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HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   KHOA XÂY DỰNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
                  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:…../QĐ-HVHK  ngày … tháng …năm 2022  
của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam)   

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

I.  TỔNG QUAN VỀ HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

1. Giới thiệu về Học viện Hàng không Việt Nam 
1.1. Học viện Hàng không Việt Nam: là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân của nước CHXHCN Việt Nam. Học viện được thành lập 
theo Quyết định số 168/2006/QĐ-TTg, ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.2. Học viện Hàng không Việt Nam: là cơ sở giáo dục đại học đầu ngành trong 
hệ thống giáo dục đại học của cả nước về lĩnh vực hàng không dân dụng, giữ vai trò 
quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt 
Nam.  

1.3. Học viện Hàng không Việt Nam: là đơn vị sự nghiệp công lập được giao 
quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự,… theo quy định 
của pháp luật. Học viện Hàng không Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng 
và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. 

1.4. Học viện Hàng không Việt Nam: chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao 
thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, và sự 
quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.5. Tên giao dịch của Học viện Hàng không Việt Nam 
 - Tiếng Việt: Học viện Hàng không Việt Nam (viết tắt là: HVHKVN) 

- Tiếng Anh: Vietnam Aviation Academy (viết tắt là: VAA) 
- Địa chỉ: Số 104, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Số điện thoại:  083.8442251 - Số fax:   083.8447523 
- Website: www.vaa.edu.vn 
- Ngày truyền thống: Ngày 24 tháng 03 
- Logo: 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vaa.edu.vn%2F&h=ATOyf2-N4Kn4vRy7za0LlS71lR5a3cJr8QR__sR0QcWjxtnuE5sWDGjF_w-pB2JRv53Xtj_OAGmKJk7gnugRJWFOX4JKUCBPeGVnSCqRjkvCr-p8n6JIeRPl4Ny3tuTqPPoZHa8
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2. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Học viện 
2.1. Sứ mạng: Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện sứ mạng đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công 
nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế kỹ thuật khác đạt tiêu chuẩn quốc tế cho 
Việt Nam và các nước trong khu vực. 

2.2. Tầm nhìn: Trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ ngành hàng không và các ngành kinh tế khác có uy tín trong nước và quốc 
tế. 

2.3. Giá trị cốt lõi:  
a) Chất lượng và hiệu quả: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sử dụng 

nguồn lực hiệu quả nhất;  
b) Độc lập và sáng tạo: Đào tạo sinh viên có tư duy độc lập và sáng tạo; 
c) Toàn diện và hội nhập: Đào tạo con người phát triển toàn diện, sẵn sàng hội 

nhập xã hội, hội nhập quốc tế. 
2.4. Triết lý giáo dục: 
a) Triết lý giáo dục của Học viện Hàng không Việt Nam là: “Chất lượng - Sáng 

tạo - Hội nhập” 
b) Ý nghĩa triết lý giáo dục: Triết lý giáo dục là tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt 

làm định hướng phát triển cho Học viện. Học viện Hàng không Việt Nam hướng đến 
mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thành thục kỹ năng nghề nghiệp, tư 
duy độc lập sáng tạo và hội nhập quốc tế. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện 
Thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp 

và các văn bản pháp luật liên quan.  

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Học viện. 
b) Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo 

đảm chất lượng giáo dục đại học và các chương trình giáo dục đào tạo khác, phục vụ 
cộng đồng.  

c) Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên 
thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo. 

d) Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng 
viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động. 

e) Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên 
chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt 
động giáo dục và đào tạo. 

g) Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục. 
h) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế 

theo quy định của pháp luật. 
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i) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật 
chất, đầu tư trang thiết bị. 

k) Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, 
nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài. 

l) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ  
Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Thành  phố  Hồ Chí Minh. 

m) Phục vụ cộng đồng và các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của 
pháp luật. 

4. Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của Học viện 
a) Quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình thực hiện theo quy định của Luật giáo 

dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.  
b) Báo cáo, công khai và giải trình với cơ quan quản lý Nhà nước và các bên 

liên quan về các hoạt động của Học viện theo quy định của pháp luật. 
c) Không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật 

chất của Học viện để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và 
của Quy chế này. 

5. Cơ cấu tổ chức của Học viện 
Cơ cấu tổ chức của Học viện hiện nay thực hiện theo quy định của Luật giáo 

dục đại học và các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm: 
a) Hội đồng Học viện; 
b) Giám đốc và các Phó giám đốc; 
c) Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng tư vấn; 
d) Khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa 

Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế Hàng không, Khoa Khai thác Hàng không, Khoa 
Kỹ thuật hàng không, Khoa Điện - Điện tử hàng không, Khoa Xây dựng; 

e) Phòng chức năng: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Khoa 
học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, Phòng 
Tuyển sinh và công tác sinh viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

g) Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hàng không, Trung tâm đào tạo 
nhân viên Hàng không, Trung tâm Dịch vụ sinh viên; 

h) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; 
i) Công đoàn, Đoàn Thanh niên. 
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HĐHV: Hội đồng Học viện BGĐ: Ban Giám đốc 
ĐOÀN TN: Đoàn Thanh niên BM: Bộ môn 
CÁC PHÒNG: TT/PHÒNG PTN: Phòng thí nghiệm 
CÁC HĐTV: Các Hội đồng tư vấn BP: Bộ phận 

Hình 1. Cơ cấu tổ chức Học viện Hàng không Việt Nam 

6. Đội ngũ cán bộ 
Tổng số cán bộ của Học viện là 210 người, trong đó có 160 CBGD, có 06 PGS, 

35 TS.  

7. Quy mô đào tạo năm 2021 – 2022 
Đào tạo 14 ngành/ chuyên ngành bao gồm 3 bậc đào tạo cao đẳng, đại học, cao 

học. 

TT Ngành/ Chuyên ngành 
Số lượng tuyển sinh 

NVHK CĐ Đại 
học Cao học 

1 Quản trị kinh doanh   440 20 

2 CNKT điện tử viễn thông   120  

3 Kỹ thuật hàng không   50  

4 QL hoạt động bay   50  

5 Ngôn ngữ Anh   100  

6 Công nghệ thông tin   100  

7 CNKT điều khiển và tự động hóa   100  

8 Dịch vụ thương mại HK mặt đất x 
150 

  

9 Dịch vụ thương mại HK trên không x   
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10 Kiểm tra an ninh hàng không  60   

11 Kiểm soát không lưu  30   

12 Kỹ thuật điện tử tàu bay  30   

13 Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay  60   

14 CNKT điện tử truyền thông  60   

 Tổng số:  390 960 20 

Bảng 1. Quy mô đào tạo năm học 2021 - 2022 

Như vậy hàng năm, Học viện đào tạo và cung cấp cho ngành hàng không gần 
20 lao động trình độ sau đại học, gần 960 lao động có trình độ đại học, gần 390 lao 
động có trình độ cao đẳng. Ngoài ra Học viện còn đào tạo và cung cấp hàng ngàn nhân 
viên hàng không trình độ trung và sơ cấp về an ninh hàng không, quản lý không lưu, ... 

