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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Hiện nay, Xây dựng công trình là lĩnh vực rất quan trọng trong việc phát triển cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật cho đô thị của các quốc gia. Đối với các nước đang phát triển, lĩnh vực 

này lại càng đóng vai trò then chốt, chiếm tỉ trọng lớn về đầu tư nhằm phát triển kinh tế 

và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, quá trình đầu tư và phát triển cho kiến trúc và 

xây dựng diễn ra thường xuyên và liên tục. Trong xu thế hiện nay, lĩnh vực này đang ngày 

càng mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ và đầu tư theo hướng toàn cầu hóa, đòi 

hỏi các quốc gia phải tập trung đầu tư nhân lực đạt chuẩn quốc tế để có thể tham gia 

trong các dự án, nắm bắt và đưa các công nghệ mới vào công việc nhằm nâng cao hiệu 

quả kinh tế và đảm bảo phát triển bền vững, Việt Nam không nằm ngoài xu hướng chung 

đó. 

Vì vậy, Đại học Duy Tân đã triển khai chương trình đào tạo kỹ sư về Xây dựng theo 

được chuyển giao từ Đại học California State University Fullerton là trường nằm trong top 

những trường đại học công lập tốt nhất của Mỹ. Chương trình đào tạo chuyển giao có rất 

nhiều khác biệt so với các chương trình chính quy và không chính quy hiện có ở Việt Nam 

và có những khác biệt cơ bản như sau: 

-  Chú trọng yếu tố thực hành và thực dụng hơn là tập trung vào lý thuyết như các 

chương trình chính quy truyền thống; 

-  Tập trung đào tạo con người toàn diện, đào tạo Kỹ sư Xây dựng không chỉ nắm 

vững kiến thức về xây dựng mà còn tìm hiểu về kiến trúc, xã hội, nghệ thuật, …  

-  Lấy phương pháp “Học qua Làm” làm triết lý giảng dạy và học tập chính, xuyên 

suốt chương trình. 

Ngoài ra, sinh viên tham gia chương trình chuẩn California State University 

Fullerton ở Việt Nam sẽ được bồi dưỡng một lượng tiếng Anh đáng kể, với 4,5 năm học 

bằng song ngữ (bài tập và thi bằng tiếng Anh) và đồ án Tốt nghiệp sinh viên sẽ thực hiện 

hoàn toàn bằng tiếng Anh.  

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đạt chuẩn tiếng Anh giao quốc tế, năng lực tiếng 

Anh này sẽ giúp sinh viên dễ dàng làm việc cho các công ty thiết kế và dự án nước ngoài 

hoặc tiếp tục theo học các chương trình sau đại học tại các quốc giá khác sau khi tốt 

nghiệp. 
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MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mục tiêu kiến thức: 

Thỏa mãn Khoản 1, điều 27 – Quy chế Đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy (theo Quyết 

định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo). Sinh viên ra trường có thể:   

 Khảo sát thiết kế các công trình dân dụng  

 Thiết kế các công trình công nghiệp  

 Phân tích đánh giá lựa chọn biện pháp kỹ thuật thi công phù hợp với đặc điểm của 

từng loại kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

 Tổ chức được quá trình thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 

đạt chất lượng và tiến độ yêu cầu. 

 Quản lý và đề xuất các biện pháp bảo dưỡng duy tu công trình nhà dân dụng và 

công nghiệp. 

 Nắm vững những nền tảng kiến thức liên quan đến chuyên môn xây dựng để tiếp 

tục tự học, học sau đại học, hoặc học bằng hai bằng ba các chuyên ngành cùng 

nhóm ngành. 

Mục tiêu kĩ năng: 

 Kỹ năng chuyên môn: Phát hiện và giải quyết vấn đề trong các hoạt động liên quan 

đến thiết kế, thi công các công trình xây dựng. 

 Kỹ năng Tin học: Sử dụng tốt tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng phục 

vụ chuyên ngành. 

 Các kỹ năng khác: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghiên cứu 

khoa học và kỹ năng phân tích thông tin, tìm kiếm công việc 

 Kỹ năng ngoại ngữ: Đạt từ 470 điểm TOIEC quốc tế 

Thái độ: 

 Có tinh thần lao động say mê, sáng tạo và lòng yêu nghề. 

 Có phẩm chất chính trị vững vàng, có trách nhiệm công dân với xã hội.  
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 Có trách nhiệm đối với công việc chuyên môn.  

 Có thói quen tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức về các vấn đề thuộc lĩnh vực có liên 

quan để phát triển nghề nghiệp chuyên môn cũng như tiếp tục học tập sau khi tốt 

nghiệp. 

 Có thói quen kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Có tác phong khoa học, ham học 

hỏi công nghệ mới phục vụ tốt công việc. 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

Sinh viên ra trường có thể thực hiện được: 

(a) khả năng áp dụng kiến thức về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, 

pháp luật và an ninh quốc phòng. 

(b) khả năng áp dụng kiến thức toán học, khoa học tự nhiên, cơ sở ngành vào việc 

học tập kiến thức chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

(c) khả năng thiết kế kết cấu công trình xây dựng; đề xuất biện pháp kỹ thuật và tổ 

chức thi công; phân tích kinh tế dự án; giám sát chất lượng và điều hành quá trình 

thi công; quản lý khai thác dự án công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

(d) khả năng hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn 

cầu, kinh tế, môi trường và xã hội 

(e) sự cần thiết và khả năng tham gia học tập suốt đời 

(f) hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức 

(g) khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và các thiết bị kỹ thuật hiện đại cần 

thiết cho thực hành kỹ thuật xây dựng. 

