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1. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

Chương trình ñào tạo các cử nhân trình ñộ cao ñẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật 
Xây dựng có phẩm chất chính trị, có tư cách ñạo ñức, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ 
năng chuyên môn tương ứng ñể ñáp ứng ñược các yêu cầu nhân lực cho ngành xây dựng. 

Sinh viên qua ñào tạo phải ñạt ñược các yêu cầu sau: 

- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng, có kỹ năng nghề nghiệp 
thành thạo; 

- Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp ñã ñược ñào tạo ñể trực tiếp 
triển khai hoặc phối hợp ñược với nhóm cán bộ kỹ thuật lập thiết kế kỹ thuật và lập 
dự toán một số công trình dân dụng hoặc công nghiệp ñơn giản, thiết kế quy trình 
công nghệ, tổ chức thi công hoặc giám sát thi công các công trình xây dựng (kết 
cấu thượng tầng và nền móng); 

- Có khả năng giải quyết các vấn ñề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy 
ñịnh) do yêu cầu sản xuất ñặt ra. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm công tác xây dựng tại các doanh nghiệp 
xây dựng, công ty tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và 
các cơ sở ñào tạo công nhân nghề xây dựng… 

2. THỜI GIAN ðÀO TẠO 

Chương trình ñào tạo ñược phân bố trong 03 học kỳ tương ñương 1,5 năm học 
(bao gồm thực tập và thi tốt nghiệp). 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 

Khối lượng kiến thức toàn khóa là 73 ñơn vị học trình (ðVHT). 
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4. ðỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

- ðã tốt nghiệp trung cấp xây dựng hoặc tương ñương. 

5. QUY TRÌNH ðÀO TẠO, ðIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

a. Quy trình ñào tạo 

 * ðặc ñiểm: 

- Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

- Kết hợp giữa giảng dạy tại trường và thực tế tại doanh nghiệp. 

 * Tổ chức lớp học: 

Mỗi lớp học ñược bố trí từ 40 – 50 sinh viên. ðối với mỗi ñợt thực hành/thực tập, 
Trường sẽ chia nhóm (mỗi nhóm từ 15 – 20 sinh viên) ñể nâng cao hiệu quả học tập. 

* Phân bố thời gian: 

- Một năm ñược chia thành 02 học kỳ thông thường và có thể tổ chức học tập trong 
học kỳ hè (ñối với các môn học chung hoặc sinh viên còn nợ học phần). 

- Mỗi học kỳ thường có từ 15 – 19 tuần dành cho học tập (trong ñó có 15 tuần học lý 
thuyết, 02 – 04 tuần thực hành và ôn thi). 

- Các học phần trong mỗi học kỳ cũng như toàn khoá học ñược bố trí theo quy ñịnh 
chung và trên cơ sở ñảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của giảng viên và sinh viên. 

* Thực hiện chương trình: 

- Cách tính ðVHT ñược quy ñổi như sau: 

01 ðVHT  = 15 tiết lý thuyết 

    = 30 tiết thực hành hoặc thảo luận trên lớp 

= 45 – 90 giờ thực tập tại doanh nghiệp 

Số ðVHT của các học phần là bội số của 15. 

- Sắp xếp lịch học tập: theo trình tự thời gian học tập và phải ñảm bảo ñiều kiện tiên 
quyết cho việc tiếp thu các kiến thức. Riêng thực tập kỹ năng nghề nghiệp, tham 
quan thực tế, nghe báo cáo chuyên ñề gắn kiền với kiến thức của từng học phần 
hoặc nhóm học phần có thể linh hoạt  bố trí phù hợp với yêu cầu thực tế. 

- Tổ chức thực hiện giờ học: giờ học tập của sinh viên có các loại chủ yếu: 

� Tiết học lý thuyết trên lớp 

� Thời gian thực tập tại hiện trường, tại doanh nghiệp (làm báo cáo tốt nghiệp) 

� Giờ tự học, tự nghiên cứu 

� Giờ học chính trên lớp ñược bố trí vào các buổi tối trong tuần 
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- ðơn vị tính thời gian: ñược tính bằng tiết, mỗi tiết 45 phút. Thời gian thực hành, 
thực tập ñược tính bằng giờ. Trung bình mỗi tuần, thời gian học lý thuyết là 17 tiết 
và thực hành là 15 giờ. 