8. Công tác nghiên cứu khoa học 
 Trong các năm vừa qua, cán bộ của Học viên đã tích cực tham gia nghiên cứu 
khoa học, thực hiện các đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố, cấp cơ sở. Từ năm 2017 đến 
nay, bình quân mỗi năm Học viện có 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 10 
đề tài cấp cơ sở, 10 đề tài sinh viên.  

9. Công tác hợp tác quốc tế 
 Học viện có quan hệ hợp tác sâu rộng với các cơ sở đào tạo ở khu vực và quốc 
tế. Ngoài ra Học viện còn hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế ở Pháp, Đức, 
Nhật Bản, Hàn Quốc có kết quả cụ thể qua đó nâng vị thế của Nhà trường trong hoạt 
động HTQT. Trong năm 2021 Học viện hợp tác với Công ty Bewuf (Mỹ) về đào tạo 
nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin, 100% sinh viên ngành CNTT được học và 
thực tập 30% thời gian tại công ty này, và 40% số sinh viên tốt nghiệp sẽ được tiếp 
nhận làm việc tại Bewuf sau khi ra tốt nghiệp; Học viện đã ký hợp tác toàn diện với 
Đại học Worms của Liên bang Đức về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 
hàng không, trao đổi sinh viên, giảng viên. Học viện đang triển khai ký hợp tác toàn 
diện với Đại học Hàng không dân dụng Moscow, Đại học Hàng không vũ trụ Saint 
Peterburg về đạo tạo các chuyên ngành Chế tạo máy bay và Hàng không vũ trụ. HV 
cũng triển khai ký hợp tác với Đại học Nantes (Pháp) về đào tạo sau đại học các ngành 
Kinh tế hàng không và Logistics,… HVHK là thành viên của Tổ chức đào tạo hàng 
không quốc tế Train Air Plus. Hiện HV đang hợp tác với Trường bay ENAC (Pháp) tổ 
chức đào tạo phi công cho lực lượng Hải quân Việt Nam. 
 Học viện Hàng không Việt Nam là thành viên của Tổ chức đào tạo hàng không 
quốc tế TRAINAIR PLUS trực thuộc Tổ chức hàng không quốc tế (ICAO) từ tháng 5 
năm 2020. 
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10. Cơ sở vật chất của Học viện 
 a) Các cơ sở đào tạo 
 Học viện có 3 cơ sở: 
Cơ sở 1: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 
Cơ sở 2: 18 A/1 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 
Cơ sở 3: 243 Nguyễn Tất Thành – Thị xã Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa (Cảng Hàng 
không Cam Ranh), là Trung tâm Logistics và Đào tạo phi công. 

TT Nội dung 
Diện tích xây 
dựng, m2 

Diện tích sử 
dụng, m2 

1 Tổng diện tích đất sử dụng đã có giấy phép  79.500 

2 Tổng diện tích sàn xây dựng, trong đó 35.214 14.879 

 -  Hội trường, giảng đường, phòng học các loại 29.423 10.913 

 - Thư viện, trung tâm học liệu 676 397 

 - Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng 
thực tập, nhà tập đa năng 5.115 3.569 

Bảng 2. Cơ sở hạ tầng năm học 2020 - 2021 

Cơ sở 1 và 2 có năng lực đảm bảo đào tạo khoảng gần 4 nghìn người học/năm. 
Cơ sở đào tạo phi công được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp 
đến nay cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 để đào tạo ở mức người lái tàu bay tư nhân 
(PPL). 
 b) Thư viện và tài liệu  

Thư viện của Học viện hiện nay bao gồm thư viện truyền thống và thư viện điện 
tử với diện tích sàn xây dựng là 397m2, chứa 4898 nhan đề với 9220 đầu sách, 284 tài 
liệu điện tử, 02 CSDL điện tử mua quyền truy cập (tailieu.vn và phapluatvietnam), đáp 
ứng đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên. Đối với thư viện 
truyền thống, Học viện cơ bản có các đầu sách, tạp chí và tài liệu tham khảo cho việc 
giảng dạy, học tập, đảm bảo giáo trình và tài liệu cho hầu hết các môn học về kiến thức 
chung, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành. Hệ thống giáo trình, tài liệu giảng 
dạy của Học viện đã và đang được bổ sung để đảm bảo 100% các học phần đều có 
giáo trình, tài liệu giảng dạy. Riêng giáo trình và tài liệu chuyên ngành hàng không, 
trong những năm qua Học viện đã tích cực xây dựng giáo trình chuyên ngành, đến nay 
đã có 21 giáo trình cho các môn học chuyên ngành hàng không.  

Đối với thư viện điện tử, Học viện đã có quan hệ với hơn nhiều trung tâm thông 
tin và thư viện lớn của các tổ chức trên thế giới như: IATA, ICAO, FIATA, JCA, 
Boeing, Airbus... để trao đổi và cung cấp sách báo, trao đổi thông tin tư liệu, trao đổi 
và đào tạo cán bộ, phát triển thư viện, hợp tác thực hiện công trình thông tin dịch 
thuật... 

c) Ký túc xá và khu vực sân bãi 
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KTX với diện tích là 4.264 m2, gồm 174 phòng, đáp ứng 100% người học có 
nhu cầu đăng ký ở nội trú, diện tích bình quân 6,38 m2/SV nội trú; KTX có đủ: 
giường, quạt, đèn, wifi. KTX có nội quy quản lý theo quy định, có nhân viên trực 24/7 
đảm bảo an ninh an toàn.  

Khu vực sân bãi có tổng diện tích là 2.500m2 và trang thiết bị bảo đảm cho nhu 
cầu giải trí, rèn luyện và sinh hoạt văn hóa, thể thao của HSSV. 

d) Trang thiết bị thí nghiệm, thực hành 
Học viện có hệ thống phòng thí nghiệm đảm bảo nhu cầu ớ mức cơ bản cho dạy 

và học của các ngành, tuy nhiên cần phải đầu tư nâng cấp trong giai đoạn tới. 