(h) khả năng giao tiếp hiệu quả và làm việc trên các nhóm đa ngành 

(i) ngoại ngữ đạt trình độ B1 chuẩn châu Âu hoặc tương đương (IELTS 4.5, Toefl 

450 PBT, Toefl 133 CBT, TOEIC 470) 

(j) tin học đạt trình độ B do Duy Tân cấp (hoặc qua khảo sát đầu ra) 
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ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

Thời gian đào tạo: 4,5 năm  

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ  

NỘI DUNG KIẾN THỨC 

TỔNG SỐ 

TÍN CHỈ 

SỐ TÍN CHỈ 

BẮT BUỘC 

SỐ TÍN CHỈ 

TỰ CHỌN 

Kiến thức Đại cương: 64 56 8  

Kiến thức Giáo dục Chuyên nghiệp: 104 99 5 

Đại cương ngành 55 55  

Kiến thức bổ trợ 12 9 3 

Kiến thức Chuyên ngành 29 27 2 

Thực tập Tốt nghiệp 3 3   

Đồ án Tốt nghiệp 5 5  

Tổng Cộng: 168 155 13 

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

Quy trình đào tạo:   

Đào tạo theo hệ tín chỉ 

Điều kiện tốt nghiệp:  

 SV không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ 

học tập 

 Có các Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và Chứng chỉ giáo dục thể chất 

 Tích luỹ đủ số học phần qui định cho chương trình đào tạo 

 Điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá học từ 2,0/4,0 trở lên. 
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NỘI DUNG GIẢNG DẠY (THEO HỌC KỲ) 

HỌC KỲ I -NĂM 1 
  

Mã Môn 

Tên Môn 

Số 

Tín 

Chỉ 

Cụ Thể Mã (chuyên) 

Ngành Số Hiệu Môn 

ARC 111 Hình Họa 1 2   

COM 102 Viết (tiếng Việt) 2   

CSU-PHY 101 Vật Lý Đại Cương CSU 1 3 2+1 

DTE-IS 102 Hướng Nghiệp 1 1   

ENG 126 Reading - Level 1 (International School) 2   

ENG 127 Writing - Level 1 (International School) 2   

MTH 103 Toán Cao Cấp A1 3 2+1 

Tổng Cộng: 15   

 

HỌC KỲ II -NĂM 1     

Mã Môn 

Tên Môn 

Số 

Tín 

Chỉ 

Cụ Thể Mã (chuyên) 

Ngành Số Hiệu Môn 

CS 101 Tin Học Đại Cương 3 2+1 

CSU-CHE 101 Hoá Học Đại Cương 3 2+1 

CSU-CIE 111 Vẽ Kỹ Thuật & CAD 3 2+1 

CSU-CIE 260 Trắc Địa 3 2+1 

DTE-IS 152 Hướng Nghiệp 2 1   

ENG 128 Listening - Level 1 (International School) 2   

ENG 129 Speaking - Level 1 (International School) 2   

ENG 226 Reading - Level 2 (International School) 2   

Tổng Cộng: 19   

 

HỌC KỲ I - NĂM 2        

Mã Môn 

Tên Môn 

Số 

Tín 

Chỉ 

Cụ Thể Mã (chuyên) 

Ngành 

Số Hiệu 

Môn 

CS 201 Tin Học Ứng Dụng 3 
  

2+1 

CSU-EE 341 Kỹ Thuật Điện Cho Xây Dựng 3  

CSU-MEC 201 Cơ Lý Thuyết 1 3   

ENG 227 Writing - Level 2 (International School) 2   

ENG 228 Listening - Level 2 (International School) 2   

ENG 229 Speaking - Level 2 (International School) 2   

MTH 104 Toán Cao Cấp A2 4 3+1 

          

Tổng Cộng: 19   

 

HỌC KỲ II - NĂM 2       
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Mã Môn 

Tên Môn 
Số Tín 

Chỉ 

Cụ 

Thể 
Mã (chuyên) 

Ngành 

Số Hiệu 

Môn 

AHI 392 Lịch Sử Kiến Trúc Phương Tây 2   

CIE 321 Vật Liệu Xây Dựng 2   

CIE 322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 1   

COM 101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 2   

CSU-CIE 296 Đồ Án CDIO 1   

CSU-ENG 130 Anh Văn Chuyên Ngành cho Sinh Viên CSU 1 2   

CSU-HYD 201 Thuỷ Lực 3 2+1 

CSU-MEC 202 Cơ Lý Thuyết 2 3   

PHI 100 Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) 2   

PHI 161 Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 1 2   

Tổng Cộng: 20   

 

HỌC KỲ I -NĂM 3         

Mã Môn 

Tên Môn 
Số Tín 

Chỉ 

Cụ 

Thể 
Mã (chuyên) Ngành 

Số Hiệu 

Môn 

CIE 248 Thực Tập Nhận Thức 1   

CSU-ARC 391 Kiến Trúc Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp 4   

CSU-CIE 396 Đồ Án CDIO 1   

CSU-ENG 230 Anh Văn Chuyên Ngành cho Sinh Viên CSU 2 2   

CSU-MEC 211 Sức Bền Vật Liệu 1 3   

CSU-MEC 306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) 4 3+1 

DTE 201 Đạo Đức trong Công Việc 2   

GLY 291 Địa Chất Công Trình 3 2+1 

Tổng Cộng: 20   

HỌC KỲ II -NĂM 3         

Mã Môn 

Tên Môn 
Số Tín 

Chỉ 

Cụ 

Thể 
Mã (chuyên) Ngành 

Số Hiệu 

Môn 

CSU-CIE 323 Nền & Móng 2   

CSU-CIE 324 Đồ Án Nền & Móng 1   

CSU-CIE 376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 3   

CSU-CIE 377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 1   

CSU-CIE 403 Kỹ Thuật Thi Công 3   

CSU-ENG 330 Anh Văn Chuyên Ngành cho Sinh Viên CSU 3 2   

CSU-MEC 212 Sức Bền Vật Liệu 2 2   

CSU-MEC 307 Cơ Học Kết Cấu 2 2   

CSU-MEC 316 Cơ Học Đất 4 3+1 

Tổng Cộng: 20   
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HỌC KỲ I - NĂM 4 

Mã Môn 

Tên Môn 
Số Tín 

Chỉ 

Cụ 

Thể 
Mã (chuyên) 

Ngành Số Hiệu Môn 

AHI 391 Lịch Sử Kiến Trúc Phương Đông & Việt Nam 2   

CIE 404 Tổ Chức Thi Công 2   

CIE 435 Máy Xây Dựng 1   

CIE 450 An Toàn Lao Động 2   

CSU-CIE 378 Kết Cấu Thép 3   

CSU-CIE 426 Kết Cấu Nhà Bê Tông Cốt Thép 3   

CSU-CIE 427 Đồ Án Nhà Bê Tông Cốt Thép 1   

CSU-CIE 496 Đồ Án CDIO 1   

HIS 361 Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3   

Tổng Cộng: 18   

 

HỌC KỲ II - NĂM 4        

Mã Môn 

Tên Môn 

Số 

Tín 

Chỉ 

Cụ 

Thể 
Mã (chuyên) 

Ngành 

Số Hiệu 

Môn 

CIE 428 Kết Cấu Nhà Thép 2   

CIE 429 Đồ Án Kết Cấu Nhà Thép 1   

CIE 431 Kỹ Thuât Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp 3   

CIE 432 Đồ Án Kỹ Thuật Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp 1   

CIE 433 Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp 3   

CIE 434 Đồ Án Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp 1   

CIE 483 Kỹ Thuật Thi Công Đặc Biệt 2   

CIE 486 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công Bê Tông Toàn Khối 1   