* Tổ chức kiểm tra, ñánh giá: 

- Trong mỗi học phần, sinh viên ñược ñánh giá kiến thức thông qua các bài kiểm tra, 
ñạt yêu cầu sẽ ñược dự thi hết học phần. Một số học phần có thể cho học viên viết 
tiểu luận, làm bài tập lớn ñể ñánh giá kết quả sinh viên trong những hoạt ñộng này. 

- Trong quá trình học tập, sinh viên ñược tổ chức ñi tham quan thực tế, thực hành 
các kỹ năng nghề nghiệp, nghe báo cáo chuyên ñề… ðối với những phần này, học 
viên có nhiệm vụ viết báo cáo thu hoạch. 

- Sau khi hoàn tất các học phần, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp và hoàn thành 
báo cáo thực tập tốt nghiệp, ñạt yêu cầu sẽ ñược dự thi tốt nghiệp. 

b. ðiều kiện tốt nghiệp 

Những sinh viên có ñủ các ñiều kiện sau ñây sẽ ñược xét công nhận tốt nghiệp: 

- Cho ñến thời ñiểm xét tốt nghiệp, sinh viên không ñang trong thời gian bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; 

- Tích lũy ñủ số học phần quy ñịnh cho chương trình, không còn học phần bị ñiểm 
dưới 5; 

- ðược xếp loại ñạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn thi tốt nghiệp, khoa học Mác-Lênin, 
Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Có các Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất. 

6. THANG ðIỂM:  

Thang ñiểm áp dụng ñể ñánh giá kết quả học tập của học viên là thang ñiểm 10. 

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Cấu trúc kiến thức của chương trình ñào tạo bao gồm các khối kiến thức có số ñơn 
vị học trình như sau: 

KHỐI KIẾN THỨC Số ðVHT 

1 Kiến thức giáo dục ñại cương 22 

2 Ngoại ngữ 9 

3 Kiến thức cơ sở ngành 11 

4 Kiến thức ngành 21 

5 Thực tập và thi tốt nghiệp 10 

Tổng cộng 73 
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Nội dung chương trình trong từng khối kiến thức bao gồm các môn học có số 
ðVHT như sau: 

Số ðVHT 
Stt Tên học phần 

Lý thuyết Thực hành 
Tổng 

số 
I Kiến thức giáo dục ñại cương 18 4 22 
1 Những nguyên lý CB của CN Mác Lênin 4   4 
2 ðường lối cách mạng của ðảng CSVN  3  3 
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  2 
4 Toán ứng dụng  3 1 4 
5 Xác suất thống kê  2 1 3 
6 Vật lý ñại cương  2 1 3 
7 Hóa học ñại cương 2 1 3 
II Ngoại ngữ  9   9 
8 Anh văn giao tiếp 1 3   3 
9 Anh văn giao tiếp 2 3   3 

10 Anh văn xây dựng 3  3 
III Kiến thức cơ sở ngành 7 4 11 
11 Sức bền vật liệu  2 1 3 
12 Cơ học Kết cấu  2 1 3 
13 ðịa chất công trình  1 1 2 
14 Cơ học ñất 2 1 3 
IV Kiến thức ngành  8 13 21 
15 Nền móng 2 1 3 
16 ðAMH nền móng  2 2 
17 Kết cấu Bê tông cốt thép  2 1 3 
18 ðAMH kết cấu bê tông cốt thép   2 2 
19 Kết cấu thép 2 1 3 
20 Ứng dụng máy tính trong vẽ xây dựng - Auto CAD  1 2  3 
21 Ứng dụng máy tính trong tính kết cấu - SAP 2000  1 2  3 

22 
Các phương pháp thí nghiệm công trình xây dựng 
cơ bản 

  2 2 

V Thực tập và thi tốt nghiệp   10 10 
23 Thực tập tốt nghiệp   5 5 
24 Thi tốt nghiệp   5 5 

 Tổng cộng 42 31 73 
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8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

Nội dung chương trình ñược bố trí giảng dạy trong 03 học kỳ như sau: 

