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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 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 70/Qð-CDS ngày 12 tháng 10 năm 2011 

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

Tên chương trình  : Cao ñẳng Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 

Trình ñộ ñào tạo  : Cao ñẳng 

   Ngành ñào tạo  : Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 

 Mã số    : 08          

Loại hình ñào tạo  : Chính quy 

 

1.  Mục tiêu ñào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình ñào tạo các kỹ thuật viên 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. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1 Kiến thức 

Nắm vững kiến thức tổng quát và chuyên ngành bậc học: 

- Kiến thức tổng quát: Kiến thức cần thiết về khoa học cơ bản và kỹ thuật trong 
lĩnh vực xây dựng ñể hiểu biết và giải thích ñược các tác ñộng của các giải 
pháp kỹ thuật trong ngành xây dựng và các ngành có liên quan. 

- Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về trắc ñịa, sức bền vật liệu, cơ học kết cấu, 
cơ học ñất, ñịa chất công trình, vật liệu xây dựng, nền và móng, kết cấu bê 
tông cốt thép, kết cấu thép, máy xây dựng, cấp thoát nước, kinh tế xây dựng, 
quản lý dự án xây dựng… 

Phát triển tư duy ñộc lập: Sinh viên có kỹ năng và năng lực tư duy và giải quyết 
vấn ñề ñộc lập. 

Có khả năng ứng dụng và sáng tạo trong công việc: Sinh viên tốt nghiệp sẽ ñược 
trang bị kiến thức ñủ ñể xử lý linh hoạt các tình huống trong thực tiễn công việc khi tốt 
nghiệp dựa trên nền tảng các môn học chú trọng ñến nội dung thực hành, thực tập 
nhằm giải quyết các vấn ñề thực tiễn, ñáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. 

1.2.2 Kỹ năng 

- Các kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, 
kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng quản lý thời gian. 

- Kỹ năng tin học: Kỹ năng tin học văn phòng (MsOffice) cũng như một số 
phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng. 
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- Kỹ năng ngoại ngữ: Có trình ñộ tiếng Anh tương ñương 350 ñiểm TOEIC. 

1.2.3 Thái ñộ 

- Nhận thức rõ về trách nhiệm, ñạo ñức chuyên môn nghề nghiệp xây dựng. 

- Nhận thức về sự cần thiết và khả năng học suốt ñời. 

- Có kỹ luật và thái ñộ hợp tác, tích cực trong làm việc nhóm. 

1.2.4 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- ðảm nhận các vị trí chuyên viên kỹ thuật trong các cơ quan quản lý nhà nước 
về xây dựng như các ban quản lý dự án, các phòng chức năng quản lý về xây 
dựng các cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. 

- Tham gia vào các dự án xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công 
các công trình xây dựng. 

- Làm việc trong các phòng ban chức năng về xây dựng của các doanh nghiệp 
xây dựng thuộc nhà nước. 

2.  Thời gian ñào tạo 

Thời gian ñào tạo cho toàn khóa học là 3 năm. 

3.  Khối lượng kiến thức toàn khóa 

Khối lượng kiến thức toàn khóa là 157 ñơn vị học trình (viết tắt là ðVHT), chưa 
kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (3 ðVHT) và Giáo dục Quốc phòng (135 tiết) và 
một số chuyên ñề về luật xây dựng, quản lý chi phí và ñấu thầu, kỹ thuật thi công các 
công trình ñặc biệt, các sự cố thường gặp trong xây dựng… sẽ ñược bố trí cho sinh 
viên trong thời gian học tập. Cụ thể chương trình chính như sau: 

Cấu trúc kiến thức của chương trình ñào tạo: 

ðVHT 
Stt Nội dung 

CDS CTK 

1 

Kiến thức giáo dục ñại cương 

(Chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục 
Quốc phòng) 

57 60 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 100 

- Kiến thức cơ sở của ngành 31 

- Kiến thức ngành 

+ Lý thuyết 

+ Thực hành, thực tập, ñồ án 

+ Kiến thức bổ trợ 

61 

46 

15 

0 

2 

- Tốt nghiệp 8 

90 

Tổng: 157 150 
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4.  ðối tượng tuyển sinh 

- Tuyển sinh trên cả nước. 

- Tốt nghiệp phổ thông trung học (12/12) và tương ñương theo quy chế tuyển 
sinh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

- Khối thi: A 

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 sinh viên. ðối với chương trình thực hành 
phòng thí nghiệm hoặc thực tập tại xưởng, Trường sẽ chia thành nhóm từ 15 - 20 sinh 
viên cho mỗi ñợt thực tập, thực hành ñể nâng cao hiệu quả học tập. 

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 sinh viên 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 
sinh viên. 