11. Nguồn lực tài chính 
Nguồn thu hàng năm của Học viện bao gồm nguồn thu từ học phí và các hoạt 

động khác cùng các nguồn từ ngân sách Nhà nước cấp. Trong đó, nguồn từ ngân sách 
Nhà nước cấp gồm kinh phí không thường xuyên cho hoạt động nghiên cứu khoa học 
cấp Bộ trở lên, các chương trình mục tiêu quốc gia, chi đầu tư phát triển… 

Tổng thu, chi của Học viện trong năm 2020: 
- Thu Ngân sách Nhà nước: 17.199.073.170  đồng 
- Thu SNĐT: 38.729.128.269  đồng, trong đó thu học phí: 32.452.697.000 đồng 
- Thu HĐDV: 24.290.360.704 đồng 
- Chi NSNN: 17.199.073.170  đồng 
- Chi SNĐT: 36.043.230.165 đồng 
- Chi HĐDV: 21.432.730.239 đồng 

Về cơ bản tình hình tài chính năm 2020 đảm bảo cân đối thu chi sau khi trích 
lập các quỹ dự phòng theo quy định. 

12. Giới thiệu về Khoa Xây dựng 
12.1. Quá trình phát triển 

Khoa Xây dựng được thành lập theo Quyết định số: ...../QĐ-HVHKVN ngày .../ 
03 /2022 của Giám đốc Học viện Hàng không, là một khoa chuyên ngành có chức 
năng tham mưu cho Giám đốc học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu 
khoa học thuộc Xây dựng. Đồng thời thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học. Hiện 
nay khoa đang thực hiện đào tạo đại học. Trong đó, hệ đại học chính quy sẽ đào tạo 03 
chuyên ngành là Xây dựng đường ô tô và sân bay, Xây dựng dân dụng và ga hàng 
không, Quản lý dự án xây dựng. Số lượng sinh viên do Khoa quản lý, sẽ tăng dần hàng 
năm. Theo quy mô hiện nay là khoảng 180 sinh viên/năm. 
12.2. Chức năng, nhiệm vụ  

Chức năng:  

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc tổ chức quản lý và đào tạo 
ngành Xây dựng. 

Nhiệm vụ:  
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- Quản lý giảng viên, người lao động thuộc Khoa Xây dựng;  
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức đào tạo, giảng dạy và học tập các ngành, chuyên 

ngành, học phần thuộc Khoa quản lý theo chương trình đào tạo và theo kế hạch chung 
của Học viện, Xây dựng chương trình đào tạo, Biên soạn đề cương chi tiết các học 
phần chuyên ngành, Phát triển chương trình đào tạo, Xây dựng đề án, Biên soạn tài 
liệu giáo trình, Cải tiến phương pháp giảng dạy, Thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả 
học tập của người học theo quy định; 

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ 
và hợp tác quốc tế; 

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở 
vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; 

- Xây dựng tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho 
giảng viên, người lao động, người học; 

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên 
và người lao động. 
12.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên Khoa Xây dựng 

Khoa Xây dựng hiện nay được tổ chức thành 04 bộ môn là: Cơ sở ngành; Xây 
dựng cầu đường; Xây dựng nhà ga hàng không và Quản lý dự án xây dựng.  

 
Tổng số cán bộ, nhân viên trong Khoa hiện nay là 16 người. Trong đó có 01 

phó Giáo sư, 05 tiến sĩ,  10 thạc sỹ. 
12.4. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Xây dựng  
12.4.1. Hoạt động đào tạo   

- Hệ kỹ sư: Khoa Xây dựng thực hiện đào tạo hệ kỹ sư bắt đầu từ năm 2022 với 
các chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô & sân bay, Xây dựng dân dụng- ga hàng 
không, Quản lý dự án xây dựng. 
12.4.2. Hoạt động nghiên cứu Khoa học của Khoa Xây dựng 

Giảng viên trong Khoa đã từng tham gia giảng dạy ở các trường đại học và 
nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực, nhiều hình thức như: Đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp tỉnh, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, biên soạn giáo trình, sách chuyên 
khảo đã được Hội đồng Khoa học thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu đưa vào sử 
dụng trong đào tạo. 

Đội ngũ giảng viên của Khoa thường xuyên viết bài nghiên cứu khoa học đăng 
trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. 
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II. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
- Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cũng như việc xây dựng chương trình 

theo hướng tiếp cận với thực tế, tiếp cận hiện đại hóa và hòa nhập vào công nghệ 4.0 
hiện nay là một trong những nhu cầu cấp bách của Học viện hàng không Việt Nam. 
 

- Đào tạo đội ngũ kỹ sư có kiến thức, tay nghề về lĩnh vực CN xây dựng, nhất là 
Xây dựng đường ô tô và sân bay, Xây dựng dân dụng và ga hàng không, Quản lý dự 
án xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành Giao thông Vận tải, 
các Cảng hàng không (CHK), sân bay (SB) và phục vụ cho nhu cầu của các đơn vị liên 
quan. 

- Nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho xây dựng sân bay, khai thác, quản lý, vận 
hành sân bay trong nước và các nước trong khu vực. 

- Hiện chưa thấy có trường ĐH nào ở Việt Nam thực sự đào tạo ngành xây 
dựng, khai thác, vận hành cảng hàng không. 

Do vậy, việc xây dựng một chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật 
công trình xây dựng – chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay, Xây dựng dân 
dụng và ga hàng không, Quản lý dự án xây dựng theo định hướng trên là cần thiết, 
phải triển khai thực hiện để đáp ứng mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo 
đại học của Học viện Hàng không Việt Nam. 
 

III. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

1. Căn cứ pháp lý 
- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14 ngày 
19/11/2018. 

-Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo đào tạo, đình chỉ hoạt 
động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

 
-Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 
- Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây 
dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. 

- Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường 
trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 



 

 10 

- Căn cứ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT, ngày 10/10/2017 Ban hành danh mục 
giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học  

- Căn cứ Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về chương trình giáo dục môn học Giáo dục thể chất thuộc các 
chương trình đào tạo trình độ đại học. 

- Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

- Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 8/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020 và định hướng 
đến 2030 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 về điều chỉnh quy hoạch phát 
triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030. 

- Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-HVHK ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Học 
viện Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế tạm thời đào tạo đại học theo tín 
chỉ. 

- Căn cứ Quyết định số 640/QĐ/HVHK ngày 6 tháng 8 năm 2019 của Học viện 
Hàng không Việt Nam về việc ban hành quy định phát triển chương trình đào tạo trình 
độ đại học tại Học viện Hàng không Việt Nam. 
 

2. Căn cứ thực hiện 
- Theo dự báo của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) năm 2018, 

tốc độ tăng của lưu lượng hành khách của ngành hàng không toàn cầu sẽ tăng 4,2%, 
lưu lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không toàn cầu mỗi năm tăng 3,5% 
cho đến năm 2038. Trong đó, khu vực Châu Á Thái Bình Dương được dự báo sẽ vượt 
mức tăng trưởng toàn cầu khoảng 2,7%/năm và đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới 
vào khoảng 8,8%/năm.Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo Việt Nam 
sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới và nhanh nhất trong khu 
vực Đông Nam Á, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình trên 10% trong giai đoạn 
2020 – 2025 và cán mốc 150 triệu lượt hành khách vận chuyển vào năm 2035. 

