí hiện đào tạo 
bậc đại học, cao học và tiến sĩ vói các chuyên ngành  
sau đây:

Bậc đại học: Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, 
Địa chất m ôi trường, Địa chất dầu khí; Kỷ thuật 
khoan và khai thác dầu khí.

Bậc cao học: Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, 
Địa chất môi trường, Địa chât dầu k h í; Kỹ thuật 
khoan và khai thác dầu khí.

Bậc tiên s ĩ : Kỹ thuật địa chât (Địa chất công trình, 
Địa chất thủy văn); Kỹ thuật dầu khí (Địa châ't dầu 
k h í; Kỹ thuật khoan và khai thác dẩu khí); Địa chất 
học (Địa kiến tạo; Trầm tích Đệ Tứ và Tân kiến tạo; 
Địa hóa; Địa môi trường).

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm  của khoa là 180 
sinh viên cho tất cả các ngành. Chỉ tiêu tuyển sinh  
cao học -  60 cho tâ't cả các ngành.

SỐ cán bộ giảng dạy và nghiên cửu của Khoa Kỹ 
thuật Địa chất và Dầu khí là 35 người, trong đó có 3 
Phó Giáo sư, 14 Tiến sĩ, 17 Thạc sĩ. N goài ra còn có 3 
cán bộ đang làm nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc, 
Australia, 1 kỹ sư  đang theo học cao học trong nước. 
Khoa thường mời nhiều cán bộ thinh giảng là các 
chuyên gia đẩu ngành của các Công ty Dầu khí, 
C ông ty Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí, các Liên đoàn Địa 
châ't, các Viện nghiên cứu và Trường Đại học khác.

Khoa có 4 phòng thí nghiệm  -  Địa kỹ thuật; Địa 
chất; Thạch học và m ột phòng m ô phỏng với các 
phần m ềm  chuyên ngành do các công ty dầu khí 
Q uốc tế  tài trợ. Thư viện khoa có trên 700 đầu sách 
chuyên ngành.

Công tác nghiên cứu khoa học

Khoa Kỹ thuật Địa châ't và Dầu khí triển khai 
nghiên cứu khoa học theo các hướng chính sau đây. 
í). N ghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và 
công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
thăm dò và khai thác (khoáng sản rắn, nước, dầu 
khí). 2). Các vấn đ ề  môi trường liên quan đến hoạt 
động khai thác và ch ế  biến khoáng sản (khoáng sản 
rắn, nước, dầu khí). 3). Khảo sát địa kỹ thuật, nghiên  
cứu quy luật biến đổi cấu trúc nền đất yếu và tai 
biến địa động lực. 4). N ghiên cửu thành phẩn vật 
chất, các tính chất cơ lý của đá chứa dầu, tính châ't 
của chất lưu và cấu trúc bổn dầu khí. 5). Mô hình 
hóa và m ô phỏng (công nghệ thăm dò và khai thác 
dầu khí, úng dụng GIS trong điều tra và quản lý môi 
trường). 6). Xây dựng cơ sở dữ  liệu phục vụ cho 
công tác thăm dò và khai thác (khoáng sản rắn, nước, 
dầu khí).

mailto:geopet@hcmut.edu.vn
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Khoa Dầu khí. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Nguyền Khắc Vinh. Tông hội Địa chất Việt Nam 

Bùi Đức Thắng. Tổng hội Địa chất Việt Nam.

Địa chỉ
Tầng 8, Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất, Đ ông N gạc - Từ Liêm - Hà N ội ; Điện 
thoại: (84.04) 38387569; Fax: (84.04) 38389633;

Email: daukhi@ humg.edu.vn

VVebsite: h ttp://w w w .hum g.edu.vn/daukhi

Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Dầu khí, trường Đại học Mỏ - Địa chât 
được thành lập tháng 10 năm 1977, trên cơ sở nhừng  
bộ phận tương thích từ khoa Địa chất thăm dò và 
Địa chât công trình, với 3 bộ môn: 1). Địa vật lý; 
2). Khoan - Khai thác; 3). Địa chất dầu khí. Đáp ứng  
yêu cẩu của sự phát triển ngành Dầu khí, Khoa 
thành lập thêm bộ m ôn Lọc - Hoá (1994) và bộ m ôn  
Thiết bị Dầu khí và Công trình (2004).