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, thí nghiệm, thảo luận  

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

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

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

5.2. ðiều kiện ñược xét công nhận 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 ðạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin, Tư 
tưởng Hồ Chí Minh; 

- ðiểm trung bình tích lũy của toàn khóa học ñạt từ 5 trở lên; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC ñạt 350 ñiểm trở lên; 

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

6.  Thang ñiểm 

Thang ñiểm ñể ñánh giá là 10 (Mười) 

7.  Nội dung chương trình 

Số tiết 

Stt Tên học phần Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT Ghi chú 

7.1 Kiến thức giáo dục ñại cương 840 120 960 57  

7.1.1 Lý luận Chính trị  225  225 15  

1 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 

120  120 8 

Theo Qð số 
52/2008 ngày 

18/9/2008 của 

Bộ GD&ðT 

2 ðường lối cách mạng của ðảng 60  60 4 Theo Qð số 

52/2008 ngày 
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Số tiết 

Stt Tên học phần Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT Ghi chú 

Cộng sản Việt Nam 18/9/2008 của 

Bộ GD&ðT 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  45  45 3 

Theo Qð số 

52/2008 ngày 

18/9/2008 của 

Bộ GD&ðT 

7.1.2 Khoa học xã hội 45  45 3  

1 Pháp luật ñại cương 45  45 3  

7.1.3 Ngoại ngữ 255  255 17  

1 Tiếng Anh TOEIC 1 60  60 4  

2 Tiếng Anh TOEIC 2 60  60 4  

3 Tiếng Anh TOEIC 3 45  45 3  

4 Tiếng Anh TOEIC 4 45  45 3  

5 Tiếng Anh chuyên ngành 45  45 3  

7.1.4 Toán-tin-khoa học tự nhiên 315 30 345 22  

1 Toán cao cấp 75  75 5  

2 Vật lý ñại cương 60  60 4  

3 Hóa học ñại cương 45  45 3  

4 Tin học ñại cương 45 30 75 4  

5 Xác suất thống kê 45  45 3  

6 Quy hoạch tuyến tính 45  45 3  

7.1.5 Giáo dục Thể chất  90 90 3 

Theo Qð số 

3244/2002 và 

Qð số 

1262/GD-ðT 

ngày 12/4/1997 

của Bộ GD&ðT 

7.1.6 Giáo dục Quốc phòng    135 tiết 

Theo Qð số 

12/2000 ngày 

09/5/2000 của 

Bộ GD&ðT 

7.2 Kiến thức GD chuyên nghiệp    100  
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Số tiết 

Stt Tên học phần Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT Ghi chú 

7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 405 120 525 31  

1 Cơ học cơ sở 60  60 4  

2 Sức bền vật liệu 60  60 4  

3 Cơ học kết cấu 60  60 4  

4 Vẽ kỹ thuật 60  60 4  

5 Vật liệu xây dựng và thí nghiệm 45 30 75 4  

6 ðịa chất công trình và thực tập 30 30 60 3  

7 Cơ học ñất và thí nghiệm 45 30 75 4  

8 Trắc ñịa và thực tập 45 30 75 4  

7.2.2 Kiến thức ngành 675 210 885 61  

7.2.2.1 Lý thuyết 630 120 750 46  

1 Nền móng 60  60 4  

2 Cấu tạo kiến trúc 30  30 2  

3 Kết cấu thép 45  45 3  

4 Kết cấu bê tông cốt thép 60  60 4  

5 An toàn lao ñộng và môi trường 60  60 4  

6 
Kỹ thuật thi công và máy xây 
dựng 

60  60 4  

7 Tổ chức thi công 60  60 4  

8 
Ứng dụng máy tính trong vẽ kỹ 
thuật (AutoCAD) 

30 30 60 3  

9 
Ứng dụng máy tính trong tính 
toán kết cấu (SAP2000) 

