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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
TRƯỜNG Cð CN&QT  SONADEZI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO 
(Sửa ñổi, bổ sung theo Quyết ñịnh số     /Qð-CDS ngày      tháng       năm 2013 

 của Hiệu trưởng Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi) 

 

 Tên chương trình  : Trung cấp Xây dựng dân dụng và Công nghiệp 

 Trình ñộ ñào tạo  : Trung cấp chuyên nghiệp 

 Ngành ñào tạo  : Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp    

 Mã số     : 42510106 

 Loại hình ñào tạo : Chính quy 

 

1.  Mục tiêu ñào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

ðào tạo kỹ thuật viên trình ñộ trung cấp có kiến thức và kỹ năng thực hành 
nghề nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp; ñồng thời giáo dục người học có 
ñạo ñức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong làm việc nghiêm túc, có sức khoẻ, có ý 
thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, 
an ninh.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Về kiến thức 

- Trình bày ñược những nội dung cơ bản về dự toán, vẽ kỹ thuật, cấu tạo 
và thi công công trình xây dựng; 

- Áp dụng những kiến thức cơ sở và chuyên môn ñã học ñể tính dự toán, 
thiết kế các bản vẽ kỹ thuật và tính kết cấu cho công trình. 

Về kỹ năng 

- Có khả năng tham gia triển khai thiết kế, tổ chức chỉ ñạo, thi công các 
công trình xây dựng. 

- Có khả năng chỉ ñạo toàn bộ công tác kỹ thuật từ khâu chuẩn bị xây 
dựng, xây dựng nghiệm thu bàn giao và bảo hành sau xây dựng ñối với 
từng hạng mục công trình, các công trình quy mô nhỏ. 

- Áp dụng các thiết bị ñịnh hình ñể thiết kế công trình có quy mô nhỏ. 

- Có thể làm tổ trưởng, ñội trưởng chịu trách nhiệm ñiều hành mọi công 
việc trong tổ, ñội theo cơ chế mới hạch toán kinh doanh. 

- Học viên ñạt trình ñộ tiếng Anh tương ñương TOEIC 250 ñiểm. 

- Tin học tương ñương trình ñộ A và sử dụng tốt phần mềm AutoCAD, 
phần mềm tính dự toán.  
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- Có khả năng làm việc ñộc lập, làm việc nhóm; có kỹ năng lập kế hoạch, 
quản lý thời gian... 

Về thái ñộ, hành vi 

- Có lập trường và quan ñiểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương 
chính sách của ðảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng. Hiểu và thực 
hiện ñúng ñắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân ñối với ñất 
nước.  

- Có ñộng cơ nghề nghiệp ñúng ñắn, có ñức tính cần cù chịu khó và sáng 
tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực 
trong hoạt ñộng nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không 
ngừng ñưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm 
tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội. 

Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp 

Kết thúc khóa học, học viên có thể làm công tác xây dựng tại các ñơn vị xây 
dựng, ban quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc các doanh nghiệp xây dựng, 
công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng; có thể tiếp tục học liên 
thông cao ñẳng và ñại học ngành xây dựng hoặc các ngành có liên quan. 

2.  Thời gian ñào tạo  

Chương trình ñào tạo ñược bố trí trong 2 năm học, phân bổ trong 4 học kỳ 
chính và ñợt thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp. 

3.  Khối lượng kiến thức toàn khóa 

Khối lượng kiến thức toàn khóa là 101 ñơn vị học trình chưa bao gồm thực tập 
tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và các chuyên ñề trang bị kỹ năng mềm cho học sinh. 

4.  ðối tượng tuyển sinh 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

- Học sinh ñã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương ñương. 

5.  Quy trình ñào tạo, ñiều kiện tốt nghiệp 

5.1. Quy trình ñào tạo 

ðặc ñiểm 

- Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế. 

- 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 học sinh. ðối với chương trình thực hành 
tại phòng máy tính, Trường sẽ chia thành nhóm từ 15 - 20 học sinh cho mỗi ñợt 
thực tập/thực hành ñể nâng cao hiệu quả học tập. 
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Phân bố thời gian 

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

- Mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học, 3 - 4 tuần thi và kiểm tra; 
học kỳ hè có ít nhất 5 tuần thực học và 01 tuần thi và kiểm tra. 

- 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 học sinh. 

