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Đại học

Nội dung

Chính quy
I

Điều kiện đăng ký
tuyển sinh

Đáp ứng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
 Mục tiêu kiến thức:
- Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tổng hợp đa ngành có liên quan vào phân tích các
vấn đề liên quan đến quản lý đô thị
- Áp dụng các kiến thức kỹ thuật chuyên ngành và nghệ thuật ứng dụng vào quản lý đô thị

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, thái độ và trình
độ ngoại ngữ đạt được

- Nhận diện và phân tích xác đáng các vấn đề đặt ra đối với hạ tầng kỹ thuật đô thị, xã hội đô
thị
- Phân tích các vấn đề đặt ra đối với phát triển đô thị bền vững
- Đưa ra giải pháp khả thi và hiệu quả về quản lý và phát triển bền vững hạ tầng kỹ thuật đô
thị, hạ tầng xã hội đô thị
 Mục tiêu kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học và các thuật ngữ ngoại ngữ chuyên ngành quản lý.
- Thể hiện các kỹ năng của kỹ sư quản lý đô thị.

- Phối hợp làm việc nhóm và làm việc độc lập hiệu quả.
- Tư vấn sinh viên học tập, sinh hoạt, nghiên cứu khoa học thông qua bộ máy cố vấn học tập
III

Các chính sách, hoạt
động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt cho người học

IV

Chương trình đào tạo
mà nhà trường thực
hiện

V

Khả năng học tập, nâng
cao trình độ sau khi ra
trường

- Thực hiện miễn giảm học phí theo đúng Quy định
- Hỗ trợ sinh viên từ các cơ quan đoàn thể trong và ngoài trường
- Hệ thống internet miễn phí trong khuôn viên nhà Trường, với hệ thống truy cập dữ liệu
online và trực tiếp tại thư viện.
Chương trình theo chuẩn AUN

Có cơ hội học lên bậc cao hơn để hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu
Khối cơ quan hành chánh nhà nước về quản lý đô thị:
- Phòng quản lý độ thị các cấp: Thành phố, Quận (Huyện),…
- Sở Xây dựng: Thanh tra xây dựng; Phòng thẩm tra - thẩm định dự án; Trật tự đô thị…
- Sở Giao thông vận tải: Thanh tra giao thông; Phòng thẩm tra - thẩm định dự án; Hạ tầng giao
thông…

VI

Vị trí làm sau khi tốt
nghiệp

- Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường;
Phòng Thanh tra môi trường
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Sở Kế hoạch - Đầu tư
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Công tác giảng dạy về khoa học và quản lý độ thị tại các trường cao đẳng và trung cấp nghề.
Khối doanh nghiệp, thị trường:
- Công ty tư vấn và xử lý môi trường
- Các công ty cấp nước và thoát nước; chống ngập đô thị
- Công ty về dịch vụ công ích, giao thông hạ tầng đô thị
- Các công ty xử lý chất thải môi trường
- Viện và Trung tâm bảo vệ môi trường
- Công ty tư vấn các vấn đề quản lý đô thị
- Các dự án hợp tác trong nước và quốc tế về bảo vệ môi trường.
Bình Dương, ngày ........ tháng 6 năm 2021
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