- Các yêu cầu tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) về 
công nghệ kỹ thuật, khai thác, chất lượng bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ 
và bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cấp. Từ đó, đòi hỏi nguồn nhân lực chất 
lượng cao để nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành 
hàng không đáp ứng nhu cầu phát triển của nền công nghệ 4.0. 

- Dự báo của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về nhu cầu nhân lực ngành 
hàng không giai đoạn 2020 – 2025 là 58.000 lao động, trong đó, số lao động sẽ ngày 
càng tăng do sự phát triển về mạng lưới cảng hàng không và sự gia nhập ngành của 
các hãng hàng không mới trong nước và quốc tế. 

- Căn cứ kết quả khảo sát của các doanh nghiệp sử dụng lao động trong và 
ngoài ngành hàng không; các chuyên gia trong lĩnh vực Kinh tế vận tải hàng không; 
giảng viên trong Học viện, và các trường đại học… 
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- Các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp có sử dụng lao động ngành hàng 
không về lĩnh vực CNKT công trình cầu đường và sân bay tại Hội thảo mở ngành ngày 
25-01-2022. 

- Năng lực đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG 
TRÌNH XÂY DỰNG 
 
V.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 
1. Ngành đào tạo:  

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Construction Engineering Technology) 

2. Chuyên ngành đào tạo:  
Chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay; Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và 
ga hàng không; Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng.                
3. Mã ngành đào tạo: 7510102 
4. Trình độ đào tạo: Đại học  
5. Hệ đào tạo: Chính quy  
6. Thời gian đào tạo: 05 năm 
7. Đơn vị triển khai: Khoa Xây dựng 
8. Mục tiêu đào tạo 
8.1. Mục tiêu chung 
 GPO-1: Chương trình giáo dục đại học (GDĐH) ngành Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng, chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay, Xây dựng dân 
dụng và ga hàng không và Quản lý dự án xây dựng, nhằm cung cấp cho sinh viên kiến 
thức cơ bản, cơ sở rộng, sâu và hiện đại, kiến thức chuyên ngành rộng, bảo đảm sau tốt 
nghiệp có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực 
công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, 
giao thông như cầu đường, sân bay và quản lý dự án xây dựng, sẽ đáp ứng nhanh 
chóng yêu cầu tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất và quản lý. 
  GPO-2: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng nhanh chóng tiếp thu và 
chuyển giao các tiến bộ công nghệ của thế giới vào công nghiệp xây dựng nước nhà. 
Sinh viên có khả năng hoạt động nghề nghiệp trong mọi thành phần kinh tế, trong các 
công ty, xí nghiệp xây dựng, giao thông, quản lý dự án xây dựng..., cũng như khả năng 
tiếp tục phát triển năng lực, kiến thức chuyên môn và học vấn trong và ngoài nước, 
đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động xây dựng; có năng lực dẫn dắt về chuyên môn 
ngành xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông và quản lý dự 
án xây dựng. 
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GPO-3: Bồi dưỡng phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tác phong 
làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần làm việc theo 
nhóm và khả năng giao tiếp tốt.  

(Viết tắt: GPO: General Education Program Objective) 

8.2. Mục tiêu cụ thể 
  - Kiến thức:  
  Được trang bị kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành rộng và kiến thức 
chuyên ngành hiện đại, có khả năng thực hành tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát 
triển của ngành. 

   + Kiến thức đại cương (PO1): Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác –Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, có kiến thức về Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội làm cơ sở để tiếp thu 
kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và nâng cao trình độ sau này.  

   + Kiến thức cơ sở ngành (PO2): Kiến thức cơ sở về Kỹ thuật xây dựng, giao 
thông và quản lý dự án, làm tiền đề để tiếp thu kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành 
xây dựng dân dụng, đường ô tô, cảng hàng không, sân bay và quàn lý dự án.  

   + Kiến thức chuyên ngành (PO3):  Kỹ sư xây dựng dân dụng, cầu đường, cảng 
hàng không, sân bay và quản lý dự án được trang bị kiến thức cơ bản rộng, kiến thức 
chuyên môn sâu cần thiết, nhằm đáp ứng được việc thiết kế, thi công và quản lý dự án 
các loại công trình xây dựng dân dụng, giao thông, phục vụ cho các nhu cầu đa dạng 
của sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội, theo kịp tiến bộ của Khoa học kỹ thuật trong 
ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. 

  - Kỹ năng:  
           Có kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.  
    + Kỹ năng cứng (PO4): Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế, có khả 
năng khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công, quản lý và lập dự án, duy tu và bảo 
dưỡng các công trình xây dựng dân dụng và giao thông.  

    +Kỹ năng mềm (PO5): Có khả năng làm việc chuyên môn độc lập, có khả năng 
giao tiếp xã hội, làm việc hiệu quả trong nhóm; Có năng lực tự học và tự nghiên cứu 
để theo kịp sự phát triển của ngành. Sử dụng công nghệ thông tin và tiếng Anh tốt;            
Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn ngành xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng 
dân dụng, giao thông và quản lý dự án xây dựng; có năng lực đánh giá và cải tiến các 
hoạt động chuyên môn rộng và sâu. 

 - Thái độ:  
        + Có phẩm chất đạo đức Xã hội chủ nghĩa và đạo đức nghề nghiệp và có ý thức 
được vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với phát triển kinh tế - xã hội; quốc 
phòng- an ninh (PO6).  
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       + Có sức khỏe sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và để 
phục vụ ngành nghề. Luôn luôn học tập, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng 
nghề nghiệp (PO7). 

Các mục tiêu cụ thể cho mỗi chuyên ngành đào tạo:  
a) Định hướng chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay: Trang bị kiến 

thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, cầu đường và sân bay. 

b) Định hướng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và ga hàng không: Trang bị 
kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng-ga hàng không bao 
gồm:Triển khai thi công xây dựng công trình dân dụng, ga hàng không; quản lý dự án 
đầu tư xây dựng dân dụng, ga hàng không; phát hiện, phân tích đánh giá và đề xuất 
giải pháp xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý 
kỹ thuật và trong quá trình khai thác sử dụng các công trình xây dựng dân dụng và ga 
hàng không; vận dụng các công nghệ mới vào thi công xây lắp các công trình. 

c) Định hướng chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng: Trang bị kiến thức cơ 
bản và chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý xây dựng bao gồm: Trình tự đầu tư xây dựng 
cơ bản; Lập và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; lập, thẩm tra và thẩm định các 
dự toán, thanh quyết toán xây dựng công trình; lập, thẩm tra và thẩm định hồ sơ mời 
thầu; lập hồ sơ dự thầu trong xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; phân tích đánh 
giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư xây dựng; quản lý khai thác vận hành dự án đầu tư 
xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 
xây dựng; lập đơn giá xây dựng; định giá xây dựng; quản lý Nhà nước về chi phí xây 
dựng; quản lý chi phí trong doanh nghiệp xây dựng; kiểm toán trong lĩnh vực xây 
dựng.  