PHI 162 Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 3   

     

Tổng Cộng: 17   

 

HỌC KỲ I- NĂM 5        

Mã Môn 

Tên Môn 
Số Tín 

Chỉ 
Cụ Thể Mã (chuyên) 

Ngành Số Hiệu Môn 

CIE 477 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Ứng Lực Trước 2   

CSU-CIE 441 Quản Lý Dự Án Xây Dựng 3   

CSU-CIE 447 Đồ Án Tốt Nghiệp 5   

CSU-CIE 448 Thực Tập Tốt Nghiệp 3   

POS 361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2   

          

Tổng Cộng: 15   
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MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN 

 

1. MTH 103 Toán Cao Cấp A1  3TC 

Học phần có 6 chương gồm: Tập hợp - Ánh xạ, Hàm số - Giới hạn, đạo hàm và vi phân 

hàm một biến, phép tính tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phép 

tính tích phân hàm nhiều biến. 

2. MTH 104 Toán Cao Cấp A2  4TC 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính: định thức, ma trận, hệ 

phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, chéo hoá ma trận, dạng toàn 

phương. 

3. CSU-PHY 101 Vật Lý Đại Cương 1  3(2+1)TC 

Học phần Vật lý A1 (2TC): bao gồm học phần cơ sở của vật lý đại cương, các vấn đề cơ 

học, nhiệt học, điện từ. Phần cơ học nghiên cứu về: Động học và động lực học chất điểm, 

động lực học vật rắn quay, công, năng lượng, trường hấp dẫn, thuyết tương đối. Phần Nhiệt 

học nghiên cứu các vấn đề về thuyết động học phân tử các chất khí, nguyên lý nhiệt động 

học (I, II) Phần điện từ nghiên cứu các các vấn đề về điện trường, năng lượng điện trường, 

từ trường, cảm ứng điện từ... 

4. CSU-PHY 101 Thực hành Vật lý đại cương A1  1TC 

Học phần được thiết kế gồm 4 bài thí nghiệm sau: Các phép đo cơ bản (xác định khối lượng 

riêng); đo mômen quán tính của bánh xe và xác định lực ma sát ổ trục; xác định hệ số nhớt 

của chất lỏng bằng phương pháp Stockes; đo điện trở bằng mạch cầu một chiều. 

5. CSU-CHE 101 Hóa Học Đại Cương  3 (2+1)TC 

Môn học bao gồm các kiến thức về cấu tạo các chất, nhiệt động hoá học, nhiệt hoá học, 

động hoá học. Từ cấu trúc có thể biết được tính chất của các chất và trên cơ sở các nguyên 

lý nhiệt động biết được chiều hướng xảy ra của các biến đổi hoá học ở các pha khác nhau 

cũng như các loại dung dịch. Sự chuyển năng lượng sinh ra trong quá trình hoá học hình 

thành các dạng năng lượng khác như nhiệt năng, điện năng... 

Ngoài ra môn học giới thiệu các thành tựu khoa học của công nghệ hoá học, công nghệ vật 

liệu, sự tác động của hoá học đến môi trường. 
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6. CSU-CHE 101 Thực hành Hoá Đại cương  1 TC 

Nội dung: Kỹ thuật thực nghiệm hoá học, xác định đương lượng của chất (CaCO3 hoặc 

Zn); xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng hoá học; khảo sát cân bằng hoá học, cân bằng 

pha; xác định vận tốc phản ứng hoá học và các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng; 

dung dịch phân tử; dung dịch điện ly; các quá trình điện hoá. 

7. CS 101 Tin Học Đại Cương  3 (2+1)TC 

Điều kiện tiên quyết : Toán cao cấp 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học xét trên quan điểm của 

người ứng dụng. Học phần đề cập đến 5 khối kiến thức : 1/ Một số vấn đề cơ bản về tin 

học và máy tính. 2/ Các hệ điều hành MS DOS và WINDOWS. 3/ Soạn thảo văn bản trên 

máy tính. 4/ Sử dụng bảng tính Excel. 5/ Sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet. Học 

phần sẽ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính và các phần mềm thông dụng 

nhất. 

8. CS 201 Tin Học Ứng Dụng  3 (2+1)TC 

Môn học trang bị cho sinh viên các kĩ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng vào việc giải 

quyết các bài toán cụ thể trong thực tế: Sử dụng MS Word, MS Excel, MS Powerpoit, MS 

Access… 

9. PHI 100 Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học)  2TC 

Điều kiện tiên quyết : Triết học Mác – Lênin 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, chủ yếu mang tính lý thuyết liên 

quan đến các khái niệm, mục tiêu và kỹ thuật nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội 

và nhân văn. Học phần còn giúp sinh viên làm quen với các công cụ, kỹ thuật nghiên cứu, 

các giai đoạn của từng loại hình nghiên cứu khác nhau; đồng thời cũng hình thành và phát 

triển ở sinh viên khả năng hiểu và phân tích đánh giá một công trình nghiên cứu cụ thể. 

10.  DTE 302 Kỹ Năng Xin Việc  2TC 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về phỏng vấn, lập hồ sơ xin việc, tìm kiếm 

công việc phù hợp trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp 
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11.  ARC 111 Hình Họa 1  2TC 

Hình học hoạ hình cung cấp cho sinh viên những kiến thức hình học cơ bản (tức là cách 

giải những bài toán không gian trên mặt phẳng) nhằm giúp cho sinh viên học môn vẽ kỹ 

thuật và giải quyết những vấn đề kỹ thuật chuyên môn. Giúp sinh viên phát triển khả năng 

tư duy  không gian - Một nhân tố không thể thiếu được trong hoạt động sáng tạo cuả người 

cán bộ kỹ thuật sau này. Cụ thể: 

Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng trong không gian ba chiều lên mặt phẳng hai chiều 

bằng phương pháp các hình chiếu vuông góc 

Giải được chính xác các bài toán trong không gian bằng các hình biểu diễn phẳng. 

Dùng các phép biến đổi hình chiếu để đưa về thành những hình có vị trí đặc biệt so với các 

mặt phẳng hình chiếu hoặc có dạng đặc biệt giúp việc giải các bài toán trở nên đơn giản 

hơn. 

Hiểu khái niệm và giới thiệu một số đường cong và các mặt hình học thường gặp. 