30 30 60 3  

10 ðịnh mức và dự toán xây dựng 30 30 60 3  

11 Dự án ñầu tư 30  30 2  

12 
Nghiệp vụ giám sát và thí 
nghiệm kiểm ñịnh công trình 

45 30 75 4  



 7 

Số tiết 

Stt Tên học phần Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT Ghi chú 

13 Kỹ thuật ñiện 45  45 3  

14 Cấp thoát nước 45  45 3  

7.2.2.2 Thực hành, thực tập, ñồ án 45 90 135 15  

1 ðồ án nền móng 15 30 45 2  

2 ðồ án bê tông cốt thép 15 30 45 2  

3 ðồ án kết cấu thép 15 30 45 2  

4 Thực tập nghề nghiệp 6 tuần 4  

5 Thực tập tốt nghiệp 3 tháng 5  

7.2.2.3 Kiến thức bổ trợ    0  

1 
Luật xây dựng, các qui ñịnh Nhà 
nước về xây dựng cơ bản 

    10 tiết 

2 ðấu thầu: mua sắm và xây lắp     10 tiết 

3 
Kỹ thuật thi công các công trình 
ñặc biệt 

    10 tiết 

4 Sự cố công trình     10 tiết 

5 Quản lý chi phí xây dựng     10 tiết 

7.2.3 Ôn tập và thi tốt nghiệp    8  

8.  Kế hoạch giảng dạy 

8.1. Thời gian giảng dạy       

ðvt: tuần 

Nội dung Tổng số Năm I Năm II Năm III 

PHẦN CHUNG 29 12 11 6 

- Khai giảng/bế giảng 3 1 1 1 

- Nội quy ñầu khoá 1 1 - - 

- Nghỉ lễ, tết 9 3 3 3 

- Nghỉ hè 10 5 5 - 
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Nội dung Tổng số Năm I Năm II Năm III 

- Lao ñộng công ích 3 1 1 1 

- Dự trữ 3 1 1 1 

PHẦN HỌC TẬP 109 36 36 37 

- Lý thuyết và thực hành 
chuyên môn 

82 30 30 22 

- Thực tập tốt nghiệp 8 - - 8 

- Ôn và thi học kỳ 15 6 6 3 

- Ôn và thi tốt nghiệp 4 - - 4 

TỔNG CỘNG 148 48 47 43 

8.2. Phân bổ các học phần cho từng học kỳ 

Học kỳ 1: 

Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT Ghi chú 

1 Pháp luật ñại cương 45  45 3  

2 Tiếng Anh TOEIC 1 60  60 4  

3 Toán cao cấp 75  75 5  

4 Vật lý ñại cương 60  60 4  

5 Hóa học ñại cương 45  45 3  

6 Cơ học cơ sở 60  60 4  

7 Sức bền vật liệu 60  60 4  

8 Vẽ kỹ thuật 60  60 4  

Tổng cộng 465  465 31  
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Học kỳ 2: 

Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT Ghi chú 

1 Giáo dục thể chất  90 90 3  

2 
Những Nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin 

120  120 8  

3 Tiếng Anh TOEIC 2 60  60 4  

4 Tin học ñại cương 45 30 75 4  

5 Xác suất thống kê 45  45 3  

6 Cơ học kết cấu 60  60 4  

7 Vật liệu xây dựng và thí nghiệm 45 30 75 4  

8 ðịa chất công trình và thực tập 30 30 60 3  

9 Cấu tạo kiến trúc 30  30 2  

Tổng cộng 435 180 615 35  

Học kỳ 3: 

Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT Ghi chú 

1 Tiếng Anh TOEIC 3 45  45 3  

2 Qui hoạch tuyến tính 45  45 3  

3 Cơ học ñất và thí nghiệm 45 30 75 4  

4 Trắc ñịa và thực tập 45 30 75 4  

5 Kết cấu thép 45  45 3  

6 Kết cấu bê tông cốt thép 60  60 4  

7 
Ứng dụng máy tính trong tính toán 
kết cấu (SAP2000) 

30 30 60 3  

8 
Ứng dụng máy tính trong vẽ kỹ 
thuật (AutoCAD) 

30 30 60 3  

Tổng cộng 345 120 465 27  
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Học kỳ 4: 

Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT Ghi chú 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh  45  45 3  

2 Tiếng Anh TOEIC 4 45  45 3  

3 Kỹ thuật ñiện 45  45 3  

4 Nền móng 60  60 4  

5 Kỹ thuật thi công và máy xây dựng 60  60 4  

6 Cấp thoát nước 45  45 3  

7 An toàn lao ñộng và môi trường 60  60 4  

8 ðồ án kết cấu thép 15 30 45 2  

9 Thực tập nghề nghiệp (6 tuần)    4  

Tổng cộng 375 30 405 30  

Học kỳ 5: 

Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT Ghi chú 

1 
ðường lối cách mạng của ðảng 
Cộng sản Việt Nam 

60  60 4  

2 Tiếng Anh chuyên ngành 45  45 3  

3 Dự án ñầu tư 30  30 2  

4 
Nghiệp vụ giám sát và thí nghiệm 
kiểm ñịnh công trình 

45 30 75 4  

5 Tổ chức thi công 60  60 4  

6 ðồ án bê tông cốt thép 15 30 45 2  

7 ðồ án nền móng 15 30 45 2  

8 ðịnh mức và dự toán xây dựng 30 30 60 3  

Tổng cộng 300 120 420 24  

 

Học kỳ 6: 
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Số tiết 

Stt Tên môn học Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Tổng 
cộng 

ðVHT Ghi chú 

1 Thực tập tốt nghiệp (3 tháng)    5  

2 Ôn tập và thi tốt nghiệp    8  

Tổng cộng    13  

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

9.1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin    8  ðVHT 

Môn học ñược cấu trúc thành 3 phần: Phần thứ nhất bao quát những nội dung cơ 
bản về thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai 
trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và phần thứ ba khái quát những nội dung cơ 
bản thuộc lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội hiện 
thực và những triển vọng phát triển của nó. 