STT Môn học ðVHT 

A. Học kỳ 1 
1.  Toán ứng dụng 4 

2.  Vật lý ñại cương 3 

3.  Hóa học ñại cương 3 

4.  Anh văn giao tiếp 1 3 

5.  Sức bền vật liệu 3 

6.  Cơ học Kết cấu 3 

7.  ðịa chất công trình 2 

Tổng ðVHT học kỳ 1 21 

B. Học kỳ 2 
1.  Nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác – Lê nin 4 

2.  Anh văn giao tiếp 2 3 

3.  Xác suất thống kê 3 

4.  Ứng dụng máy tính trong vẽ xây dựng - Auto CAD 3 

5.  Ứng dụng máy tính trong tính kết cấu - SAP 2000 3 

6.  Cơ học ñất 3 

7.  Kết cấu thép 3 

Tổng ðVHT học kỳ 2 22 

C. Học kỳ 3 
1.  ðường lối CM của ðảng CSVN 3 

2.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

3.  Anh văn xây dựng 3 

4.  Nền móng + ðồ án nền móng 5 

5.  Kết cấu bê tông cốt thép + ðồ án BTCT 5 

6.  Các phương pháp thí nghiệm công trình xây dựng cơ bản 2 

7.  Thực tập tốt nghiệp 5 

8.  Ôn tập + Thi tốt nghiệp 5 

Tổng ðVHT học kỳ 3 30 
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9. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN 

 9.1 Kiến thức giáo dục ñại cương 

 9.1.1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác Lênin  04 ðVHT 

Nội dung chương trình theo văn bản số 2488/BGDðT-ðH&SðH ngày 25/03/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc thông báo kế họach tổ chức giảng dạy các môn 
lý luận chính trị cho sinh viên các trường ðại học, Cao ñẳng. 

 9.1.2 ðường lối cách mạng của ðảng CSVN    03 ðVHT 

Nội dung chương trình theo văn bản số 2488/BGDðT-ðH&SðH ngày 25/03/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc thông báo kế họach tổ chức giảng dạy các môn 
lý luận chính trị cho sinh viên các trường ðại học, Cao ñẳng. 

 9.1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh       02 ðVHT 

Nội dung chương trình theo văn bản số 2488/BGDðT-ðH&SðH ngày 25/03/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc thông báo kế họach tổ chức giảng dạy các môn 
lý luận chính trị cho sinh viên các trường ðại học, Cao ñẳng. 

 9.1.4 Toán ứng dụng        04 ðVHT 

Giới thiệu các kiến thức về giới hạn của dãy số và hàm số, sự liên tục của hàm số, 
phép tính vi tích phân của hàm số một biến và nhiều biến, ñại số tuyến tính. Nhấn mạnh 
các ứng dụng của toán học trong công nghệ kỹ thuật, cung cấp cơ sở ñể tiếp thu và giải 
nhiều bài toán trong các môn sức bền - kết cấu, cơ ñất,... 

 9.1.5 Xác suất thống kê                 03 ðVHT 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về xác suất và thống kê toán gồm: 
Lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, lý thuyết mẫu và các bài 
toán cơ bản của thống kê như ước lượng, dự báo, kiểm ñịnh giả thuyết, hồi quy và tương 
quan. Môn học này trang bị cho sinh viên công cụ ñể tư duy, lựa chọn quyết ñịnh hay phát 
biểu, nhận xét vấn ñề một cách khoa học. 

 9.1.6 Vật lý ñại cương                  03 ðVHT 

 Giới thiệu các quy luật chuyển ñộng của các vật thể, các ñịnh luật bảo toàn trong 
chuyển ñộng, sự tương tác của vật chất. Học phần bao gồm 3 phần: 

- Cơ học: Cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học cổ ñiển (cơ học Newton). Nội 
dung chính bao gồm: các ñịnh luật Newton, ñịnh luật hấp dẫn, các ñịnh luật bảo 
toàn trong chuyển ñộng của chất ñiểm, hệ chất ñiểm và vật rắn. 

- Nhiệt học: Cung cấp các kiến thức về chuyển ñộng nhiệt phân tử và các nguyên lý 
cơ bản của nhiệt ñộng lực học.  

- ðiện tử học: Cung cấp các kiến thức liên quan ñến các tương tác tĩnh ñiện, các 
tương tác tĩnh từ và mối liên hệ giữa ñiện trường và từ trường biến thiên. 

 9.1.7 Hóa học ñại cương                 03 ðVHT 
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Cung cấp các kiến thức về cấu tạo lớp vỏ ñiện tử của nguyên tử, mối quan hệ giữa 
lớp vỏ ñiện tử và tính chất nguyên tử. Giải thích cấu hình hình học của phân tử, sự có cực 
của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất; nghiên cứu sơ lược về tính chất lý, 
hóa của các chất vô cơ và cấu tạo của chúng. 