9. Chuẩn đầu ra 
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra như sau: 

9.1. Kiến thức 

  9.1.1. Kiến thức chung:  
  - Kiến thức về chính trị (K1): Có kiến thức cơ bản về Triết học nói chung và 
triết học Mac-Lênin nói riêng; có kiến thức tổng quan về hệ thống chính trị xã hội và 
về chủ nghĩa XHKH; hiểu từng tận về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh 
lịch sử thế giới; 

  - Kiến thức về khoa học xã hội (K2): Có kiến thức về khoa học xã hội, pháp 
luật, văn hóa; 

  - Kiến thức về khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ (K3): Có kiến thức cơ bản 
về khoa học tự nhiên và có thể áp dụng phục vụ chuyên môn trong quá trình công tác; 
có kiến thức tin học căn bản, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và phần 
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mềm chuyên ngành, có chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản hoặc tương đương; có trình 
độ ngoại ngữ bậc 3/6 (B1) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương 
đương.   

  9.1.2. Kiến thức cơ sở ngành và ngành 

  A. Kiến thức cơ sở ngành: K4  

  -  Có kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi của ngành Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng về các kỹ thuật cơ sở liên quan đến lĩnh vực cơ học vật rắn, cơ lưu chất, 
sức bền vật liệu, vật liệu xây dựng, thủy lực, địa chất, cơ học đất, nền móng … và các 
kỹ thuật tính toán, đo đạc, khảo sát, thí nghiệm, phân tích tổng hợp số liệu và là tiền đề 
để học tiếp các môn chuyên ngành, nghiên cứu sâu, tiếp cận nhanh với kỹ thuật -công 
nghệ mới. 

  B. Kiến thức ngành: K5  

  - Có kiến thức tổng quan về ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, để 
liên kết kiến thức ngành với cơ sở ngành và chuyên ngành. 

  9.1.3. Kiến thức chuyên ngành: K6 

            9.1.3.1 Kiến thức chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay 
  - Có kiến thức khảo sát, thiết kế các công trình giao thông như cầu, đường, sân 
bay, ga hàng không; 
  - Có kiến thức quản lý, tổ chức, giám sát thi công các công trình giao thông 
như cầu, đường, sân bay, ga hàng không; 
  - Có kiến thức kiểm định và cải tạo: Khảo sát, phân tích, kiểm định đánh giá và 
thiết kế kỹ thuật cải tạo, gia cường công trình giao thông như cầu, đường, sân bay, ga 
hàng không; 
  - Có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật 
xây dựng cầu, đường, sân bay, ga hàng không... 

  9.1.3.2. Kiến thức chuyên ngành Xây dựng dân dụng và ga hàng không 
  - Có kiến thức khảo sát, thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, sân 
bay, ga hàng không; 
  - Có kiến thức quản lý, tổ chức, giám sát thi công các công trình dân dụng, 
công nghiệp, sân bay, ga hàng không; 
  - Có kiến thức kiểm định và cải tạo: Khảo sát, phân tích, kiểm định đánh giá và 
thiết kế kỹ thuật cải tạo, gia cường công trình dân dụng, công nghiệp, sân bay, ga hàng 
không; 
  - Có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật 
xây dựng dân dụng, công nghiệp, sân bay, ga hàng không... 

  9.1.3.3. Kiến thức chuyên ngành Quản lý dự án Xây dựng 
  - Có kiến thức lập khái toán, dự toán công trình xây dựng và đấu thầu; 
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  - Có kiến thức lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng dân 
dụng, giao thông như: lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng dân 
dụng, giao thông, lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, giao 
thông có quy mô từ nhỏ đến quy mô vừa cũng như tham gia trong các dự án lớn.  
  - Có kiến thức phân tích đánh giá tác động kinh tế- xã hội, tác động môi trường 
của các dự án. 

  9.2. Kỹ năng :  

  9.2.1. Kỹ năng cứng 
  - Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu (S1): Có khả năng tổng hợp, đánh 
giá, phân tích, giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản cũng như các vấn đề 
phức tạp thuộc lĩnh vực chuyên môn; 
  - Kỹ năng đọc hiểu tài liệu, viết bài bằng tiếng Anh và kỹ năng sử dụng công cụ 
tin học, máy văn phòng (S2): có khả năng đọc hiểu chính xác các tài liệu tiếng Anh 
chuyên ngành, tiếng Anh đạt chuẩn bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc dung cho Việt 
Nam. Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 
03/2014/TT – BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.  
  9.2.2. Kỹ năng mềm 

  - Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng (S3): Có kỹ 
năng làm việc nhóm, giao tiếp và có khả năng trình bày và đàm phán với đối tác, các 
bên liên quan.  
  - Kỹ năng hội nhập quốc tế (S4): Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối 
tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … là người nước ngoài nâng cao hiệu quả giải 
quyết công việc. (S4) 
  - Kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo (S5): Có kỹ năng cập nhật thông tin, tổng 
hợp tài liệu, đánh giá và viết báo cáo để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng: xây dựng đường ô tô và sân bay, xây dựng dân dụng và ga hàng không 
và quản lý dự án xây dựng.    
  9.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:    

  - Khả năng phối hợp làm việc (A1): Có khả năng tự mình giải quyết các vấn đề 
đơn giản; khả năng phối hợp làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn phức 
tạp; có năng lực tổ chức 01 hoặc nhiều nhóm làm việc để giải quyết 01 hay vài công 
việc cụ thể.  
  - Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội (A2): Có ý thức và hành động cụ thể tham 
gia bảo về môi trường; tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng những việc 
làm thiết thực...  
  - Trách nhiệm với đồng nghiệp, với đơn vị công tác; trách nhiệm với công việc 
(A3): Đồng cam, cộng khổ với đồng nghiệp, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương 
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ái;  nêu cao ý thức đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân; đề cao tinh thần tất cả vì 
công việc.  
  - Có sức khỏe tốt (A4): Có sức khỏe tốt và hình thành được thói quen rèn luyện 
sức khỏe, tham gia đều đặn thể dục thể thao.  
 

STT Chuẩn đầu ra  Mục tiêu đào tạo cụ thể  

  9.1. KIẾN THỨC  PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

K1  Kiến thức 
về chính trị 
 

Có kiến thức cơ bản về Triết học 
nói chung và triết học Mac-Lênin 
nói riêng; có kiến thức tổng quan về 
hệ thống chính trị xã hội và về chủ 
nghĩa XHKH; hiểu từng tận về lịch 
sử Đảng cộng sản Việt Nam trong 
bối cảnh lịch sử thế giới. 