9.2. ðường lối Cách mạng của ðCS Việt Nam       4 ðVHT 

Ngoài chương mở ñầu, nội dung môn học môn học này gồm 8 chương: 

Chương I: Sự ra ñời của ðCSVN và cương lĩnh chính trị ñầu tiên của ðảng. 

Chương II: ðường lối ñấu tranh giành chính quyền (1930-1945). 

Chương III: ðường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và ñế quốc Mỹ xâm 
lược (1945-1975). 

Chương IV: ðường lối công nghiệp hóa. 

Chương V: ðường lối xây dựng nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN. 

Chương VI: ðường lối xây dựng hệ thống chính trị. 

Chương VII: ðường lối xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn ñề xã hội. 

Chương VIII: ðường lối ñối ngoại. 

Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản 
có hệ thống về ñường lối của ðảng, ñặc biệt là ñường lối trong thời kỳ ñổi mới. 

9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh         3 ðVHT 

Môn học cùng cấp những kiến thức về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển, 
và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học. Cùng 
với môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, môn học này tạo lập 
những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành ñộng của ðảng và của cách 
mạng nước ta, góp phần xây dựng nền tảng ñạo ñức con người mới cho sinh viên. 

9.4. Pháp luật ñại cương            3 ðVHT 

Phần ðại cương: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật: 
Khái niệm, bản chất pháp luật; các quan hệ và quy phạm pháp luật; khái quát 11 ngành 
luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; các hình thức pháp luật và hành vi vi phạm 
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pháp luật nói chung và các kiến thức, nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự nói riêng làm 
cơ sở cho nghiên cứu pháp luật về xây dựng. 

Phần chuyên ñề giới thiệu luật xây dựng cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về pháp luật trong Xây dựng, qui ñịnh nhà nước về Xây dựng cơ bản: Luật Xây 
dựng, luật ðấu thầu, một số văn bản Qui phạm pháp luật về Quản lý xây dựng và Xây 
dựng cơ bản liên quan.  

9.5. Tiếng Anh TOEIC         14 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. Sau 
khi hoàn thành các học phần tiếng Anh TOEIC, sinh viên cần phải ñạt trình ñộ tiếng 
Anh tương ñương 350 ñiểm TOEIC. 

9.6. Tiếng Anh chuyên ngành         3 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 một 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. 

9.7. Toán cao cấp           5 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, qui hoạch tuyến tính... 

9.8. Vật lý ñại cương           4 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. 

9.9. Hóa học ñại cương          3 ðVHT 

Cung cấp các kiến thức sơ lược 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, hữu cơ và cấu tạo của chúng. 

Môn học trang bị kiến thức khoa học nhưng tập trung bồi dưỡng các kiến thức 
làm nền tảng cho sinh viên ñể hiểu (hoặc có kiến thức ñể hiểu) nguyên lý về chế tạo và 
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sử dụng các loại vật liệu dùng trong ngành xây dựng: kim loại, phi kim, vật liệu tổng 
hợp, vật liệu có gốc hữu cơ, các khoáng vật… 

9.10. Tin học ñại cương          4 ðVHT 

Nhằm nâng cao khả năng ứng dụng của môn học và trang bị công cụ ñể thực hiện 
các báo cáo, bài tập lớn… trong suốt quá trình học tập của sinh viên, ñặc biệt là môn 
“Dự toán xây dựng”, sinh viên sẽ ñược cung cấp các công cụ phổ biến ñể ứng dụng 
trong công việc: 

- Các thao tác sử dụng hệ ñiều hành Windows. 

- Sử dụng phần mềm Microsoft Office (Word và Excel). 

- Cách sử dụng các dịch vụ Web và Mail của Internet ñể trao ñổi và khai thác 
thông tin. 

9.11. Xác suất thống kê           3 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. 

9.12. Quy hoạch tuyến tính           3 ðVHT 

Sau khi học xong học phần này sinh viên nắm ñược vấn ñề thực tế dẫn ñến mô 
hình quy hoạch tuyến tính, biết cách xây dựng mô hình toán giải các bài toán tối ưu, 
lập bài toán ñối ngẫu, giải thuật ñơn hình, cây quyết ñịnh... Môn học này hữu ích cho 
sinh viên thông qua các ứng dụng cụ thể như: tối ưu hóa sử dụng vật tư, pha cắt vật 
liệu, làm cho sinh viên có ý tưởng và có công cụ ñể nâng cao hiệu quả, lợi nhuận cho 
công việc và tổ chức. 

