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Giáo sư Bernd Bilistewki 
• Nguyên Viện trưởng Viện Quản 

lý chất thải và xử lý vùng ô 
nhiễm (IAA). 

• Tiến sĩ Công nghệ Môi trường 
tại Đại học Kỹ thuật Berlin (TU 
Berlin). 

• Giáo sư về quản lý chất thải tại 
Trường Kỹ thuật Dresden. 

Thành tựu tại ĐHKHTN 
• Tổ chức xây dựng chương trình 

đào tạo thạc sỹ liên kết giữa 
TU Dresden và ĐHKHTN 

• Phát triển thành công chương 
trình INVENT về quản lý chất 
thải tổng hợp 

Giáo sư Bernd Bilitewski, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý chất thải 
và xử lý vùng ô nhiễm (IAA), Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, Cộng 
hòa Liên Bang Đức, sinh ngày  01/9/1946 tại Wittenberge, CHLB Đức 

GS Bernd Bilitewski nhận bằng tiến sỹ về Công nghệ Môi trường tại 
Đại học Kỹ thuật Berlin (TU Berlin) năm 1980. Đến năm 1992 ông 
được phong Giáo sư ngoại ngạch bộ môn Công nghệ Môi trường tại 
Đại học Kỹ thuật Berlin. Đến năm 1994, ông là giáo sư về quản lý 
chất thải tại Trường  Đại học Kỹ thuật Dresden. Tại đây, ông là một 
trong những sáng lập viên của Viện Quản lý chất thải và xử lý vùng ô 
nhiễm (IAA) thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Dresden và là Viện 
trưởng đầu tiên. 

Ông là người có công lớn trong việc xây dựng hợp tác và giúp đỡ 
khoa Hóa của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong công tác đào 
tạo và nghiên cứu khoa học từ năm 1996. 

Từ năm 2005, dưới sự tài trợ của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức 
(DAAD), ông đã cùng các nhà khoa học của Trường ĐHKHTN tổ 
chức xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết giữa TU 
Dresden và Trường ĐHKHTN về “Quản lý chất thải và xử lý vùng ô 
nhiễm”, đây là chuyên ngành chưa từng được đào tạo tại Việt Nam 
trước đó. Chương trình đào tạo này được giảng dạy bởi các giáo sư, 
giảng viên, chuyên gia từ CHLB Đức kết hợp với các nhà khoa học 
hàng đầu của Trường ĐHKHTN. Đây là một trong những chương 
trình đào tạo liên kết quốc tế có chất lượng và hiệu quả cao của 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng như ĐHQGHN. 

 Một khóa học sau đại học khác cũng được ông cùng GS.TS. Hans 
Wiesmeth cùng phát triển thành công là chương trình INVENT về 
quản lý chất thải tổng hợp với hơn 400 sinh viên được đào tạo ở Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.  



• Phối hợp cùng Viện IAA và 
ĐHKHTN tổ chức chuỗi hội thảo 
thường niên về Quản lý chất thải 

• Phối hợp cùng Asia-Link, 
mạng lưới các trường đại học 
Á-Âu, Liên minh châu Âu và 
Bộ Giáo dục và Nghiên cứu 
Liên bang Đức thực hiện các 
dự án khoa học 

Ý kiến phản hồi tại: 
http://www.hus.vnu.edu.vn 

hcdn@hus.edu.vn 

Bên cạnh đó, GS Bernd Bilitewski và Viện IAA phối hợp cùng với 
Trường ĐHKHTN tổ chức chuỗi hội thảo thường niên về Quản lý chất 
thải với sự tham gia của nhiều nhà khoa học Á - Ấu và thực hiện hàng 
loạt các dự án nghiên cứu khoa học với nguồn kinh phí từ Asia-link, 
Mạng đại học Á- Âu, Liên minh châu Âu và  Bộ Giáo dục và Nghiên 
cứu Liên bang Đức (BMBF), tiêu biểu như: Triển khai các phương 
thức quản lý chất thải rắn tại một số vùng thuộc cộng đồng châu Âu 
và châu Á (ISTEAC); khắc phục sự cố tràn dầu của Việt Nam; nghiên 
cứu sự ô nhiễm nước hồ Hoàn Kiếm trên cơ sở phối hợp với các nhà 
khoa học của Trường ĐHKHTN. 

 

 

Đánh giá cao sự cộng tác tâm huyết, hiệu quả và những đóng góp 
quý báu của GS. Bernd Bilitewski, Ngày 23/7/2007, Giám đốc 
ĐHQGHN ký Quyết định số 2668/CT-HSSV phong tặng Bằng Tiến sĩ 
Danh dự cho GS. Bernd Bilitewskiđể ghi nhận những thành tựu xuất 
sắc trong hoạt động khoa học và những đóng góp quý báu cho sự 
phát triển các mối quan hệ hợp tác và hữu nghị với ĐHQGHN. 

 