Thực hiện chương trình 

- Cách tính ñơn vị học trình ñược quy ñổi như sau: 

1 ðVHT           =  15 tiết giảng lý thuyết 

    = 30 - 45 tiết thực hành, 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 hàng năm tại cơ sở sản xuất, tham quan thực tế, nghe báo 
cáo chuyên ñề gắn liền với kiến thức của từng học phần hoặc nhóm học 
phần và linh hoạt bố trí phù hợp với yêu cầu thực tế. 

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

• Tiết học lý thuyết trên lớp 

• Thời gian thực tập tại cơ sở (thực tập tay nghề và tốt nghiệp) 

• Giờ tự học 

- ðơn vị thời gian ñược tính bằng tiết, mỗi tiết 45 phút. Thời gian thực 
hành và thực tập ñược tính bằng giờ. Trung bình mỗi tuần, thời gian học 
lý thuyết là 27 tiết, thời gian thực hành và thực tập là 15 giờ. 

- Tổ chức kiểm tra, ñánh giá: 

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

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

Sau khi hoàn tất các học phần trong chương trình, học sinh ñược ñi thực tập. 
Học sinh hoàn thành báo cáo thực tập, ñạt yêu cầu ñược dự thi tốt nghiệp. 

5.2. ðiều kiện tốt nghiệp 

Những học sinh có ñủ các ñiều kiện sau ñây sẽ ñược xét công nhận tốt nghiệp: 
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- Tích lũy ñủ số học phần quy ñịnh trong chương trình, không có học phần 
bị ñiểm dưới 5,0; 

- ðiểm trung bình các môn thi tốt nghiệp ñạt từ 5,0 trở lên (ñiểm trung 
bình các môn thi tốt nghiệp là trung bình cộng các ñiểm thi tốt nghiệp). 
Tối ña một môn thi tốt nghiệp có ñiểm dưới 5,0 nhưng không ñược thấp 
hơn 4,5; 

- Cho ñến thời ñiểm xét công nhận tốt nghiệp, học sinh không bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức ñình chỉ học tập trở 
lên. 

6.  Thang ñiểm 

Thang ñiểm ñược áp dụng ñể ñánh giá kết quả học tập của học sinh là thang 
ñiểm 10 (mười). 

7.  Nội dung chương trình 

Số tiết 
Stt Nội dung Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Số 
ðVHT 

Ghi chú 

I Các học phần chung 390 30 30  
 Học phần bắt buộc 330 30 26  
1 Lý luận chính trị     
 Chính trị 75  5  
2 Khoa học xã hội     
 Pháp luật ñại cương 30  2  
3 Ngoại ngữ     
 Anh văn 1 45  3  
 Anh văn 2 45  3  
 Anh văn 3 45  3  
 Anh văn 4 45  3  
4 Tin học     
 Tin học ñại cương 45 30 4  
5 Giáo dục Thể chất   1.5  
6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh   1.5  
 Học phần tự chọn 60  4  
1 Kỹ năng giao tiếp 30  2  
2 Khởi tạo doanh nghiệp 30  2  
II Các học phần cơ sở 360 30 25  
1 Vẽ Kỹ thuật 60  4  
2 Cơ học cơ sở 45  3  
3 Sức bền vật liệu 60  4  
4 Cơ học kết cấu 60  4  
5 Vật liệu xây dựng 45  3  
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Số tiết 
Stt Nội dung Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Số 
ðVHT 

Ghi chú 

6 Trắc ñịa 45  3  
7 Thực tập trắc ñịa  30 1  
8 Kỹ thuật ñiện 45  3  

III Các học phần chuyên môn 495 30 34  
1 Cấu tạo kiến trúc 45  3  
2 Kết cấu bê tông cốt thép 45  3  
3 Kết cấu thép 45  3  
4 ðịa cơ nền móng 60  4  
5 Kỹ thuật thi công 75  5  
6 Tổ chức thi công 60  4  
7 Dự toán xây dựng 45  3  
8 Cấp thoát nước 45  3  

9 
Ứng dụng máy tính trong vẽ xây dựng 
(Autocad) 

45 30 4  

10 An toàn lao ñộng 30  2  
IV Thực tập cơ bản, ñồ án   12  
1 Thực tập tay nghề công nhân  5 tuần 5  
2 ðồ án môn học thi công  60 2  
3 ðồ án kiến trúc, kết cấu  150 5  
V Thực tập và thi tốt nghiệp   6  
1 Thực tập tốt nghiệp  8 tuần 6  