9.13. Giáo dục Thể chất        3 ðVHT 

Chương trình môn học Giáo dục Thể chất nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ 
năng cơ bản giúp sinh viên nắm vững kỹ thuật và phương pháp tập luyện các môn thể 
thao theo nội dung chương trình, phát triển một cách toàn diện các tố chất thể lực, bảo 
vệ và tăng cường sức khỏe phòng chống bệnh tật, nâng cao khả năng học tập và lao 
ñộng phục vụ xã hội, góp phần hình thành nên những phẩm chất ý chí như lòng dũng 
cảm, tính tự tin, kiên trì vượt khó, ý thức tổ chức kỷ luật. 

9.14. Giáo dục Quốc phòng       3 ðVHT 

Giáo dục sinh viên kiến thức cơ bản về ñường lối quốc phòng, an ninh của ðảng 
và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; về truyền thống ñấu tranh chống 
ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Việt Nam; về chiến lược "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn lật ñổ của các thế lực thù ñịch ñối với cách mạng Việt Nam.  

Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết ñáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố 
nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. 

9.15. Cơ học cơ sở             4 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. 
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Cùng với Toán ứng dụng, môn học cung cấp cơ sở cho sinh viên tiếp thu khối kiến 
thức môn Sức bền - Kết cấu và các môn liên quan.  

9.16. 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. 

9.17. Cơ học kết cấu            4 ðVHT 

Sinh viên ñã học xong 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. 

9.18. Vẽ kỹ thuật            4 ðVHT 

Cung cấp cho sinh viên những qui tắc cơ bản ñể xây dựng bản vẽ kỹ thuật bao 
gồm 02 phần: Phần 1 - các khái niệm cơ bản: các kỹ thuật cơ bản của hình học họa 
hình: các nguyên tắc biểu diễn không gian hình học, các phép biến ñổi, phép chiếu; các 
yếu tố cơ bản của bản vẽ kỹ thuật: ñiểm, ñường, hình cắt; hình chiếu trục ño, hình 
chiếu phối cảnh, bản vẽ chi tiết trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN và ISO. Phần 2: Vẽ Xây 
dựng nêu các qui ñịnh về vẽ các chi tiết và bộ phận, các thiết lập các bản vẽ xây dựng 
công trình. Môn học cũng giới thiệu sơ lược cho sinh viên về phần mềm AutoCAD ñể 
làm cơ sở cho môn học “Vẽ kỹ thuật bằng máy tính” – (AutoCAD) về sau. 

9.19. Vật liệu xây dựng và thí nghiệm        4 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 sinh viên 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. 

Phần thí nghiệm giới thiệu phương pháp 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. Kiến tập tại các cơ sở thí 
nghiệm ño cường ñộ, kiểm tra chất lượng các loại vật liệu xây dựng khác. 

Sinh viên sẽ ñược chia nhóm ñể thực tập và viết báo cáo nhằm phát huy tinh thần 
và kỹ năng làm việc nhóm. 

9.20. ðịa chất công trình và thực tập         3 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 sinh 
viên sẽ lập ñược phương án khảo sát ñịa chất công trình phù hợp cho các công trình cụ 
thể về sau. 
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Phần thực tập sinh viên sẽ tiếp xúc với các phương pháp khảo sát ñịa chất công 
trình khác nhau: trực quan, khoan, xuyên, nén, ñổ hút nước thí nghiệm, thí nghiệm 
xuyên tĩnh, xuyên ñộng tại công trường… Cách lấy và bảo quản mẫu ñất, tìm hiểu thí 
nghiệm xác ñịnh các chỉ tiêu cơ lý của ñất, tập hợp số liệu, lập báo cáo hoặc nghiên 
cứu nội dung báo cáo khảo sát ñịa chất công trình của một dự án. 

9.21. Cơ học ñất và thí nghiệm         4 ðVHT 

MHT: ðịa chất công trình, Sức bền vật liệu. 

Học phần bao gồm nội dung: Các ñặc trưng cơ học và vật lý của ñất, phân loại 
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. 

Phần thí nghiệm sinh viên sẽ làm các 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)... Sinh viên còn 
ñược thực hành trực tiếp trên 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 ñược xác ñịnh từ các thí nghiệm, sinh 
viên sẽ biết vận dụng ñể tính toán cho các phương án móng công trình. 

Sinh viên sẽ ñược chia nhóm ñể thực tập và viết báo cáo nhằm phát huy tinh thần 
và kỹ năng làm việc nhóm. 

9.22. Trắc ñịa và thực tập          4 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. 

Phần thực tập bao gồm các nội dung: Sử dụng máy kinh vĩ và máy 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. 