Nâng cao hơn khả năng tư duy hình học qua việc giải các bài toán giao hai mặt hình  

12.  CSU-CIE 111 Vẽ Kỹ Thuật & CAD  3 (2+1)TC 

Sau khi học tập xong môn học này, Sinh viên tích luỹ được một khối lượng kiến thức gồm 

hai phần như sau: 

Phần 1: Nắm vững các qui định của nhà nước (TCVN) về bản vẽ 

Hiểu được phương pháp hình chiếu vuông góc, hình cắt và mặt cắt. Biểu diễn vật thể trong 

không gian lên mặt phẳng bằng phương pháp hình chiếu vuông góc kết hợp với hình cắt 

và mặt cắt. 

Hiểu được khái niệm về các phép chiếu vuông góc, song song và phép chiếu xuyên tâm, 

so sánh những điểm giống và khác nhau giữa chúng. Xây dựng được hình chiếu trục đo, 

hình chiếu phối cảnh và bóng trên hình chiếu thẳng góc. Biết cách biểu diễn các kết cấu 

công trình : kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu gỗ Nắm được quy tắc thiết lập 

bản vẽ, các yêu cầu đối với bản vẽ trong từng giai đoạn thiết kế. 

Phần 2: Cung cấp kiến thức cơ bản về sử dụng phần mềm Tăng cường thực hành trên máy 

tính và rèn luyện kỹ năng làm việc trên máy tính. 
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13.  CSU-CIE 260 Trắc Địa  3(2+1)TC 

Điều kiện tiên quyết : đã học xong hình hoạ 1 và vẽ kỹ thuật & CAD 

Học phần cung cấp các kiến thức về sử dụng bản đồ trong khảo sát, thiết kế công trình. 

Tính toán trắc địa. Đo các yếu tố cơ bản: góc, độ dài, cao, lưới khống chế trắc địa: mặt 

bằng và độ cao; Đo vẽ bản đồ và mặt cắt địa hình; bố trí công trình đo vẽ hoàn công; Quan 

trắc biến dạng công trình; Sử dụng máy kinh vĩ, thuỷ bình...  

14.  CSU-CIE 260 Thực tập trắc địa  (1TC) 

Sinh viên sử dụng các máy và dụng cụ trắc địa: máy thuỷ chuẩn. kinh vĩ; Đo đạc các đại 

lượng: góc, đo dài, đo cao và đo vẽ chi tiết; thực hành các tính toán cơ bản trong trắc địa. 

15.  CIE 248 Thực Tập Nhận Thức  1TC 

Sinh viên sau khi đã học xong một số môn học được đưa đến tham quan, kiến tập tại các 

công trình xây dựng. Mục đích để sinh viên tiếp cận với thực tế các công trình xây dựng 

cơ bản và hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng, tìm hiểu các đặc điểm về quy hoạch, 

công năng, kiến trúc, các giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu mới một số các công trình 

đã xây dựng và tìm hiểu điều kiện lao động sản xuất thi công tại các công trình đang xây 

dựng 

16.  GLY 291 Địa Chất Công Trình  3(2+1)TC 

Điều kiện tiên quyết : đã học xong hoá học đại cương cơ sở. 

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về địa chất công trình như :  Đất đá xây dựng; Tính 

chất cơ, lý, nước của đất đá; Nước dưới đất; Các hiện tượng, quá trình địa chất động lực... 

Phương pháp điều tra, khảo sát địa chất công trình. 

17.  GLY 291 Thực tập địa chất công trình (1TC) 

Ứng dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tế để: Mô tả, điều tra, đánh giá các điều kiện 

địa chất công trình (điều kiện địa hình địa mạo, điều kiện địa chất thuỷ văn, địa chất động 

lực công trình... ) 

18.  CSU-HYD 201 Thủy Lực  3TC 

Trang bị cho sinh viên các quy luật về cân bằng và chuyển động của chất lỏng cùng với 

các biện pháp áp dụng các quy luật này vào thực tế và chuyên ngành Xây dựng cơ bản. Sau 

khi học, sinh viên có khả năng giải quyết các bài toán thủy lực như: xác định áp lực thủy 
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tĩnh lên công trình; tính toán khả năng thoát nước, tháo cạn bể chứa; tính toán mạng lưới 

đường ống đơn giản, phức tạp chảy có áp; tính toán thủy lực kênh,…  

19.  CSU-MEC 201 Cơ Lý Thuyết 1  3TC 

Học phần nghiên cứu về lực và điều kiện cân bằng của các vật thể chịu tác dụng của lực; 

các chuyển động cơ bản của vật rắn và cách xác định vận tốc, gia tốc của các điểm thuộc 

vật thể trong chuyển động song phẳng. 

20.  CSU-MEC 211 Sức Bền Vật Liệu 1  3TC 

Môn học cung cấp những khái niệm cơ bản của SBVL, về trạng thái ứng suất, các đặc trưng 

hình học của hình phẳng; xây dựng các biểu đồ nội lực trong thanh. Phân tích nội lực và 

biến dạng, điều kiện bền, điều kiện cứng của thanh chịu các nội lực đơn giản và phức tạp: 

kéo (nén) đúng tâm, xoắn, cắt, uốn, uốn xiên, uốn cộng kéo (nén) đồng thời, uốn cộng 

xoắn. 

21.  CSU-MEC 306 Cơ Học Kết Cấu 1 + Sap  4 (3+1)TC 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách cấu tạo các hệ thanh có khả năng 

chịu tác dụng của tải trọng. Xác định nội lực trong hệ tĩnh định: hệ đơn giản, hệ ba khớp, 

hệ ghép, hệ dàn và hệ có hệ thống truyền lực chịu tác dụng của tải trọng di động và tải 

trọng bất động. Xác định chuyển vị của hệ thanh.  

Học phần SAP2000 Sap trang bị cho sinh viên cách ứng dụng chương trình để xác định nội 

lực trong hệ kết cấu. 

22.  CSU-MEC 316 Cơ Học Đất  4TC 

Nghiên cứu các tính chất vật lý, cơ học của đất; cách xác định chỉ tiêu cơ lý của đất. Trên 

cơ sở đó giải quyết các bài toán phục vụ cho việc tính toán nền móng các công trình xây 

dựng: lún của nền, sức chịu tải của nền, ổn định mái đất, áp lực đất tác dụng lên tường 

chắn,… 

Cơ học đất là môn học tiên quyết cho các môn học: nền móng, công trình trên đất yếu 

23.  CIE 321 Vật Liệu Xây Dựng  2TC 

Trình bày những tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng dạng vô cơ, hữu cơ, vật liệu 

hỗn hợp; trình bày các khái niệm, công thức toán, các phương pháp xác định các tính chất 

cơ lý của vật liệu xây dựng, cách tính toán thành phần cấp phối của vật liệu hỗn hợp. Học 



14 

phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và sự hiểu biết cơ bản nhất về các loại vật liệu 

dùng cho các công trình xây dựng cơ bản (xây dựng DD & CN, thuỷ lợi, cầu đường...) 

nhằm sử dụng vật liệu xây dựng một cách hợp lý, đảm bảo chất lượng công trình đồng thời 

mang lại hiệu quả kinh tế nhất. 