 9.2 Ngoại ngữ 

 9.2.1 Anh văn giao tiếp 1, 2                 06 ðVHT 

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng căn bản nhất về tiếng Anh làm nền tảng 
vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp ñộ cao hơn. Yêu 
cầu ñạt trình ñộ trung cấp (Intermediate Level), ñối với những sinh viên ñã hoàn tất 
chương trình ngoại ngữ 7 năm ở bậc trung học phổ thông và các học phần Anh văn hệ 
trung cấp. Sau khi hoàn thành 2 học phần Anh văn, sinh viên ñủ khả năng tham dự kỳ thi 
TOEIC ñạt số ñiểm tối thiểu 350 ñiểm theo quy ñịnh chuẩn Tiếng Anh ñể tốt nghiệp. 

 9.2.2 Anh văn xây dựng                03 ðVHT 

Sinh viên ñã học xong hoặc ñang học các học phần kiến thức cơ sở ngành và học 
phần ngoại ngữ căn bản. Học phần cung cấp cho sinh viên những từ ngữ, cấu trúc tiếng 
Anh chuyên ngành trong xây dựng giúp cho sinh viên thuận tiện trong việc nghiên cứu 
các tài liệu liên quan ñến xây dựng về chuyên môn kỹ thuật, các nhóm công việc, mô tả 
các bộ phận công trình, các thuật ngữ và giao tiếp trong thiết kế và thi công... Môn học 
cũng giới thiệu 1 số bài viết về các công trình nổi tiếng trên thế giới, các dự án và kỳ quan 
xây dựng do con người tạo nên, làm phong phú thêm mảng kiến thức xã hội của sinh viên. 

 9.3 Kiến thức cơ sở ngành 

 9.3.1 Sức bền vật liệu                   03 ðVHT 

Học phần này bao gồm:  Các khái niệm cơ bản về ứng lực, ứng suất trong bài toán 
thanh; trạng thái ứng suất ñơn và phức tạp trong thanh; các thuyết bền; các ñặc trưng hình 
học cần thiết khi tính toán thanh; các bài toán thanh chịu xoắn và chịu uốn phẳng; ổn ñịnh 
thanh chịu nén. 

 9.3.2. Cơ học kết cấu                  03 ðVHT 

Học phần ñặc biệt quan trọng này bao gồm các nội dung: phân tích cấu tạo hình 
học; phân tích nội lực của hệ chịu tải bất ñộng và di ñộng; khái niệm hệ không gian; xác 
ñịnh chuyển vị trong hệ thanh phẳng ñàn hồi tuyến tính; khái niệm về hệ siêu tĩnh – bậc 
siêu tĩnh; phương pháp lực và cách tính hệ thanh phẳng siêu tĩnh; phương pháp chuyển vị 
tính hệ thanh phẳng. 

9.3.3. ðịa chất công trình        02 ðVHT  

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về ðịa chất, ñịa chất công trình và ñịa 
chất thủy văn: ñất ñá xây dựng, nước dưới ñất, các hiện tượng, quá trình ñịa chất ñộng 
lực, các phương pháp khảo sát ñịa chất công trình. Trên cơ sở các hiểu biết ñó SV sẽ lập 
ñược phương án khảo sát ñịa chất công trình phù hợp cho các công trình cụ thể về sau. 

9.3.4 Cơ học ñất         03 ðVHT  
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Học phần bao gồm nội dung: Các ñặc trưng cơ học và vật lý của ñất, phân lọai ñất; 
sự phân bố ứng suất trong ñất; các vấn ñề về biến dạng, ñộ lún của nền, cường ñộ và sức 
chịu tải của nền ñất, ñộ ổn ñịnh của mái ñất và ảnh hưởng của áp lực ñất lên các kết cấu. 
Với kiến thức này, sinh viên sẽ vận dụng ñể nghiên cứu tính toán nền móng các loại.  