Sinh viên sẽ ñược chia nhóm ñể thực tập và viết báo cáo nhằm phát huy tinh thần 
và kỹ năng làm việc nhóm. 

9.23. Nền móng            4 ðVHT 

Môn học trước: ðịa chất công trình, Cơ học ñất. 

Học phần giúp sinh viên nắm vững nguyên lý và trình tự ñể thiết kế hợp lý các 
loại móng cứng, móng mềm với những dạng kết cấu khác nhau và ñiều kiện khác nhau 
của ñất nền bên dưới các công trình xây dựng: móng ñơn, móng băng, móng bè, móng 
cọc, móng chịu tải trọng ñộng, các giải pháp kết cấu cũng như các phương pháp xứ lý 
và gia cố nền khi xây dựng công trình trên nền ñất yếu. 

9.24. Cấu tạo kiến trúc           2 ðVHT 

MHT: Vẽ kỹ thuật. 



 16 

Môn học trang bị cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản về cấu tạo các bộ phận 
trong công trình kiến trúc (hình dạng, kích thước, vật liệu, các trường hợp áp dụng của 
từng bộ phận cấu tạo), ñọc hiểu ñược chính xác và ñầy ñủ bản vẽ thiết kế chi tiết nhằm 
thiết kế chính xác, biết triển khai hoặc kiểm tra việc triển khai chi tiết cấu kiện trên 
công trường khi thi công, bóc tách ñược khối lượng và chủng loại khi tính dự toán… 

9.25. Kết cấu thép            3 ðVHT 

MHT: 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. 

9.26. Kết cấu bê tông cốt thép          4 ðVHT 

MHT: Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu. 

Học phần cung cấp kiết thức cơ bản về tính chất cơ lý chủ yếu của bê tông, tính 
toán 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 toán ñược tiến hành theo 02 nhóm trạng thái giới hạn và là cơ sở ñể 
sinh viên làm ñược ðồ án bê tông cốt thép và tính toán thiết kế nhà cửa về sau. 

9.27. An toàn lao ñộng và môi trường         4 ðVHT 

Môn học trước hoặc song hành: Kỹ thuật thi công và máy xây dựng. 

a. An toàn lao ñộng 

Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về bảo hộ lao ñộng, khung 
pháp lý về lao ñộng của Việt Nam; hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao ñộng 
trong ngành xây dựng, về kỹ thuật an toàn, về vệ sinh lao ñộng, về phòng cháy và chữa 
cháy. Việc áp dụng các tiêu chuẩn OSH18001 trong các xí nghiệp, công ty xây dựng. 

b. Bảo vệ môi trường 

- Môi trường, tình hình môi trường, bảo vệ môi trường và khung pháp lý về 
bảo vệ môi trường của Việt Nam; hệ thống Quản trị môi trường (ISO14000, 
EMAS, CERES...). 

- Phương pháp nghiên cứu, ñánh giá các tác ñộng môi trường trong các giai 
ñoạn của chu kỳ dự án: nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, thiết kế, 
xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành dự án. 

- Phân loại các tác ñộng tới môi trường của các dự án xây dựng – Các tác ñộng 
môi trường tiêu cực của một số loại hình công trình chủ yếu. Các biện pháp 
quản lý các nguồn tác ñộng môi trường ñiển hình trong xây dựng. 

9.28. Kỹ thuật thi công và máy xây dựng        4 ðVHT 

Học phần cung cấp các kỹ thuật cơ bản về thi công công trình kiến trúc, nắm bắt 
trình tự thi công các công trình kiến trúc từ ñầu ñến khi hoàn thiện: công tác ñất, tính 
toán khối lượng ñào, ñắp, công tác ñóng cọc, cừ, coffa, cốt thép, ñổ bê tông, lắp ghép 
cấu kiện, công tác hoàn thiện. Giới thiệu các quy phạm kỹ thuật về thi công và nghiệm 
thu công trình. Trực tiếp kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình. 
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Phần máy xây dựng cung cấp những kiến thức cơ bản, giới thiệu cấu tạo và tính 
năng kỹ thuật, cách lựa chọn và ứng dụng một số máy xây dựng chuyên dùng tùy theo 
ñiều kiện công trình xây dựng: máy nâng, máy làm ñất, máy ñóng cọc, ép cọc, máy 
vận chuyển liên tục và các máy chuyên dùng khác. 

9.29. 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. ðánh giá, ñiều chỉnh tiến ñộ 
và tối ưu hóa chúng; Lập kế họach và tổ chức cung ứng nhân lực, vật tư, 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 sinh viên một số công cụ vi tính hỗ 
trợ việc lập kế hoạch và quản lý tiến ñộ và nguồn lực ñang ñược ứng dụng rộng rãi 
hiện nay (Microsoft Project, Primavera Project Planner…) 

9.30. Ứng dụng máy tính trong vẽ kỹ thuật (AutoCAD)      3 ðVHT 

MHT: Vẽ kỹ thuật, Tin học ñại cương. 