24.  CIE 322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng  1TC 

Làm quen với các thiết bị thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của các vật liệu: Thiết kế 

cấp phối bêtông, xác định độ sụt, khối lượng thể tích, xác định cường độ của thép, cường 

độ chịu nén của bêtông, các chỉ tiêu cơ lý của cát, đá... 

25.  CSU-CIE 323 Nền & Móng  2TC 

Nền và móng là một môn học bắt buộc đối với sinh viên các ngành xây dựng công trình. 

Để một công trình tồn tại và sử dụng được một cách bình thường thì không những các kết 

cấu bên trên phải đủ độ bền, ổn định mà bản thân nền và móng cũng phải ổn định, có đủ 

cường độ cần thiết. Môn học nền và móng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần 

thiết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật về nền và móng công trình từ khâu khảo sát, thiết kế 

cho đến thi công. Học xong môn học này người học sẽ hiểu được các nguyên lí cấu tạo, 

tính toán và thiết kế nền móng cho các công trình xây dựng đảm bảo điều kiện kinh tế và 

kỹ thuật. Để học được môn học này đòi hỏi người học phải có các kiến thức cần thiết tối 

thiểu của các môn như : sức bền vật liệu, cơ kết cấu, vật liệu xây dưng, kết cấu bê tông cốt 

thép, và đặc biệt là cơ học đất. 

26. CSU-CIE 324 Đồ Án Nền & Móng  1TC 

Nền và móng là môn học rất quan trọng của ngành xây dựng. Sau khi học xong lý thuyết 

sinh viên phải làm đồ án môn học về nền và móng. Nội dung của đồ án là yếu cầu sinh viên 

vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học để thiết kế móng cho các công trình cụ thể (đã 

cho sẵn số liệu về công trình và nền đất) và có sự so sánh lựa chọn phương án móng hợp 

lý đảm bảo kỹ thuật và kinh tế. Đối với sinh viên đại học ngành xây dựng thì chỉ yêu cầu 

tính toán hai phương án móng là móng nông và móng cọc. Mục tiêu của đồ án môn học là 

nhằm để tổng hợp các kiến thức lý thuyết của sinh viên, vận dụng kiến thức đó để tính toán 

thiết kế nền móng trong các điều kiện cụ thể, giúp sinh viên tiếp cận được với các đồ án 

thực tế trong xây dựng để phục vụ công tác chuyên môn sau khi ra trường. 
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27.  CSU-CIE 376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép  3TC 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kết cấu bêtông cốt thép như: Tính chất 

cơ lý của vật liệu Bê tông, cốt thép và bê tông cốt thép; Nguyên lý tính toán và cấu tạo cốt 

thép cho các cấu kiện chịu uốn, chịu kéo và nén, chịu xoắn, cấu kiện sàn bê tông cốt thép; 

Nghiên cứu tính biến dạng và nứt của các kết cấu bê tông; Nguyên lý tính toán và cấu tạo 

bê tông ứng lực trước. 

28.  CSU-CIE 377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép  1TC 

Sinh viên thực hiện các nội dung tính toán, thiết kế một hệ dầm - sàn bê tông cốt thép toàn 

khối. Nắm và thực hiện được các công việc cụ thể : chọn sơ bộ kích thước tiết diện sàn, 

dầm phụ và dầm chính, xác định tải trọng, vẽ biểu đồ nội lực và bao nội lực, tính cốth thép, 

vẽ biểu đồ bao vật liệu, thống kê vật liệu và thể hiện ra bản vẽ. 

29.  CSU-CIE 378 Kết Cấu Thép  2TC 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung nhất về vật liệu thép, thép xây dựng, về 

nguyên lý  và phương  pháp tính toán kết cấu thép theo tiêu chuẩn hiện hành. Tính toán 

thiết kế các liên kết của kết cấu thép, các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép như dầm, cột, 

dàn. 

30.  CSU-CIE 403 Kỹ Thuật Thi Công  3TC 

Môn học sẽ trang bị cho sinh viên ngành xây dựng những kiến thức cơ bản nhất về các kỹ 

thuật thi công đất (như công tác đào đất, cống tác đắp đất, đầm đất…); Kỹ thuật thi công 

đóng cọc và ván cừ; Kỹ thuật thi công bê tông cốt thép toàn khối (công tác ván khuôn, công 

tác cốt thép, công tác bê tông) 

Điều kiện tiên quyết : Môn học phải được học sau các môn học : Vật liệu xây dựng; Kết 

cấu bê tông cốt thép; Nền và móng; Máy xây dựng. 

31.  CIE 404 Tổ Chức Thi Công  2TC 

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và phương pháp luận nghiên 

cứu các quy luật khách quan về sự sắp xếp vận trù và quản lý có hệ thống các quá trình xây 

dựng, bao gồm nắm bắt tổ chức, bố trí phối hợp cụ thể giữa công cụ lao động, máy móc 

thiết bị, con người, đối tượng lao động và phối hợp giữa các lực lượng lao động với nhau. 

Sự phối hợp này được xem xét, gắn liền với các yếu tố về công nghệ, thời gian, không gian 

và những điều kiện khác đảm bảo quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 
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xây dựng, đẩy nhanh tốc độ thi công, tiết kiệm mọi chi phí trong quá trình chuẩn bị và thi 

công công trình. 

32.  CIE 430 Máy Xây Dựng  1TC 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm, chức năng, nguyên lý cấu tạo 

và phạm vi sử dụng, cách tính năng suất cũng như sự lựa chọn các loại thiết bị cơ bản 

thường được sử dụng trong ngành xây dựng như : Các chi tiết cơ bản của máy; Máy làm 

đất và gia cố nền (các loại máy đào đất, máy ủi, máy san, máy đầm đất, máy đóng cọc...); 

Thiết bị nâng trục (Kích, tời, cần trục thiếu nhi, cần trục tự hành, cần trục tháp...); Máy và 

thiết bị gia công đá (máy nghiền đá, máy sàng đá...); Thiết bị thi công bê tông (máy trộn, 

máy đầm, máy vận chuyển bê tông); Phương tiện vận chuyển (ôtô, máy kéo, máy vận 

chuyển liên tục, máy bốc – xúc) 

33.  CIE 450 An Toàn Lao Động  2TC 

Học phần gồm 3 phần kiến thức : 

Phần kiến thức Bảo hộ lao động : Cung cấp cho sinh những kiến thức về vấn đề bảo hộ lao 

động ở Việt nam; Phân tích điều kiện lao động. 