2 Thi tốt nghiệp    
Theo qui 

chế 
VI Kiến thức bổ trợ     

 Chuyên ñề    5 tiết 

Tổng cộng 1245 
300+13 

tuần 107  

8.  Kế hoạch giảng dạy 

HỌC KỲ 1 

Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
Thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT 
Ghi 
chú 

1 Anh văn 1 45  45 3  

2 Chính trị 75  75 5  

3 Cơ học cơ sở 45  45 3  



 6 

Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
Thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT 
Ghi 
chú 

4 Pháp luật ñại cương 30  30 2  

5 Sức bền vật liệu 60  60 4  

6 Tin học ñại cương 45 30 75 4  

7 Vẽ kỹ thuật 60  60 4  

8 Kỹ năng giao tiếp 30  30 2  

Tổng cộng 390 30 420 27  

HỌC KỲ 2 

Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
Thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

Số 
ðVHT 

Ghi 
chú 

1 Anh văn 2 45  45 3  

2 Cấu tạo kiến trúc 45  45 3  

3 Cơ học kết cấu 60  60 4  

4 Trắc ñịa 45  45 3  

5 Thực tập trắc ñịa  30 30 1  

6 Vật liệu xây dựng 45  45 3  

7 
Ứng dụng máy tính trong vẽ 
xây dựng (Autocad) 

45 30 75 4 
 

8 Giáo dục thể chất    1.5  

9 Giáo dục quốc phòng  
  

1.5 
Kỳ 

nghỉ hè 

Tổng cộng 285 60 345 24  

HỌC KỲ 3 

Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
Thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT 
Ghi 
chú 

1 Anh văn 3 45  45 3  

2 An toàn lao ñộng 30  30 2  

3 ðịa cơ nền móng 60  60 4  

4 Kết cấu bê tông cốt thép 45  45 3  
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Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
Thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT 
Ghi 
chú 

5 Kết cấu thép 45  45 3  

6 Kỹ thuật thi công 75  75 5  

7 Khởi tạo doanh nghiệp 30  30 2  

8 Thực tập tay nghề công nhân  5 tuần 5 tuần 5  

 Chuyên ñề      5 tiết 

Tổng cộng 330 5 tuần 
330+5 
tuần 

27  

HỌC KỲ 4 

Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
Thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT 
Ghi 
chú 

1 Anh văn 4 45  45 3  

2 Cấp thoát nước 45  45 3  

3 Dự toán xây dựng 45  45 3  

4 ðồ án môn học thi công  60 60 2  

5 Kỹ thuật ñiện 45  45 3  

6 Tổ chức thi công 60  60 4  

7 ðồ án kiến trúc, kết cấu  150 150 5  

 Tổng cộng 240 210 450 23  

 Thực tập tốt nghiệp   8 tuần 6  

 
Thi tốt nghiệp     

Theo 
qui chế 

9.  Mô tả vắn tắt các môn học và khối lượng học phần 

9.1. Chính trị        5 ðVHT 

Môn học trang bị cho học sinh một số lý luận tương ñối có hệ thống về chủ 
nghĩa Mac-Lênin, về lịch sử cách mạng Việt Nam và ñường lối chính sách của 
ðảng; bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất chính trị và ñạo ñức cách mạng nhằm ñạt 
tiêu chuẩn của người cán bộ cách mạng trong giai ñoạn mới. 

9.2. Pháp luật ñại cương        2 ðVHT 

Nội dung ban hành tại Quyết ñịnh số 33/2008/Qð-BGDðT ngày 01/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc Ban hành Chương trình môn học 
pháp luật dùng cho ñào tạo trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp. 
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9.3. Anh văn 1, 2, 3, 4       12 ðVHT 

Môn học nhằm rèn luyện cho học sinh các kỹ năng như: nghe, nói, ñọc, viết ở 
mức ñộ cơ bản; kiến thức về các tình huống giao tiếp ñơn giản, phổ thông và tiếng 
Anh dành cho kiến trúc và xây dựng… Sau khi hoàn thành các học phần tiếng Anh, 
sinh viên cần phải ñạt trình ñộ tiếng Anh tương ñương 250 ñiểm TOEIC. 