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.  

9.31. Ứng dụng máy tính trong tính toán kết cấu (SAP 2000)     3 ðVHT 

MHT: Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu. 

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. 

9.32. ðịnh mức và dự toán xây dựng        3 ðVHT 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và công cụ nền tảng cho việc hiểu 
ñịnh mức, lập và quản lý chi phí xây dựng công trình, hiểu thêm ñược trách nhiệm và 
quyền lợi về tài chính mà các bên tham gia một dự án xây dựng ñược thụ hưởng.  

Sinh viên sẽ ñược học lý thuyết khoảng 30 tiết (02 ðVHT) và làm bài tập lớn với 
máy tính – chương trình Microsoft Excel và giới thiệu và áp dụng một số chương trình 
tính dự toán Việt Nam phổ biến hiện nay, cách khai thác thông tin trên Internet ñể lập 
dự toán. Sinh viên làm và nộp bài tập lớn ñể chấm ñiểm.  

ðối với các sinh viên có ñịnh hướng “Kinh tế xây dựng”, bài tập lớn sẽ ñược 
tăng ñộ khó và giảm ñộ khó phần ñồ án kết cấu thép và ngược lại ñối với các sinh viên 
ñịnh hướng Kỹ thuật. ðây là kiến thức rất quan trọng cho nhân viên kỹ thuật Xây dựng 
tại mọi vị trí công tác và thị trường lao ñộng còn nhiều tiềm năng. Trên lý thuyết, sau 
khi học xong sinh viên ñã có thể tự mình ñọc bản vẽ và lập ñược các dự toán - tổng dự 
toán xây dựng cơ bản tại ñịa bàn tỉnh ðồng Nai, trên cơ sở ñó, khi có ñủ tài liệu sinh 
viên cũng có thể áp dụng với tất cả các ñịa phương khác. 
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9.33. Dự án ñầu tư            2 ðVHT 

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về quy trình của một dự án ñầu tư xây dựng 
cơ bản, cách thức tiến hành, phương pháp ñánh giá và thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây 
dựng cơ bản theo tình huống thực tế trong một doanh nghiệp. Môn học cùng với “ðịnh 
mức và dự toán xây dựng” là hai môn nằm trong nhóm kiến thức “Kinh tế xây dựng” 
mà Bộ ñề nghị trong chương trình khung. 

9.34. Nghiệp vụ giám sát và thí nghiệm kiểm ñịnh công trình    4 ðVHT 

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về việc ñảm bảo chất lượng công trình 
thông qua công tác quản lý, giám sát chất lượng các hoạt ñộng khảo sát, thiết kế, thi 
công, nghiệm thu và bảo hành, bảo trì các công trình xây dựng, xử lý sự cố, tai nạn… 
bám sát qui ñịnh của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Giới thiệu 
bộ TCVN về Giám sát thi công và nghiệm thu, các qui ñịnh Nhà nước về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng. 

Sinh viên ñược học và hiểu các công việc của một nhân viên làm công tác giám 
sát xây dựng nhằm thực hiện hay phối hợp nhuần nhuyễn với các cán bộ giám sát 
trong quá trình tác nghiệp. 

Phần thí nghiệm giới thiệu phương pháp kiểm tra ñánh giá các thông số kỹ thuật 
thực tế tại công trình (tùy theo ñiều kiện thực tế của các dự án phối hợp): 

- Nén thử tải cọc bê tông cốt thép, ño ñộ lún. 

- ðo 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. 

- Các thí nghiệm kiểm ñịnh Môñun ñể nghiệm thu kết cấu nền mặt ñường giao 
thông, ñộ chặt ñất san nền, kiểm ñịnh chất lượng vật liệu ñưa vào công trình... 

Chương trình sẽ ñược bố trí linh ñộng tùy theo tình hình cụ thể với phương 
châm: ñầy ñủ kiến thức, bám sát thực tế công việc của doanh nghiệp xây dựng, tận 
dụng tối ña cơ sở vật chất và những công trình, dự án thực tế của Tổ hợp Sonadezi và 
các ñơn vị liên kết. 

9.35. Kỹ thuật ñiện           3 ðVHT 

Cung cấp các 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 sinh viên 
một số khái niệm cơ bản về các hệ thống chống sét, hệ thống mạng truyền thông, 
chống trộm, phòng cháy, ñiện thang máy, ñiện ñiều hòa trung tâm và bơm nước, ñiện 
anten ti vi… 

9.36. 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. 
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9.37. ðồ án nền móng           2 ðVHT 

MHT: Nền móng.  