Phần kiến thức Vệ sinh lao động : Tìm hiểu các vấn đề về :  Điều kiện vi khí hậu trong sản 

xuất; Nguyên nhân nhiễm độc và biện pháp phòng ngừa; Các phương pháp phòng chống 

bụi, tiếng ồn, rung động trong sản xuất và vấn đề chiếu sáng trong sản xuất  

Phần kiến thức về kỹ thuật an toàn : Trang bị những kiến thức về  Kỹ thuật an toàn điện, 

an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị xây dựng, an toàn khi làm việc với các thiết bị chịu 

áp lực, an toàn khi thi công đất và khai thác đá, an toàn khi làm việc trên cao; Ngoài ra Học 

phần còn cung cấp những khái niệm về cháy nổ, nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa và 

phương pháp chữa cháy.  

34.  CIE 340 Môi Trường Xây Dựng  2TC 

Cung cấp kiến thức về môi trường và tài nguyên thiên nhiên; tính chất và đặc trưng của các 

thành phần môi trường tự nhiên ảnh hưởng của các hoạt động xây dựng đến môi trường và 

các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ môi trường, khung pháp lý về bảo vệ môi trường (luật 

bảo vệ môi trường và công ước về bảo vệ môi trường của Việt Nam và thế giới). Phân loại 

tác động môi trường khi xây dựng của các loại công trình xây dựng. Phương pháp đánh giá 
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tác động của môi trường trong các giai đoạn thực hiện dự án, và các biện pháp xử lý môi 

trường. 

35.  CIE341 Thông Gió  2TC 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những khái niệm  cơ bản về các quy luật của quá 

trình vật lý xảy ra đối với môi trường không khí trong các công trình xây dựng và ảnh 

hưởng của chúng đối với con người và sản xuất; Đưa ra các giải pháp thông gió trong công 

trình và phạm vi áp dụng các hệ thống thông gió; Cung cấp các phương pháp tiếp cận tính 

toán tổn thất nhiệt, tính toán lượng nhiệt tỏa ra trong sản xuất và bức xạ từ mặt trời; Nguyên 

lý tính toán, cấu tạo các thiết thông gió; giải pháp tính toán, tổ chức thông gió tự nhiên. 

36.  CSU-EE 341 Kỹ Thuật Điện Cho Xây Dựng  2TC 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, mạng lưới điện, mạch điện 

một pha, ba pha, các máy điện thông thường (máy biến áp, động cơ điện). Tính toán cung 

cấp điện cho các lưới điện 03 pha thường sử dụng cho máy xây dựng trong quá trình thi 

công. 

37. CSU-THR 341 Nhiệt Kỹ Thuật Cho Xây Dựng  2TC 

Nghiên cứu về các định luật nhiệt động và quá trình nhiệt động; chu trình máy nhiệt; dẫn 

nhiệt, trao đổi nhiệt và đối lưu; trao đổi nhiệt và bức xạ, truyền nhiệt. 

38.  CSU-MEC 202 Cơ Lý Thuyết 2  3TC 

Học phần nghiên cứu các định luật Newtơn và phương trình vi phân chuyển động, các định 

lý tổng quát động lực học cho cơ hệ, các nguyên lý : Đalămbe, di chuyển khả dĩ; và phương 

trình tổng quát của động lực học, các phương trình Lagrăng 

39.  CSU-MEC 212 Sức Bền Vật Liệu 2  2TC 

Đề cập đến các vấn đề ổn định, vấn đề tác dụng động của tải trọng, các vấn đề đặc biệt 

trong lý thuyết uốn và xoắn thanh (mở rộng công thức Juravxki, xoắn thanh thành mỏng, 

dầm Composite, dầm trên nền đàn hồi) cũng như quan điểm tính toán độ bền kết cấu theo 

tải trọng giới hạn. 

40.  CSU-MEC 307 Cơ Học Kết Cấu 2  2TC 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức xác định nội lực trong hệ siêu tĩnh bằng các phương 

pháp: phương pháp lực, phương pháp chuyển vị và phương pháp hỗn hợp; phương pháp 
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gần đúng: phương pháp H. CROSS và phương pháp G. KANI. Để có thể ứng dụng vào 

việc thiết kế các công trình phục vụ cho đồ án tốt nghiệp sau này. 

41.  CIE 421 Kết Cấu Gạch, Đá, Gỗ  2TC 

Phần kết cấu gạch đá nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu gạch, 

đá. Cấu tạo khối xây gạch, đá, tính toán các cấu kiện gạch đá cơ bản như cấu kiện chịu nén, 

kéo, uốn bằng gạch đá và gạch đá cốt thép. Tính toán võng và nứt cho các kết cấu gạch đá 

và gạch đá cốt thép. 

Phần kết cấu gỗ nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu gỗ trong 

xây dựng. Cấu tạo và tính toán các liên kết trong kết cấu gỗ (liên kết mộng, liên kết chốt, 

liên kết chêm, liên kết dán..) 

42.  CIE 477 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Ứng Lực Trước  4TC 

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo và tính toán các 

cấu kiện bê tông cốt thép ứng lực trước : sàn, dầm. Nguyên lý làm việc của kết cấu bê tông 

cốt thép ứng lực trước. 

43.  CSU-CIE 441 Quản Lý Dự Án Xây Dựng  3TC 

Quản lý dự án xây dựng cung cấp cho người học cơ sở lý luận và thực tiễn chung nguyên 

lý tổ chức và điều hành dự án xây dựng. Cụ thể là cung cấp các phương pháp quản lý dự 

án xây dựng, quản lý, giám sát hợp đồng, lập kế hoạch tổng thể và chi tiết và quản lý tiến 

độ thi công, tổ chức thực hiện dự án, quản lý chất lượng và xử lý sự cố công trình, lập kế 

hoạch và quản lý tài chính dự án, quản lý hệ thống thông tin công trường, sử dụng máy tính 

trong quản lý dự án xây dựng. 