9.4. Tin học ñại cương        4 ðVHT 

Nội dung môn học bao gồm: các khái niệm cơ bản về xử lý thông tin và máy 
tính; các thao tác truy cập Internet, các kỹ năng sử dụng hệ ñiều hành ñể thao tác 
trên máy tính; khai thác một số phần mềm ứng dụng, soạn thảo và lưu trữ các văn 
bản phục vụ công tác văn phòng; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu ñể tính toán 
khoa học và giải quyết các vấn ñề chuyên môn. 

9.5. Giáo dục Thể chất               1.5 ðVHT 

Nội dung ban hành tại Quyết ñịnh số 3244/GD-ðT ngày 12/9/1995 và Quyết 
ñịnh số 1262/GD-ðT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo.  

9.6. Giáo dục Quốc phòng               1.5 ðVHT 

Nội dung ban hành tại Quyết ñịnh số 12/2000/QðBGD-ðT ngày 9/5/2000 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

9.7. Kỹ năng giao tiếp       2 ðVHT 

Giới thiệu các vấn ñề khái quát trong giao tiếp trong ñời sống và trong kinh 
doanh, giao tiếp qua ñiện thoại, giao tiếp trực tiếp, quy trình giao tiếp, cách thức 
nghiên cứu ñể hoàn thành công việc, cách thức truyền ñạt, cách thức chuẩn bị trong 
các cuộc phỏng vấn tìm việc làm. 

9.8. Khởi tạo doanh nghiệp       2 ðVHT 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về doanh 
nghiệp, sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp; Kinh doanh và ñịnh hướng 
ngành nghề kinh doanh; Các bước lập kế hoạch kinh doanh và thực thi kế hoạch 
kinh doanh. 

Học xong học phần này, người học trình bày ñược những khái niệm cơ bản về 
doanh nghiệp và kinh doanh, có khả năng lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng kế 
hoạch hành ñộng ñể khởi sự kinh doanh trong một lĩnh vực của nền kinh tế. 

9.9. Vẽ kỹ thuật         4 ðVHT 

Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản cho học sinh về hình học họa 
hình như mặt cắt, biểu diễn các vật thể, hình chiếu trục ño,… và vẽ chuyên môn ñể 
sau khi hoàn thành môn học, học sinh có thể vẽ ñược bản vẽ công trình kiến trúc. 

9.10. Cơ học cơ sở         3 ðVHT 

Nội dung bao gồm: Các khái niệm cơ bản về hệ tiên ñề cơ học, lý thuyết về 
lực, bài toán cân bằng; các chuyển ñộng cơ bản của vật rắn; các ñịnh luật của 
Newton, các ñịnh lý tổng quát của ñộng lực học, nguyên lý ðalambe và nguyên lý 
di chuyển khả dĩ. Cùng với Toán ứng dụng, môn học cung cấp cơ sở cho học sinh 
tiếp thu khối kiến thức môn Sức bền - Kết cấu và các môn liên quan. 
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9.11. Sức bền vật liệu        4 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. 

9.12. Cơ học kết cấu        4 ðVHT 

Môn học trước: Cơ học cơ sở, Sức bền vật liệu.  

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. 

9.13. Vật liệu xây dựng        3 ðVHT 

Môn học trước: Sức bền vật liệu.  

Giới thiệu ñại cương về tính năng cơ lý, hóa và các yêu cầu kỹ thuật của các 
vật liệu xây dựng phổ biến. Giúp học sinh biết nguyên tắc và cách ñánh giá chất 
lượng vật liệu, biết chọn và sử dụng vật liệu hợp lý, tiết kiệm, biết cấp phối liều 
lượng vật liệu, phát hiện những bất hợp lý trong sử dụng vật liệu ghi trong hồ sơ 
thiết kế, có ý kiến ñiều chỉnh hoặc thay ñổi vật tư. 

9.14. Trắc ñịa         3 ðVHT 

Học phần giới thiệu các kiến thức trắc ñịa cơ bản có liên quan ñến xây dựng 
công trình như: ñịnh vị ñiểm, ñịnh hướng ñường thẳng, sử dụng bản ñồ, lưới khống 
chế ño vẽ mặt bằng và cao ñộ, trang bị kiến thức cơ bản về máy móc, ño góc, ño 
dài, ño cao, ño vẽ bản ñồ tỉ lệ lớn, ño vẽ mặt cắt ñịa hình, các dạng công tác bố trí 
công trình, ño vẽ hoàn công, quan trắc biến dạng công trình, sai số trong ño ñạc, 
ñường chuyền. Môn học trang bị công cụ quan trọng trong khâu khảo sát dự án xây 
dựng. 