 9.4 Kiến thức ngành 

9.4.1 Nền móng         03 ðVHT 

Học phần này giúp sinh viên nắm vững nguyên lý và trình tự thiết kế các loại 
móng nông: móng ñơn, móng băng, móng bè, các dạng móng ñặc biệt; móng sâu: móng 
cọc, móng cọc khoan nhồi, móng cọc barrette, móng trụ ống; móng chịu tải trọng ngang, 
móng chịu tải trọng ñộng và những kiến thức cơ bản về những phương pháp xử lý và gia 
cố nền ñất ñể ứng dụng cho việc tính toán nền móng công trình trên ñất yếu.   

9.4.2 ðAMH nền móng       02 ðVHT 

Trong môn học này, sinh viên sẽ phải thực hiện ñồ án nền móng bằng một bản 
thuyết minh và một bản vẽ A1. Từ hồ sơ khảo sát ñịa chất, sinh viên phải xử lý, thống kê 
các chỉ tiêu cơ-lý của các lớp ñất, và kết hợp với những số liệu tính toán kết cấu bên trên, 
sinh viên phải tính toán và thiết kế hai phương án móng: Móng nông và móng cọc bê tông 
cốt thép. ðồng thời, sinh viên cũng phải nắm rõ cấu tạo chi tiết mỗi phương án móng và 
trình bày ñầy ñủ ở bản vẽ. 

9.4.3 Kết cấu bê tông cốt thép       03 ðVHT 

Môn học cung cáp tính năng cơ lý của vật liệu bê tông, thép, và bêtông cốt thép; 
Tính toán và bố trí cốt thép hợp lý cho những cấu kiện chịu uốn, kéo, nén theo hai TTGH; 
Thiết kế các kết cấu thông dụng bằng BTCT. Môn học cũng bao gồm nội dung lý thuyết 
thiết kế sàn sườn toàn khối có bản dầm phục vụ cho ðồ án môn học kết cấu bê tông. 

9.4.4 ðAMH kết cấu bê tông cốt thép     02 ðVHT 

Môn học giúp sinh viên vận dụng những kiến thức ñã học trong học phần lý thuyết 
Kết cấu bê tông cốt thép ñể tính toán nội lực và tổ hợp, bố trí cốt thép cho dầm sàn. Nội 
dung chủ yếu của ñồ án là thiết kế sàn sườn toàn khối. Khi thực hiện ñồ án, kết quả thể 
hiện qua một quyển thuyết minh và một bản vẽ: 

- Thuyết minh: trình bày ngắn gọn, rõ ràng, ñầu ñủ các bước tính toán. 
- Bản vẽ: thể hiện mặt bằng, mặt cắt kết cấu, chi tiết thiết kế, kích thước, trục… trên 

thực tế căn cứ vào ñó mà thi công ñược. 

9.4.5 Kết cấu thép        03 ðVHT 

ðiều kiện tiên quyết: ñã học xong sức bền vật liệu, cơ học kết cấu. 

ðây là học phần cơ bản của học phần kết cấu thép, nhằm cung cấp cho sinh viên 
những kiến thức cơ sở của kết cấu thép gồm: vật liệu thép trong kết cấu xây dựng, cách 
cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, liên kết bu lông, liên kết ñinh tán, cách thiết kế 
các cấu kiện cơ bản như dầm thép, cột thép, dàn thép. 

9.4.6 Ứng dụng máy tính trong vẽ kỹ thuật (AutoCad)   03 ðVHT 
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Học phần cung cấp cho sinh viên những công cụ, kiến thức ñể ñặt khổ giấy, sử 
dụng ñường nét, tạo lớp, kiểu chữ, kiểu ñường kích thước ... xuất bản vẽ và in ấn bản vẽ. 
Sau khi học xong, sinh viên có thể thiết kế, thể hiện bản vẽ các cấu kiện, chi tiết, những 
công trình ñơn giản trên không gian 2D bằng máy vi tính và in ấn. ðây là môn học cung 
cấp kỹ năng quan trọng cho sinh viên khi làm việc sau này và khi thực hiện các ñồ án về 
kết cấu. 

9.4.7 Ứng dụng máy tính trong tính toán kết cấu (SAP 2000)  03 ðVHT 

Học phần cung cấp cho sinh viên những công cụ hỗ trợ hiện ñại trong việc tính 
toán, phân tích-thiết kế kết cấu công trình bằng công cụ vi tính: chọn ñơn vị, nhập tiết 
diện, vật liệu, tải trọng, tổ hợp tải trọng, giải bài toán, chọn và xử lý kết quả, tự ñộng tính 
toán và lựa chọn tiết diện theo tiêu chuẩn Mỹ và TCVN. 