44.  CSU-ARC 391 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp 4TC 

Khái niệm về  hệ thống kiến trúc trong kết cấu nhà dân dụng và nhà công nghiệp. Những 

kiến thức căn bản nhất về việc ứng dụng các yếu tố kiến trúc phù hợp với đặc điểm kết cấu 

công trình xây dựng, phù hợp với công năng của của công trình xây dựng đó. Cấu tạo kiến 

trúc nhà dân dụng là môn học nghiên cứu các nguyên tắc và các lý luận cơ bản nhất để thiết 

kế, chế tạo các bộ phận của nhà nhằm thoả mãn hai mục tiêu sau: Tao ra vỏ bọc bao che 

cho công năng sử dụng bên trong và bên ngoài ngôi nhà.  Xác định hệ kết cấu chịu lực 

tương ứng với vỏ bọc nêu trên. Môn học này còn có chức năng giới thiệu các cấu tạo thông 
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dụng thường dùng, đồng thời chỉ ra hướng cải tiến, thay đổi các cấu tạo đó theo sự phát 

triển của khoa học kỹ thuật và sự đổi mới của hình thức kiến trúc.  

45.  CIE 426 Kết cấu nhà bê tông cốt thép 2TC 

Khái niệm về  kết cấu nhà bê tông cốt thép, đặc điểm chịu lực, tính toán thiết kế các bộ 

phận nhà bê tông cốt thép, sự làm việc chung giữa kết cấu dầm và cột trong nhà bê tông 

tạo nên kết cấu khung không gian vững chắc dưới tác dụng của các tải trọng như tĩnh tải, 

hoạt tải người, hoạt tải gió và những tải trọng đặc biệt khác. Thiết  kế tính toán cốt thép 

của kết cấu khung nhà bê tông cốt thép, kiểm tra các điều kiện về cường độ, biến dạng và 

nứt của kết cấu nhà BTCT. 

46.  CIE 427 Đồ án Kết cấu nhà bê tông cốt thép 1TC 

Thực hiện một đồ án thiết kế kết cấu nhà được xây dựng bằng kết cấu BTCT, với số liệu 

cụ thể của một đồ án môn học, tính toán kiểm tra các kết cấu chịu lực chính trong nhà bê 

tông cốt thép theo các trạng thái giới hạn làm việc của kết cấu, xem xét các khả năng về 

cường độ, biến dạng và nứt, thể hiện tất cả nội dung tính toán trên bản vẽ thiết kế. Nội dung 

đồ án thực hiện theo đúng tiêu chuẩn hiện hành. 

47.  CIE 428 Kết cấu nhà thép 2TC 

Những khái niệm cơ bản của các kết cấu xây dựng trong nhà dân dụng và công nghiệp 

được làm bằng vật liệu thép, với sự ưu việt của vật liệu thép đã ứng dụng trong công trình 

nhà dân dụng và công nghiệp, đặc biệt trong những kết cấu nhà thép tiền chế. Các kết cấu 

được xây dựng bằng phương pháp lắp ghép để nâng cao khả năng làm việc kết cấu thép, 

kết hợp sử dụng những liên kết hàn, liên kết bu lông. 

48.  CIE 429 Đồ án Kết cấu nhà thép 1TC 

Thực hiện công việc thiết kế một công trình nhà công nghiệp được xây dựng bằng vật liệu 

thép. Thiết kế các bộ phận nhà thép, kết cấu cột thép, liên kết cột với móng, kết cấu dầm 

kèo nhà, hệ thống dầm đỡ mái, hệ thống dầm cầu trục trong nhà công nghiệp. Tính toán 

kiểm tra các kết cấu theo yêu cầu về cường độ và biến dạng của kết cấu thép. Việc thiết kế 

kết cấu theo đúng tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, thể hiện các tính toán kiểm tra trên thuyết 

minh cũng như bản vẽ thiết kế chi tiết công trình. 
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49.  CIE 430 Kỹ Thuât Lắp Ghép Công Trình DD&CN 3TC 

Với sự phát triển của các công nghệ thi công kết cấu nhà dân dụng và công nghiệp, ngày 

càng ứng dụng các công nghệ thi công hiện đại với việc rút ngắn thời gian thi công và khối 

lượng thi công bằng cách sử dụng những kết cấu thi công theo phương pháp lắp ghép. Lắp 

ghép cột, lắp ghép dầm, lắp ghép sàn… Việc ứng dụng các kỹ thuật thi công lắp ghép nhằm 

nâng cao khả năng giám sát chất lượng các kết cấu chế tạo sẵn tại nhà máy, nâng cao khả 

năng công nghiệp hóa hiện đại hóa việc thi công nhà dân dụng và công nghiệp. 

50.  CIE 431 Đồ án Kỹ Thuât Lắp Ghép Công Trình DD&CN 1TC 

Sinh viên thiết kế đồ án kỹ thuật lắp ghép công trình nhà dân dụng và công nghiệp với việc 

tính toán lựa chọn các phương án thi công lắp ghép công trình từ móng, cột, dầm, sàn, 

mái… Tính toán kiểm tra các giai đoạn làm việc trong quá trình thi công. Thực hiện bản 

vẽ diễn giải chi tiết kỹ thuật thi công từng hành mục theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong xây 

dựng công trình. 

51. CIE 432 Tổ Chức Thi Công Công Trình DD&CN 3TC 

Tổ chức thi công công trình nhà dân dụng và công nghiệp là một nội dung rất quan trọng. 

Để việc thi công công trình đúng với yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đồng thời đảm bảo những 

yêu cầu về an toàn lao động, đòi hỏi người kỹ thuật công trình cần nắm vững các nguyên 

tắc tổ chức thi công công trình xây dựng. Nắm vững các nguyên tác lên tiến độ thi công 

hợp lý với đặc điểm thi công cụ thể của công trình xây dựng. Lựa chọn nguồn lực nhân 

công một cách phù hợp về số lượng và chất lượng, tận dụng sự làm việc của máy móc, lập 

dây chuyền thi công hợp lý, tận dụng hết nguồn nhân vật lực tại công trường, không gây 

lãng phí khi thi công, rút ngắn thời gian thi công hợp lý nhất. 

52.  CIE 433 Đồ án Tổ Chức Thi Công Công Trình DD&CN 1TC 

Thực hiện một đồ án thiết kế tổ chức thi công một công trình nhà dân dụng thông thường. 