9.15. Thực tập trắc ñịa        1 ðVHT 

Học phần bao gồm các nội dung: Sử dụng máy kinh vĩ, thủy bình ñể ño các 
yếu tố cơ bản: góc ño bằng, góc ño ñứng, ño dài bằng vạch ngắm xa và mia ñứng, 
ño cao lượng giác, ño cao hình học. Khảo sát mặt bằng và vẽ bình ñồ hiện trạng các 
công trình, hạng mục. 

9.16. Kỹ thuật ñiện         3 ðVHT 

Cung cấp cho học sinh kiến thức lý thuyết về ñiện dân dụng và công nghiệp, 
kiến thức chung về tính toán thiết kế hệ thống cấp ñiện cho các công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra còn giới thiệu cho học sinh một số khái niệm cơ 
bản về ñộng cơ ñiện, ñường dây ñiện, các hệ thống chống sét, phòng cháy chữa 
cháy, an toàn về ñiện, hệ thống thông gió và ñiều hòa không khí, hệ thống quản lý, 
an ninh và thông tin liên lạc (ñiện thọai, tín hiệu, truyền hình cáp, internet ...) trong 
các công trình xây dựng dân dụng. 
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9.17. Cấu tạo kiến trúc        3 ðVHT 

Môn học này trang bị cho học sinh các nguyên tắc cơ bản về cấu tạo các bộ 
phận trong công trình kiến trúc (hình dạng, kích thước, vật liệu và các trường hợp 
áp dụng của từng bộ phận cấu tạo), nắm ñược sự liên kết tạo thành một công trình 
hoàn chỉnh từ móng tới mái của nhà dân dụng (kiểu xây, kiểu lắp ghép) và nhà 
công nghiệp. Học sinh hiểu và vận dụng ñược các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật về 
cấu tạo và các cấu tạo ñiển hình, nắm vững quy cách, quy ước thể hiện bản vẽ thiết 
kế chi tiết ñể ñọc ñược bản vẽ thiết kế chi tiết nhằm hướng dẫn và thi công ñúng 
theo bản vẽ chi tiết kỹ thuật. 

9.18. Kết cấu bê tông cốt thép       3 ðVHT 

Môn học trước: Sức bền vật liệu, Kết cấu. 

Học phần cung cấp kiết thức cơ bản về tính chất cơ lý chủ yếu của bê tông, 
tính tóan tiết diện cấu kiện và lượng cốt thép cần thiết, bố trí cốt thép một cách hợp 
lý trong các tiết diện cho các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường (chịu 
những trạng thái ứng suất ñơn giản: uốn; kéo, nén ñúng tâm và lệch tâm, bản sàn và 
khung Bê tông cốt thép. Việc tính tóan ñược tiến hành theo 02 nhóm trạng thái giới 
hạn và là cơ sở ñể học sinh làm ñược ðồ án Bê tông cốt thép và tính tóan thiết kế 
nhà cửa về sau. 

9.19. Kết cấu thép         3 ðVHT 

Môn học trước: 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. 

9.20. ðịa cơ nền móng        4 ðVHT 

Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về cơ sở ñịa chất, hiện tượng 
thủy văn trong lòng ñất, xác ñịnh những tính chất vật lý của ñất, phân loại ñất, ñộ 
lún của ñất nền, nắm vững nguyên lý các loại móng cứng, móng mềm. 

9.21. Kỹ thuật thi công        5 ðVHT 

Môn học này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thi 
công xây dựng công trình kiến trúc, từ ñó có khả năng lập ñược phương án thi công 
xây dựng, nắm ñược trình tự thi công các công trình kiến trúc từ ñầu ñến khi hoàn 
thiện, hiểu phân tích vận dụng hợp lý các quy phạm kỹ thuật về thi công và nghiệm 
thu công trình, nắm ñược tính năng, phạm vi sử dụng một số loại máy thông thường 
trong xây dựng, có khả năng lập ñược biện pháp kỹ thuật thi công cho một số công 
trình, hướng dẫn công nhân thi công ñược công trình, trực tiếp kiểm tra chất lượng 
và nghiệm thu công trình. 