          X X 

K2 Kiến thức 
về  
khoa học xã 
hội 

Có kiến thức về khoa học xã hội, 
pháp luật, văn hóa. 

X             

K3 Kiến thức  
khoa học tự 
nhiên,  
tin học, 
ngoại ngữ  

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự 
nhiên và có thể áp dụng phục vụ 
chuyên môn trong quá trình công 
tác; có kiến thức tin học căn bản, sử 
dụng thành thạo các phần mềm văn 
phòng và phần mềm chuyên ngành, 
có chứng chỉ tin học ứng dụng cơ 
bản hoặc tương đương; có trình độ 
ngoại ngữ bậc 3 (B1) khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam 
hoặc tương đương. 

X X X         
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STT Chuẩn đầu ra  Mục tiêu đào tạo cụ thể  

  9.1. KIẾN THỨC  PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

K4 Kiến thức 
cơ sở ngành  

Có kiến thức cơ sở cần thiết và cốt 
lõi của ngành Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng về các kỹ thuật 
cơ sở liên quan đến lĩnh vực cơ học 
vật rắn, cơ lưu chất, sức bền vật 
liệu, vật liệu xây dựng, thủy lực, địa 
chất, cơ học đất, nền móng … và 
các kỹ thuật tính toán, đo đạc, khảo 
sát, thí nghiệm, phân tích tổng hợp 
số liệu và là tiền đề để học tiếp các 
môn chuyên ngành, nghiên cứu sâu, 
tiếp cận nhanh với kỹ thuật -công 
nghệ mới. 
 

      X       

K5 Kiến thức 
ngành 

Có kiến thức tổng quan về ngành 
Công nghệ kỹ thuật công trình xây 
dựng, để liên kết kiến thức ngành 
với cơ sở ngành và chuyên ngành. 
 
 

X X X         
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STT Chuẩn đầu ra  Mục tiêu đào tạo cụ thể  

  9.1. KIẾN THỨC  PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 

K6 Kiến thức  
chuyên 
ngành  

- Có kiến thức lập dự án đầu tư xây 
dựng công trình xây dựng dân dụng, 
giao thông: Lập và phân tích dự án 
đầu tư xây dựng công trình xây 
dựng dân dụng, giao thông, lập báo 
cáo kinh tế kinh tế- kỹ thuật công 
trình xây dựng dân dụng, giao thông 
có quy mô từ nhỏ đến quy mô vừa 
cũng như tham gia trong các dự án 
lớn. Phân tích đánh giá tác động 
kinh tế- xã hội, tác động môi trường 
của các dự án; 
- Có kiến thức khảo sát thiết kế các 
công trình nhà xưởng, cầu, đường, 
sân bay; 
- Có kiến thức quản lý, tổ chức thi 
công các công trình nhà xưởng, cầu, 
đường, sân bay; 
- Có kiến thức kiểm định và cải 
tạo: Khảo sát, phân tích, kiểm định 
đánh giá và thiết kế kỹ thuật cải tạo  
nhà xưởng, cầu, đường, sân bay; 
-Có khả năng tham gia nghiên cứu 
và giải quyết các vấn đề khoa học 
kỹ thuật xây dựng  nhà xưởng, cầu 
đường, sân bay. 
 
 

    X X   
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 9.2. KỸ NĂNG                

S1 Kỹ năng giải  
quyết  
các vấn đề  
chuyên môn 
sâu  

Có khả năng tổng hợp, đánh giá, 
phân tích, giải quyết nhanh, chính 
xác các công việc đơn giản cũng 
như các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh 
vực chuyên môn; 
 

  X X    

S2 Kỹ năng 
giao tiếp 
bằng tiếng  
Anh và Kỹ 
năng sử 
dụng công 
cụ tin học, 
máy văn 
phòng 
 

 Có khả năng đọc hiểu chính xác các 
tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, 
tiếng Anh đạt chuẩn bậc 3/6 theo 
khung năng lực 6 bậc dung cho Việt 
Nam. Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 
dụng Công nghệ thông tin cơ bản 
theo Thông tư 03/2014/TT – 
BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định về Chuẩn kỹ năng sử 
dụng công nghệ thông tin.  
 

    X X X 

S3 Kỹ năng 
giao tiếp xã 
hội  
và cộng 
đồng  

Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ 
tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp 
trên, cấp dưới, … nâng cao hiệu quả 
giải quyết công việc 

    X X X 

S4 Kỹ năng hội 
nhập quốc tế  

Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ 
tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp 
trên, cấp dưới, … là người nước 
ngoài nâng cao hiệu quả giải quyết 
công việc. 
 

   X X X X 

S5 Kỹ năng 
tổng hợp và 
viết báo cáo  

Có kỹ năng cập nhật thông tin, tổng 
hợp tài liệu, đánh giá và viết báo cáo 
để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng: 
đường ô tô- sân bay, xây dựng dân 
dụng-ga hàng không và quản lý dự 
án xây dựng. 
 

X X X     
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 9.3. TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM          
A1 Khả năng  

phối hợp làm 
việc  

Có khả năng tự mình giải quyết các 
vấn đề đơn giản; khả năng phối hợp 
làm việc theo nhóm để giải quyết 
các vấn đề lớn phức tạp; có năng 
lực tổ chức một hoặc nhiều nhóm 
làm việc để giải quyết một hay vài 
công việc cụ thể.   
 

   X X    

A2 Trách nhiệm  
với cộng 
đồng, xã hội.  

Có ý thức và hành động cụ thể tham 
gia bảo vệ môi trường; tham gia các 
chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng 
những việc làm thiết thực.  
 

       X 

A3 Trách nhiệm 
với đồng 
nghiệp,với 
đơn vị công 
tác; trách 
nhiệm với 
công việc 

Đồng cam, cộng khổ với đồng 
nghiệp, có tinh thần đoàn kết, tương 
thân, tương ái; nêu cao ý thức đặt 
lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân; 
đề cao tinh thần tất cả vì công việc. 

      X 

A4 Có sức khỏe 
tốt  

Có sức khỏe tốt và hình thành được 
thói quen rèn luyện sức khỏe, tham 
gia đều đặn thể dục thể thao.  
 