9.4.8 Các phương pháp thí nghiệm công trình xây dựng cơ bản  02 ðVHT 

Môn học này trang bị cho sinh viên các phương pháp thí nghiệm công trình xây 
dựng cơ bản như thí nghiệm vật liệu xây dựng, cơ học ñất và kiểm ñịnh công trình bao 
gồm: 

- Thí nghiệm kiểm tra ñánh giá các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng: xi măng 
Porland, cốt liệu cho bê tông và vữa, cốt liệu lớn ñá dăm; sỏi, hỗn hợp bê tông và bê 
tông nặng, hỗn hợp vữa và vữa. 

- Thí nghiệm xác ñịnh các chỉ tiêu vật lý của ñất như: trọng lượng riêng γ, ñộ ẩm w, tỷ 
trọng Gs, ... và các thí nghiệm khác như: phân tích thành phần hạt, giới hạn Atterberg 
(WL, WP ), ñầm chặt (Proctor),... Sử dụng các thiết bị như máy cắt trực tiếp, nén ba 
trục, nén cố kết ñể xác ñịnh các chỉ tiêu cơ học của ñất (lực dính c, góc ma sát trong ϕ, 
modul biến dạng E, hệ số nén a, ...). Từ những chỉ tiêu cơ-lý ñã ñược xác ñịnh qua các 
thí nghiệm, sinh viên sẽ biết vận dụng ñể tính toán cho các phương án móng công 
trình.  

- Thí nghiệm giới thiệu phương pháp kiểm tra ñánh giá các thông số kỹ thuật tại công 
trường bao gồm: thí nghiệm xuyên tĩnh tại công trường (ñánh giá khả năng chịu tải 
của ñất), nén thử tải cọc bê tông cốt thép, ño ñộ lún, ño biến dạng các cấu kiện: dầm, 
dàn, bằng các ten xơ biến dạng (ñiện trở, cảm biến), kiểm tra ñộ ñặc chắc cấu kiện bê 
tông cốt thép bằng siêu âm, kiểm tra cường ñộ bê tông bằng các phương pháp không 
phá hủy. 

 9.5 Thực tập và thi tốt nghiệp 

9.5.1 Thực tập tốt nghiệp       05 ðVHT 

Thực tập kỹ thuật viên kỹ thuật, giám sát, ñiều hành sản xuất vật liệu xây dựng, 
trong thời gian thực tập tốt nghiệp sinh viên sẽ kết hợp thực hiện ñồ án tốt nghiệp. ðồ án 
tốt nghiệp có thể bao gồm các nội dung sau: 

- ðọc bản và thể hiện bản vẽ - 10% 

- Tính toán và thiết kế kết cấu - 35% 

- Thiết kế kỹ thuật và công nghệ xây dựng - 35% 

- Tính khối lượng và lập dự toán, lập tiến ñộ 1 phần thi công công trình - 20% 
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9.5.2 Thi tốt nghiệp        05 ðVHT 

Sau khi hoàn thành ñợt thực tập tốt nghiệp và báo cáo ñồ án tốt nghiệp ñạt yêu cầu, 
sinh viên sẽ ñược tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp. Môn thi tốt nghiệp bao gồm khối kiến 
thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh theo 
quy ñịnh. Nội dung môn thi tốt nghiệp sẽ ñược công bố trước kỳ thi tốt nghiệp. 

 9.6 Kiến thức bổ trợ 

Chương trình sẽ có thêm một số chuyên ñề ñể phổ biến và cập nhật cho sinh viên 
qui ñịnh nhà nước về Xây dựng hay một số thông lệ quốc tế trong xây dựng, một số công 
nghệ xây dựng mới hoặc ñưa sinh viên ñi dự các hội thảo, hội chợ triển lãm chuyên ngành 
về vật tư, máy móc, công nghệ và vật liệu xây dựng, các chuyên ñề liên quan bổ ích khác 
theo họat ñộng sinh họat học thuật của Nhà trường. 

10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Các cán bộ thuộc Khoa Xây dựng và các Bộ môn liên quan sẽ kết hợp với Phòng ñào 
tạo, Phòng Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp cùng các ñơn vị khác trong Trường 
Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi ñể thực hiện tốt công tác ñào tạo hệ liên thông 
cao ñẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng theo chương trình ñào tạo. 
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