9.22. Tổ chức thi công        4 ðVHT 

Cung cấp kiến thức cơ bản về lập kế hoạch và tổ chức thi công như cách lập 
tiến ñộ xây dựng theo sơ ñồ ngang, sơ ñồ xiên và sơ ñồ mạng; ñánh giá, ñiều chỉnh 
tiến ñộ và tối ưu hóa chúng; lập kế họach và tổ chức cung ứng nhân lực, vật tư, 
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máy móc; thiết kế bố trí tổng mặt bằng công trường, kho bãi, ñiện nước, lán trại 
phục vụ thi công.  

Môn học cũng dành thời gian giới thiệu với học sinh một số công cụ vi tính hỗ 
trợ việc lập kế họach và quản lý tiến ñộ và nguồn lực ñang ñược ứng dụng rộng rãi 
hiện nay (Microsoft Project, Primavera Project Planner…). 

9.23. Dự toán xây dựng        3 ðVHT 

Học phần này trang bị những kiến thức chủ yếu cho học sinh ñể làm công tác 
dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp thông thường như trình tự, nội 
dung và tác dụng của các công tác thuộc dự toán trong quá trình tổ chức thiết kế cơ 
bản, kiểm tra hồ sơ dự toán thiết kế, phát hiện ñược những sai sót, bất hợp lý, tính 
toán ñược hiện tượng, phân tích nhân công vật tư, kinh phí, lượng sản phẩm cho 
các khối lượng công tác trong các ñiều kiện cụ thể ñể phục vụ công tác thi công và 
tổ chức thi công. 

9.24. Cấp thoát nước        3 ðVHT 

Môn học giới thiệu các vấn ñề về cấp nước, thoát nước ở bên ngoài và bên 
trong nhà. Phần cấp nước sẽ ñề cập ñến các loại nguồn nước và các sơ ñồ xử lý 
nước, hệ thống cấp nước cho khu vực và cho công trường xây dựng cũng như hệ 
thống cấp nước trong nhà, trong ñó sẽ nhấn mạnh ñến việc tính toán và thiết kế 
mạng lưới cấp nước. Phần thoát nước sẽ trình bày các vấn ñề chủ yếu về hệ thống 
thoát nước cho khu vực và trong nhà cũng như các phương pháp cơ bản xử lý nước 
thải. 

9.25. Ứng dụng máy tính trong vẽ xây dựng (AutoCad)   4 ðVHT 

Môn học trước: Hình họa-Vẽ kỹ thuật, Tin học ñại cương. 

Học phần cung cấp cho học sinh 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, học sinh 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 học sinh khi làm việc sau này và khi 
thực hiện các ñồ án về kết cấu. 

9.26. An toàn lao ñộng       2 ðVHT 

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về bảo hộ lao ñộng, kỹ thuật an 
toàn và phòng cháy, chữa cháy. 

9.27. ðồ án môn học Thi công       2 ðVHT 

ðồ án thi công gồm 2 phần: 

Phần 1: Lập biện pháp kỹ thuật: học sinh phải nêu ñược biện pháp kỹ thuật thi 
công với 1 dạng công trình ñịnh trước (toàn khối hay lắp ghép), bao gồm biện pháp 
chống ñỡ, cấu tạo cốp pha và ñổ bêtông hay lắp ghép 1 công trình bêtông cốt thép 
hay nhà thép cho nhà dân dụng hoặc công nghiệp. 

Phần 2: Tổ chức: học sinh phải quy hoạch tổng bình ñồ công trường, lập tiến 
ñộ thi công (sơ ñồ dây chuyền, sơ ñồ mạng) có tính toán những hệ số kỹ thuật. 
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9.28. ðồ án kiến trúc, kết cấu       5 ðVHT 

Giúp học sinh làm quen với bản vẽ thiết kế và thi công, các dạng cấu kiện xây 
dựng. Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về trình tự thiết lập hồ sơ 
thiết kế kiến trúc và kết cấu, thể hiện ñược hồ sơ thiết kế kiến trúc và kết cấu của 
công trình xây dựng. Sau khi học xong, người học nắm trình tự thiết lập hồ sơ thiết 
kế kiến trúc và kế cấu, thể hiện ñược hồ sơ thiết kế kiến trúc và kết cấu cho công 
trình xây dựng loại vừa và nhỏ.  