     X  

 

IV. 2. Chương trình khung đào tạo  

 

1. Cấu trúc khối kiến thức của chương trình đào tạo 
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 150 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục 

quốc phòng, an ninh và các học phần kỹ năng mềm) gồm có 2 khối kiến thức chung và 
khối kiến thức chuyên ngành. 
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STT  
 
Cấu trúc chương trình đào tạo 

Tín chỉ 
Tỷ lệ 

Tổng số Bắt buộc Tự chọn 
1. Kiến thức giáo dục đại cương  32 32 0 21.3% 
1.1 Kiến thức chung 20 20 0  
1.2 Tin học và Ngoại ngữ 12 12 0  
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 106 106 0 70,7% 
2.1 Kiến thức cơ sở ngành 50 50 0  
2.2 Kiến thức chuyên ngành 56 54 2  
3. Thực tập và Tốt nghiệp  12 4 8 8,0% 
3.1 Thực tập tốt nghiệp 4 4 00  
3.2 Đồ án tốt nghiệp 8 8 0  
3.3 Học phần thay thế đồ án tốt nghiệp  0 0 0  

Tổng cộng 150 00 00 100% 
 
2. Nội dung chương trình đào tạo 

2.1.Kiến thức chung 

Số 
TT 

Mã số  
học phần Môn học 

Số tín chỉ 

H
ọc

 p
hầ

n 
tiê

n 
qu

yế
t 

H
ọc

 p
hầ

n 
họ

c 
trư

ớc
 

Từ
ng

 m
ôn

 h
ọc

 

Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp 

Th
ực

 h
àn

h,
 th

í n
gh

iệ
m

, 
đi

ền
 d

ã,
 st

ud
io

 

Tự
 h

ọc
, t

ự 
ng

hi
ên

 c
ứu

 

Lý
 th

uy
ết

 

B
ài

 tậ
p 

Th
ảo

 lu
ận

 

    

 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI 
CƯƠNG (BẮT BUỘC) 32        

I Lý luận Chính trị 11        
1 THML Triết học Mác – Lenin 3 30  15  105   
2 KTCTML Kinh tế Chính trị Mác – 2 20  10  70   
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Số 
TT 

Mã số  
học phần Môn học 

Số tín chỉ 

H
ọc

 p
hầ

n 
tiê

n 
qu

yế
t 

H
ọc

 p
hầ

n 
họ

c 
trư

ớc
 

Từ
ng

 m
ôn

 h
ọc

 

Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp 

Th
ực

 h
àn

h,
 th

í n
gh

iệ
m

, 
đi

ền
 d

ã,
 st

ud
io

 

Tự
 h

ọc
, t

ự 
ng

hi
ên

 c
ứu

 

Lý
 th

uy
ết

 

B
ài

 tậ
p 

Th
ảo

 lu
ận

 

    

Lenin 

3 CNXHKH Chủ nghĩa Xã hội Khoa 
học 2 20  10  70   

4 LSĐCSVN Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 2 24  6  70   

5 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24  6  70   
II Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội… 9        
6 PLĐC Pháp luật Đại cương 2 20  10  70   
7 TUD Toán ứng dụng 3 36 9   105   
8 HHUD Hóa học ứng dụng 2 24 6   70   
9 VL Vật lý 2 24 6   70   

III Tin học - Ngoại Ngữ 12        
9 ENG01 Tiếng Anh 1 3 15  30  105   
10 ENG02 Tiếng Anh 2 3 15  30  105   
11 ENG03 Tiếng Anh 3 3 15  30  105  9 
12 ENG04 Tiếng Anh 4 3 15  30  105  10 

IV 
Quốc 
phòng –Thể 
chất 

 
        

13 0111000015 Giáo dục quốc phòng, an 
ninh  (Military Training) 8        

14 
 
0111000009 

Giáo dục thể chất 1 – Sức 
nhanh (Physical 
Education 1) 

1    45 
tiết    
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Số 
TT 

Mã số  
học phần Môn học 

Số tín chỉ 

H
ọc

 p
hầ

n 
tiê

n 
qu

yế
t 

H
ọc

 p
hầ

n 
họ

c 
trư

ớc
 

Từ
ng

 m
ôn

 h
ọc

 

Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp 

Th
ực

 h
àn

h,
 th

í n
gh

iệ
m

, 
đi

ền
 d

ã,
 st

ud
io

 

Tự
 h

ọc
, t

ự 
ng

hi
ên

 c
ứu

 

Lý
 th

uy
ết

 

B
ài

 tậ
p 

Th
ảo

 lu
ận

 

    

15 
 
0111000083 

Giáo dục thể chất 2 – Võ 
cổ truyền Việt Nam 
(Physical Education 2) 

1    45 
tiết    

16 
0111000233 Giáo dục thể chất 3 – 

Aerobic  
(Physical Education 3) 

1    45 
tiết    

17 
0111000022 Giáo dục thể chất 4 – 

Bóng chuyền (Physical 
Education 4) 

1    45 
tiết    

18 
0111000020 Giáo dục thể chất 5 – 

Bóng rổ (Physical 
Education 5) 

1    45 
tiết    

          

 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN 
NGHIỆP 106        

I Kiến thức cơ sở ngành         

1 53001 Hình họa, vẽ kỹ thuật xây 
dựng F1 2 24 6   70   

2 53002 Hình họa, vẽ kỹ thuật xây 
dựng F2 2 24 6   70   

3 53003 Cơ lý thuyết  3 30 6   105   

4 53004 Trắc địa đại cương 
 2 24 6   70   

5 53005 Sức bền vật liệu 1 
 3 30 6 9  105   

6 53006 Sức bền vật liệu 2 
 2 18 9 3  70   

7 53007 Vật liệu xây dựng 1 2 24 6   70   
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Số 
TT 

Mã số  
học phần Môn học 

Số tín chỉ 

H
ọc

 p
hầ

n 
tiê

n 
qu

yế
t 

H
ọc

 p
hầ

n 
họ

c 
trư

ớc
 

Từ
ng

 m
ôn

 h
ọc

 

Loại giờ tín chỉ 

Lên lớp 

Th
ực

 h
àn

h,
 th

í n
gh

iệ
m

, 
đi

ền
 d

ã,
 st

ud
io

 

Tự
 h

ọc
, t

ự 
ng

hi
ên

 c
ứu

 

Lý
 th

uy
ết

 

B
ài

 tậ
p 

Th
ảo

 lu
ận

 

    

8 53008 Thực tập trắc địa 
 1   3 12 35   

9 53009 Địa chất công trình  2 24 6   70   
10 53010 Cơ học kết cấu 1 3 30 6 9  105   
11 53011 Cơ học kết cấu 2 2 24 6   70   
12 53012 Cơ học đất  3 30 6 9  105   

13 53013 Tổng quan công trình XD  
cảng hàng không 2 24 6   70   

14 53014 Kết cấu bê tông cốt thép  2 24 6   70   

15 53015 Đồ án kết cấu bê tông cốt 
thép 1    15 35   

16 53016 Nền móng 2 24 6   70   
17 53017 Đồ án nền móng 1    15 35   
18 53018 Thủy lực 2 24 6   70   
19 53019 Trắc địa công trình 2 24 6   70   
20 53020 Kinh tế xây dựng 2 24 6   70   
21 53021 Kết cấu thép 2 24 6   70   
22 53022 Đồ án kết cấu thép  1    15 35   
23 53023 Kỹ thuật thi công cơ bản 2 24 6   70   
24 53024 Thực tập địa chất công trình 1   3 12 35   