Nắm bắt nguyên lý tổ chức thi công hợp lý và hiệu quả, lựa chọn và tận dụng khả năng làm 

việc của máy móc và nhân công tại công trường. Xây dựng sơ đồ thể hiện tiến độ thi công 

hợp lý công trình trong từng hạng mục thi công. Thể hiện cho tiết trên bản vẽ tổ chức thi 

công. 
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53.  CIE 486 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công Bê Tông Toàn Khối 1 TC 

Thiết kế thi công một công trình xây dựng dân dụng với kết cấu toàn khối và được đổ tại 

chỗ. Nắm vững trình tự thi công công trình có tính toàn khối bằng BTCT. Lựa chọn các 

thiết bị máy móc, nhân công cho quá trình thi công. Thể hiện trên bản vẽ trình tự thi công 

và những kết quả tính toán liên quan đến quá trình thi công như tính toán ván khuôn, đà 

chống, các thanh giằng cũng như việc giữ ổn định hệ đà giáo trong quá trình đổ bê tông. 

Những nguyên tắc kiểm tra chất lượng trong quá trình trình thi công. 

54. CIE 475 Kết cấu nhà cao tầng 2TC 

Ngày nay kết cấu nhà cao tầng sử dụng phổ biến vì trước những nhu cầu cấp thiết về chỗ 

ở và kinh doanh của con người, nhất là tại các trung tâm đô thị lớn, khu dân cư đông đúc. 

Môn học thể hiện được những yêu cầu cơ bản của kết cấu nhà cao tầng trong quá trình thiết 

kế, thi công, những nguyên lý làm việc của kết cấu nhà cao tầng. Quy mô xây dựng và quá 

trình đánh giá chất lượng kết cấu gắn liền với sự an toàn trong quá trình thiết kế kết cấu. 

55.  CIE 483 Kỹ thuật thi công đặc biệt 2TC 

Giới thiệu những biên phá và những kỹ thuật thi công hợp lý để thi công các công trình có 

tính chất riêng, ít gặp trong thực tế xây dựng. Những công trình có tính đột phá trong kỹ 

thuật thi công, đòi hỏi có những biện pháp thi công riêng biệt và đòi hỏi sự tính toán hợp 

lý trong quá trình thi công công trình. 

56.  CIE 485 Kỹ thuật thi công nhà cao tầng 2TC 

Khái niệm và hệ thống những biện pháp thường gặp khi thi công công trình nhà nhiều tầng, 

nhà cao tầng, với quy mô công trình lớn, độ cao lớn, khó chống đỡ, việc vận chuyển các 

vật liệu thi công lên cao, phân phối nhân công máy móc trong quá trình thi công không chỉ 

theo mặt bằng mà theo chiều cao công trình. 

57.  CIE 490 Quản lý&bảo dưỡng nhà cao tầng 2TC 

Việc quản lý và bảo dưỡng công trình nhà nhiều tầng là một nhiệm vụ thất sự cần thiết và 

đầy ý nghĩa cho một công trình xây dựng sử dụng lâu dài theo thời gian. Dưới tác dụng của 

các nhân tố thiên nhiên, tải trọng tác dụng thường xuyên lên công trình, những yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng công trình như thời gian tải trọng tác dụng, nhiệt độ, độ ẩm làm giảm 

khả năng chịu lực của kết cấu, giảm tuổi thọ công trình. Như vậy để công trình được sử 
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dụng hiệu quả, an toàn khi khai thác cần có những biện pháp quản lý và bảo dưỡng thường 

xuyên đúng đắn nhất. 

58.  CSU-CIE 448 Thực tập tốt nghiệp 3TC 

Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các môn học về chuyên ngành xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 

Tạo điều kiện cho sinh viên tập sự các công việc của kỹ sư  trong công tác khảo sát, thiết 

kế, thi công và quản lý khai thác các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết giải quyết các vấn đề kỹ thuật cụ thể, các 

tình huống xảy ra trong thực tế sản xuất tại các đơn vị sinh viên thực tập. 

Sinh viên nắm được cơ cấu tổ chức của đơn vị, chức năng và nhiệm vụ các bộ phận của 

đơn vị, mối quan hệ giữa các bộ phận (phòng, ban, đội, tổ....)  

Sinh viên được tham gia các công việc ở các phòng ban hoặc các tổ, đội thi công của đơn 

vị thực tập hoặc trực tiếp làm cán bộ kỹ thuật giám sát, chỉ đạo thi công các hạng mục, 

công tác của đơn vị tiếp nhận tại công trường.  

Làm quen với công tác chỉ đạo sản xuất  

Tìm hiểu các định mức và đơn giá để có thể lập dự toán hoặc quyết toán từng hạng mục 

công trình. 

59.  CSU-CIE 447  Đồ án Tốt nghiệp: 5TC 

Điều kiện tiên quyết: đã học xong các môn bắt buộc trong chương trình đào tạo. 

Nội dung Đồ án tốt nghiệp chia làm hai nhóm đề tài, sinh viên tự chọn một trong những 

nhóm đề tài sau: kết cấu chính hoặc thi công chính.  

- Cấu trúc của một đồ án tốt nghiệp cho ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp gồm 03 

phần: Thiết kế Kiến trúc công trình + Thiết kế Kết Cấu công trình + Thiết kế Thi công công 

trình. 

- Đồ án có phần Thiết kế kết cấu chính: sẽ có khối lượng lớn kiến thức cần thực hiện liên 

quan đến phần kết cấu cần phải hoàn thành, sinh viên chủ yếu nghiên cứu đến tính toán các 

phần kiến thức liên quan đến việc thiết kế kết cấu công trình như: Thiết kế kết cấu móng 

công trình, các kết cấu khung dầm cột, sàn, kết cấu khác như cầu thang, tính toán chi tiết 

các kết cấu trên. Lựa chọn vật liệu phù hợp. 
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- Đồ án có phần Thiết kế Thi công chính: sẽ có khối lượng tính toán lớn liên quan đến vấn 

đề thi công kết cấu, những kỹ thuật thi công công trình xây dựng, những biện pháp tổ chức 

thi công chi tiết công trình. 

- Thể hiện các kết quả tính toán trên thuyết minh và các bản vẽ theo đúng tiêu chuẩn trong 

xây dựng, những kết cấu thể hiện trên bản vẽ một cách rõ ràng, đầy đủ và đáp ứng được 

yêu cầu khi thi công công trình. 

- Giúp sinh viên nắm vững và hiểu rõ chi tiết của việc thiết kế và thi công công trình xây 

dựng dân dụng và công nghiệp bằng vật liệu BTCT và vật liệu thép. Giúp định hướng tốt 

công việc trong tương lai của một người kỹ sư kỹ thuật xây dựng. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỔI BẬT CỦA CÁC MÔN HỌC MANG TÍNH THỰC TẾ 
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ĐỒ ÁN CIDO 396 
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ĐỒ ÁN CIDO 496 
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