9.29. Thực tập tay nghề công nhân      5 ðVHT 

Thực tập tay nghề công nhân tại hiện trường: ðịnh vị tim, trục, công tác ñất, 
nề, cốp pha, cốt thép, bê tông, cấu kiện, ñiện nước, hệ thống ... tùy theo tình hình 
công trường. Học sinh trực tiếp làm việc và quan sát, ghi nhật ký, chụp ảnh, mô tả 
công việc và ñánh giá trong báo cáo thực tập. 

9.30. Thực tập tốt nghiệp       6 ðVHT 

Chương trình này nhằm rèn luyện cho học sinh một số thao tác cơ bản của các 
nghề: mộc, nề, sắt, bê tông. Kết hợp nhiệm vụ học tập với lao ñộng kỹ thuật phục 
vụ sản xuất, thông qua rèn luyện nghề và thực tế sản xuất mỗi học sinh có ñiều kiện 
bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên môn, ñồng thời bước ñầu tìm hiểu nhiệm vụ, 
chức năng của kỹ thuật viên xây dựng trong dây chuyền sản xuất trên công trường. 

Sau ñợt thực tập, mỗi học sinh phải ñạt ñược những yêu cầu sau: 

- Thực hành ñược một số thao tác cơ bản của 4 nghề: nề, mộc, sắt, bê tông, 
có một nghề qua kiểm tra ñạt tương ñương công nhân bậc 2. 

- Qua thực tế sản xuất cần củng cố lý thuyết cho các môn kỹ thuật cơ sở và 
kỹ thuật chuyên môn, ñồng thời bổ sung những kiến thức thực tế sản xuất 
ñể không ngừng nâng cao chất lượng ñào tạo. 

- Tìm hiểu cách tổ chức, quản lý sản xuất ở công trường như: tổ chức các 
tổ ñội sản xuất, biện pháp quản lý nhân lực, vật tư, kỹ thuật của 
phòng/ban… và nhiệm vụ chức năng của kỹ thuật viên xây dựng trong 
dây chuyền sản xuất. 

- Thông qua lao ñộng sản xuất ñể củng cố thêm quan ñiểm, lập trường của 
giai cấp công nhân, quan ñiểm lao ñộng. Xây dựng củng cố cho học sinh 
tình cảm gắn bó với nghề nghiệp ñược ñào tạo. 

9.31. Thi tốt nghiệp 

Sau khi hoàn tất các học phần và thực tập tốt nghiệp ñạt kết quả, học sinh dự 
thi tốt nghiệp 3 môn sau: 

- Chính trị: Nội dung thi tốt nghiệp là những kiến thức trong nội dung 
chương trình môn Chính trị theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

- Cơ sở ngành: Nội dung thi tốt nghiệp là những kiến thức ñược tổng hợp 
từ một số học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức cơ sở ngành trong 
chương trình ñào tạo gồm nhóm sức bền, kết cấu; 

- Chuyên ngành: Nội dung thi tốt nghiệp là những kỹ năng thực hành nghề 
nghiệp cơ bản, chuyên sâu ñược tổng hợp từ một số học phần bắt buộc 
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thuộc phần kỹ năng chuyên môn trong chương trình ñào tạo gồm Kỹ 
thuật thi công, Tổ chức thi công, Dự toán xây dựng. 

10.  Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình giáo dục ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp trình ñộ 
Trung cấp hệ chính quy ñược thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các 
chương trình ñào tạo theo kiểu ñơn ngành. Danh mục các học phần (môn học) và 
khối lượng học trình là những quy ñịnh tối thiểu. Trong quá trình ñào tạo, căn cứ 
vào mục tiêu, thời gian ñào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức, Nhà trường có thể 
bổ sung những nội dung cần thiết và cấu trúc lại thành các học phần thích hợp ñể 
tạo nên các chương trình ñào tạo cụ thể của mình trong phạm vi không dưới 90 
ðVHT (chưa kể các nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng). 

Phần kiến thức chuyên sâu ñược thiết kế theo chuyên ngành Xây dựng tổng 
hợp. Sự khác biệt về nội dung ñào tạo giữa các chuyên ngành (nếu có) nằm trong 
giới hạn 20% kiến thức chung của ngành. 

Phần kiến thức bổ trợ ñược thiết kế theo hướng tăng cường khả năng sử dụng 
ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm cần thiết khác phục vụ quá trình học tập và 
làm việc cho học sinh. 

 

KHOA XÂY DỰNG 
TRƯỞNG KHOA 
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