Học phần hệ thống hóa những kiến thức mà sinh viên ñã ñược tiếp cận qua môn 
Cơ học ñất và nền móng, sinh viên phải thực hiện ñồ án học phần này nhằm xác ñịnh 
những chi tiết cho hai phương án móng (móng nông và móng sâu) với những số liệu 
thực tế của kết cấu ñược cho trước, trong ñó có chú ý ñến việc thiết kế những móng 
hiện ñại, thường sử dụng cho nhà cao tầng chịu tải trọng lớn... Lập thuyết minh và thể 
hiện bản vẽ (vẽ tay hoặc vẽ AutoCAD). 

9.38. ðồ án bê tông cốt thép          2 ðVHT 

MHT: Kết cấu bê tông cốt thép.  

Học phần vận dụng những kiến thức ñã học trong học phần kết cấu bê tông cốt 
thép ñể tính toán nội lực và tổ hợp, bố trí cốt thép cho dầm sàn, lập thuyết minh tính 
toán và thể hiện bản vẽ (vẽ tay hoặc vẽ AutoCAD). Dành cho những sinh viên có yêu 
cầu nghiên cứu chuyên sâu, sẽ tính toán và thể hiện thêm phương án sàn nấm và sàn 
panel lắp ghép. 

9.39. ðồ án kết cấu thép           2 ðVHT 

MHT: Kết cấu thép. 

Học phần vận dụng những kiến thức ñã học trong học phần kết cấu thép ñể tính 
toán tương ñối hoàn chỉnh 1 công trình bằng thép, khuyến khích chọn ñề tài nhà công 
nghiệp có cầu trục: xác ñịnh các loại tải trọng, giải nội lực chọn kết cấu thép (hình 
dáng cấu kiện ñịnh hình hoặc chế tạo tổ hợp bằng cách hàn ghép) cho các bộ phận ñó. 
ðối với các sinh viên có yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu, có thể chọn các bài toán khó 
và ñặc biệt hơn, ñối với các sinh viên có ñịnh hướng “Kinh tế xây dựng”, ñồ án Thép 
ñược ưu tiên giảm tải và tăng ñộ khó ñối với bài tập lớn về Dự toán xây dựng cơ bản. 
Sinh viên lập thuyết minh và thể hiện bản vẽ (vẽ tay hoặc vẽ AutoCAD). 

9.40. Thực tập nghề nghiệp          4 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... tùy theo tình hình công trường. Sinh 
viên trực tiếp làm việc và quan sát, ghi nhật ký, chụp ảnh, mô tả công việc và ñánh giá 
trong báo cáo thực tập. 

9.41. Thực tập tốt nghiệp           5 ðVHT 

Thực tập kỹ thuật viên kỹ thuật, giám sát, ñiều hành sản xuất vật liệu xây dựng 
hay làm việc tại ban quản lý dự án, trong thời gian thực tập tốt nghiệp sinh viên làm 
báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm một số nội dung sau: 

- Mô tả doanh nghiệp (qui mô, doanh thu, loại hình hoạt ñộng) 

- Dự án ñang thực tập (Tổng mức ñầu tư, các vấn ñề, giải pháp về kỹ thuật, 
công nghệ mới, chi phí, suất ñầu tư, cách thức quản lý chi phí...) 

- Các bên tham gia dự án (Chủ ñầu tư, nhà thầu, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết 
kế, thẩm tra, khảo sát, kiểm ñịnh, mô tả sơ bộ nhân sự, cấu trúc, bộ máy hoạt 
ñộng của chúng) 

- Phương pháp, công cụ và các vấn ñề quản lý chất lượng, quản lý tiến ñộ, an 
toàn và bảo hộ lao ñộng, nhận xét, ñánh giá hiệu quả. 
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- Mô tả các họat ñộng, tiến trình, các vấn ñề nảy sinh về kỹ thuật, kinh tế, pháp 
lý... của dự án trong quá trình sinh viên thực tập. Tóm tắt những gì học ñược 
khi ñi thực tập. Chụp ảnh, photo các giấy tờ, biên bản nếu có... ñể ñưa vào 
báo cáo. 

- Bình luận, kiến nghị ñể nâng cao hiệu quả dự án cho các bên... 

- Nhận xét, ñánh giá ñối với sinh viên của cơ quan sinh viên thực tập làm cơ sở 
chấm ñiểm thực tập. 

9.42. Một số chuyên ñề 

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. 

9.43. Ôn tập và thi tốt nghiệp          8 ðVHT 

10.  Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chương trình giáo dục ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 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 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 150 ðVHT (chưa kể các nội dung về Giáo dục Thể chất và 
Giáo dục Quốc phòng). 

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 sinh viên. 
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