Tổ chức

Hiện tại Khoa có 05 bộ môn: ĩ). Địa vật lý (ĐVL);
2). Khoan - Khai thác (KKT); 3). Địa chất dầu khí 
(ĐCD); 4). Lọc hóa dầu (LHD); 5). Thiết bị Dầu khí 
và Công trình (TBDK - CT). Tống s ố  có 68 cán bộ, 
công chức (1 Giáo sư, 3 Phó Giáo sư, 19 Tiến sĩ, 23 
Thạc sĩ và 8 Giảng viên chính).

Công tác đào tạo 

Chuyên ngành đào tạo

- Đào tạo kỹ sư. Địa chất dầu khí, Đ ịa vật lý (theo
3 lĩnh vực chuyên sâu -  Địa vật lý Dầu khí và Biển, 
Địa vật lý Khoáng sản và M ôi trường và Vật lý Địa 
cẩu); Khoan Thăm d ò và Khảo sát; Khoan - Khai 
thác dầu khí; Thiết bị dầu khí; Địa chất dầu khí; Lọc 
hoá dầu.

- Đào tạo thạc sĩ: Đ ịa vật lý (theo 3 lĩnh vực 
chuyên sâu -  Đ ịa vật lý Dầu khí, Đ ịa vật lý Khoáng  
sán và M ôi trường, Vật lý Địa cẩu); Kỹ thuật Máy 
và Thiết bị mỏ, dầu khí; Kỹ thuật khoan thăm  dò và 
khảo sát; Kỹ thuật Khoan, khai thác và công nghệ  
dầu khí.

- Đào tạo tiên sĩ: Địa vật lý; Kỹ thuật khoan thăm  
dò và khảo sát; Khoan và hoàn thiện giếng dầu khí;, 
Kỹ thuật khoan khai thác dầu khí; Máy và thiết bị 
khai thác dầu khí; Địa chât dầu khí.

Số lượng đào tạo

- SỐ kỹ sư đã đào tạo: 4.471 (ĐVL: 798, KKT: 2.540, 
ĐCD: 314, LHD: 604, TBDK-CT: 215).

- Sô' thạc s ĩ đã đào tạo: 104 (ĐVL: 35, KKT: 45, 
TBDK - CT: 24)

- S ố tiến s ĩ đà đào tạo: 48 (ĐVL: 20, KKT: 22, 
ĐCD: 6)

Nghiên cứu khoa học 

Hướng nghiên cứu chính

1). Áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ 
mới trong tìm kiếm thăm dò dầu khí, tìm kiếm thăm  
dò khoáng sản rắn, khảo sát địa chất và xử lý nền 
m óng công trình, tìm kiếm - khai thác tài nguyên  
nước dưới đất, nghiên cứu m ôi trường và tai biến 
địa chất. 2). Phân tích bổn trầm tích, đánh giá tiềm  
năng dầu khí khu vực. Đánh giá và dự báo chất 
lượng tầng chứa dầu khí và các phương pháp phân 
tích trạng thái khai thác và nâng cao hệ số  thu hồi 
dầu khí. 3). N ghiên cứu quy trình công nghệ kỹ 
thuật khoan các giếng khoan ngang và các giếng  
khoan đa đáy trong thăm dò và khai thác dầu khí. 
4). N âng cao hệ số  thu hổi dầu ở tầng m óng của các 
m ỏ ở thềm lục địa Nam  Việt Nam. 5). Vận chuyển, 
xử lý và tàng chứa Dầu khí. 6). N âng cao độ tin cậy 
và tuổi thọ của thiết bị khoan - khai thác trong môi 
trường biển. 7). N ghiên  cứu xúc tác trong công nghệ 
Lọc hoá dầu. Lập phần mềm m ô phỏng quá trình và 
thiết bị trong công nghệ ch ế biến dầu khí. N ghiên  
cứu ch ế biến nhiên liệu sạch. Tổng hợp, sản xuâ't dẩu 
m ỡ bôi trơn, chất lỏng thuý lực, v .v ... Đánh giá và 
định hướng sử  dụng hiệu quả nguồn dầu và khí. 
C hế biến khí tự nhiên.

