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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh 

Công dân Việt Nam tốt nghiệp Trung học phổ thông đáp ứng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo có quan tâm đến ngành quy hoạch đô thị. Đăng ký xét tuyển qua 4 phương 

thức xét tuyển với các khối V00( Toán, Vật lí, vẽ Mỹ Thuật), D01(Toán Ngữ văn, tiếng Anh, 

A00(Toán, Vật lí, Hoá học), A16(Toán, Ngữ văn, KHTN) 

II 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái 

độ và trình độ ngoại ngữ đạt được 

 Kiến thức 

- Đào tạo đội ngũ Kiến trúc sư đô thị học và quy hoạch đô thị sau khi ra trường có đủ kiến thức 

và năng lực đáp ứng cho các vị trí việc làm về tư vấn, thiết kế, quy hoạch và quản lý đô thị và 

công trình. 

- Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 

lối chính sách, pháp luật của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam; 

- Có kiến thức căn bản về khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, xã hội và nhân văn liên quan đến hoạt 

động hành nghề. 

 Kỹ năng 

- Nắm vững phương pháp triển khai, phân tích và thiết kế kiến trúc, có khả năng sáng tác độc 

lập và làm việc theo nhóm; 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thiết kế kiến trúc thông dụng như AutoCad, Revit, 

Sketchup,… và các ứng dụng của tin học văn phòng. 

- Có khả năng tổ chức và thuyết trình phương án thiết kế. 

- Đọc, viết, nói được tiếng Anh ở trình độ căn bản; 

- Có khả năng quản lý, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề hợp lý 



- Có khả năng dự báo về các điều kiện phát triển trong đô thị 

- Có kỹ năng tư duy biện luận, đàm phán, làm việc theo nhóm, nghiên cứu khoa học độc lập 

 Ngoại ngữ và tin học 

- Tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành ở trình độ căn bản 

Đạt theo chuẩn TOEIC đạt 450 hoặc các trình độ tương đương. 

- Trình độ thực hành tin học tương đương trình độ B quốc gia. 

III 
Các chính sách, hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho người học 

- Sinh viên được tư vấn học tập, sinh hoạt, nghiên cứu khoa học thông qua bộ máy giáo viên cố 

vấn học tập 

- Sinh viên được miễn giảm học phí theo quy định của nhà trường 

- Hỗ trợ sinh viên thông qua các cơ quan đoàn thể trong và ngoài trường.  

- Hệ thống internet miễn phí trong khuôn viên trường, với hệ thống truy cập dữ liệu online và 

trực tiếp tại thư viện… 

IV 
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện 

1. Thời gian đào tạo: 14 học kì. 

2. Khối lượng kiến thức toàn Khoá :163 tín chỉ. 

3. Kiến thức giáo dục đại cương: 18 tín chỉ. 

4. Kiến thức giáo dục liên ngành: 41 tín chỉ. 

5. Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 72 tín chỉ trong đó: 

     5.1 Kiến thức chuyên ngành bắt buộc: 64 tín chỉ. 

     5.2 Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 8 tín chỉ. 

     5.3 Thực tập doanh nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp :9 tín chỉ. 

     5.4 Đồ án tốt nghiệp/ Khoá luận/ báo cáo tốt nghiệp :10 tín chỉ. 

 

V 
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường 

Đáp ứng đủ điều kiện nâng cao trình độ ở bậc học cao hơn, để hoạt động trong lĩnh vực giảng 

dạy và nghiên cứu chuyên sâu 

VI Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

- Theo chuẩn đầu ra chung của ngành học 

- Theo các vị trí công việc cơ bản sau 

+ Có khả năng Tư vấn, thiết kế quy hoạch đô thị và xây dựng công trình;  

+ Có khả năng làm việc trong bộ máy chính quyền đô thị từ cấp phường/xã cho đến cấp tỉnh 

và thành phố; 

+ Có khả năng nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến thiết kế, quy hoạch, quản lý và phát triển 

đô thị. 

- Theo các lĩnh vực công việc sau 



+ Quản lý địa chính, quản lý nhà ở;  

+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng,  

+ Thanh tra xây dựng; quy tắc đô thị 

+ Quản lý hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị;  

+ Quản lý hệ thống dịch vụ đô thị;  

+ Quản lý khu đô thị, dự án bất động sản;  
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