Khối lượng nghiên cứu

Tập thể cán bộ khoa Dầu khí đã chủ trì và tham  
gia nhiều đ ề tài nghiên cứu khoa học các cấp khác 
nhau. D ự án sản xuất thử nghiệm  và các Hợp đổng  
khoa học - chuyển giao công nghệ, phục vụ  sản xuất. 
Cụ thể là 36 đ ể tài cấp nhà nước; 62 đề tài cấp Bộ; 29 
đ ề tài cấp cơ sở; 01 Dự án sản xuất thử nghiệm  cấp 
Bộ; Trên 200 hợp đổng nghiên cứu khoa h ọ c-  
chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất.

Hợp tác trong nước và quốc tế 

Họp tác trong nước

Khoa Dầu khí có m ối quan hệ hợp tác có hiệu quả 
với các Tập đoàn, Viện, Tổng công ty, Công ty, Tổ 
chức Dầu khí trong và ngoài nước như: Tập đoàn  
Dầu khí Q uốc gia Việt Nam và các đơn v ị thành

mailto:daukhi@humg.edu.vn
http://www.humg.edu.vn/daukhi
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viên: Tổng Công ty Thăm dò - Khai thác Dầu khí, 
Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, 
Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, Viện Dầu khí Việt 
Nam, Viện N ghiên cứu khoa học và Thiết k ế  công  
trình Dẩu khí biển, Công ty CP D ung dịch khoan và 
Hoá phẩm Dầu khí. Công ty ch ế biến và kinh doanh  
các sản phẩm dầu mỏ, Nhà m áy Lọc dầu D ung Quâ't, 
Nhà m áy xử lý khí hoá lỏng Dinh Cố, Tố hợp khí 
điện đạm  Phú Mỹ, Viện khoa học công nghệ Quốc 
gia, Viện hoá học công nghiệp, Trung tâm nhiệt đới 
Việt N ga, Công ty ch ế biến và kinh doanh các sản 
phẩm khí, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam  và 
các đơn vị thành viên, Tập đoàn Than và Khoáng sản  
Việt Nam  và các Tổ chức thành viên, Các Tổ chức và 
cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - Vận tải, 
Bộ Công thương. Các công ty Dẩu khí nước ngoài 
hoạt động ở Việt Nam  như BP, JVPC, Schlumberger, 
Landmark, Rosar, Chevron.

Hợp tác quốc tế

Khoa Dầu khí có m ối hợp tác khoa học và đào tạo 
truyền thống với các Trường Đại học và các Viện 
nghiên cứu trong khu vực và trên th ế  giới như  
Trường Đại học Thăm dò Địa chât Q uốc gia Liên 
bang N ga, Trường Đại học Mỏ Q uốc gia Saint 
Peterburg (Liên bang Nga), Đại học Dầu khí Liên 
bang Nga, Đại học Heriot - VVatt, Đại học Aberdeen, 
Đại học Tổng hợp Brunei Darussalam, Đại học Công  
nghệ Malaysia, Viện dầu khí Pháp, Học viện Mỏ - 
Luyện kim Krakovv (Ba Lan), Đại học Dầu khí Bắc 
Kinh (Trung Quốc), Đại học Đ ổng T ế  (Thượng Hải, 
Trung Quốc), Đại học Tây Bắc (Tây An, Trung 
Quốc), Đại học Oklahoma (Mỹ), Đại học Tulsa, Đại 
học H oàng gia Thái Lan, v .v ...