 25 TQHKDD Tổng quan hàng không dân 
dụng  2 24 6   70   

26 53087 Thí nghiệm sức bền vật liệu 
và vật liệu xây dựng 1   3 12 35   
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2.2.Kiến thức chuyên ngành 

2.2.1. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và sân bay 

II Kiến thức chuyên ngành (Bắt buộc)         
27 53025 Tin học chuyên ngành 2 24 6   70   

28 53026 Thiết kế hình học đường ô 
tô-đường băng 2 24 6   70   

29 53027 Tổ chức thi công nhà dân 
dụng 2 24 6   70   

30 53028 Tổ chức giao thông trong 
sân bay 2 24 6   70   

31 53029 Công nghệ vật liệu mới 
(VLXD 2) 2 24 6   70   

32 53030 Quy hoạch sân bay -Cảng 
hàng không 2 24 6   70   

33 53031 Thiết kế nền, mặt đường ô 
tô và sân bay 2 24 6   70   

34 53032 Thực tập kỹ thuật và công 
trường 2   6 24 70   

35 53033 Thiết kế nhà ga hàng không 2 24 6   70   
36 53034 Cơ sở công trình cầu 2 24 6   70   

37 53035 Thiết kế kết cấu Cầu bê tông 
cốt thép 3 30 6 9  105   

38 53036 Đồ án thiết kế Cầu bê tông 
cốt thép 1    15 35   

39 53037 Công trình trên nền đất yếu 
 2 24 6   70   

40 53038 
Xây dựng nền đường ô tô và 
đường băng 
 

3 36  9  105   

41 53039 Đồ án thiết kế đường bộ 
 1    15 35   

42 53040 Đồ án thiết kế đường băng 
 1    15 35   

43 53041 
Kỹ thuật thi công đường sân 
bay 
 

2 24 6   70   

  
44 53042 

Chuyên đề đường ô tô và 
đường băng 
 

2 24 6   
70 

  

45 53043 Quản lý dự án xây dựng 2 24 6   70   

46 53044 Phương pháp phần tử hửu 
hạn 2 24 6   70   

47 53045 Tổ chức thi công đường sân 
bay 2 24 6   70   

48 53046 Đồ án xây dựng và tổ chức 2    30    
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thi công đường ô tô và 
đường băng 
 

70 

49 53047 Lập và phân tích dự án đầu 
tư xây dựng 2 24 6   70   

50 53048 Thi công mặt đường băng 
 3 36  9  105   

51 53049 
Khai thác và bảo trì đường ô 
tô và đường băng 
 

2 24 6   
70 

  

52 53050 Máy xây dựng 2    30 70   

53 53051 Quản lý chất lượng và giám 
sát xây dựng 2 24 6   70   

           
III Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) 0        

 Chọn 2 tín chỉ trong các học phần sau:         

54 53052 Quản lý khai thác dự án xây 
dựng 2 24 6   70   

55 53055 Hệ thống kỹ thuật đường ô 
tô và sân bay 2 24 6   70   

56 53056 
Thiết kế mặt đường bê tông 
xi măng và mặt đường băng 2 24 6    

70   

 THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP   12        
I Thực tập và Đồ án tốt nghiệp         
1 53053 Thực tập tốt nghiệp 4     120   
2 53054 Đồ án tốt nghiệp 8     240   

2.2.2. Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và ga hàng không 

 
II Kiến thức chuyên ngành (Bắt buộc)         
27 53025 Tin học chuyên ngành 2 24 6   70   

28 53026 Thiết kế hình học đường ô 
tô-đường băng 2 24 6   70   

29 53027 Tổ chức thi công nhà dân 
dụng 2 24 6   70   

30 53028 Tổ chức giao thông trong 
sân bay 2 24 6   70   

31 53029 Công nghệ vật liệu mới 
trong xây dựng (VLXD 2) 2 24 6   70   

32 53030 Quy hoạch sân bay -Cảng 
hàng không 2 24 6   70   

33 53031 Thiết kế nền, mặt đường ô 
tô và sân bay 2 24 6   70   
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34 53032 Thực tập kỹ thuật và công 
trường 2   6 24 70   

35 53033 Thiết kế nhà ga hàng không 2 24 6   70   
36 53034 Cơ sở công trình cầu 2 24 6   70   

37 53058 Thiết kế kết cấu nhà khung 
bê tông cốt thép 2 24 6   70   

38 53036 Đồ án thiết kế Cầu bê tông 
cốt thép 1    15 35   

39 53037 Công trình trên nền đất yếu 
 2 24 6   70   

40 53038 
Xây dựng nền đường ô tô và 
đường băng 
 

3 36  9  105   

41 53060 Đồ án thiết kế kết cấu nhà 
khung bê tông cốt thép 1    15 35   

42 53061 Đồ án kết cấu nhà thép 
 1    15 35   

43 53062 
Kiến trúc dân dụng và công 
nghiệp (kiến trúc nhà ga 
hàng không..) 

2 24 6   
70 

  

  
44 53063 

Công nghệ mới trong xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp 

2 24 6   
70 

  

45 53043 Quản lý dự án xây dựng 2 24 6   70   

46 53044 Phương pháp phần tử hửu 
hạn 2 24 6   70   

47 53064 Thi công nhà ga hàng không 
 2 24 6   70   

48 53065 
Trang trí nội thất nhà ga 
hàng không 
 

3 36  9  105   

49 53047 Lập và phân tích dự án đầu 
tư xây dựng 2 24 6   70   

50 53066 
Đồ án thi công nhà ga hàng 
không 
 

1    15 35   

51 53067 Quản lý và khai thác nhà ga 
 2 24 6   70   

52 53050 Máy xây dựng 2    30 70   

53 53051 Quản lý chất lượng và giám 
sát xây dựng 2 24 6   70   

III Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) 0        
 Chọn 2 tín chỉ trong các học phần sau:         

54 53052 Quản lý khai thác dự án xây 
dựng 2 24 6   70   

55 53068 Hệ thống kỹ thuật trong 
công trình xây dựng ( ga 2 24 6   70   
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hàng không) 

56 53069 Kỹ thuật thi công công trình 
đặc biệt 2 24 6   70   

 THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP   12        
I Thực tập và Đồ án tốt nghiệp         
1 53053 Thực tập tốt nghiệp 4     120   
2 53054 Đồ án tốt nghiệp 8     240   

 

2.2.3. Chuyên ngành: Quản lý dự án xây dựng 

 
II Kiến thức chuyên ngành (Bắt buộc)         
27 53025 Tin học chuyên ngành 2 24 6   70   

28 53026 Thiết kế hình học đường ô 
tô-đường băng 2 24 6   70   

29 53027 Tổ chức thi công nhà dân 
dụng 2 24 6   70   

30 53028 Tổ chức giao thông trong 
sân bay 2 24 6   70   

31 53029 Công nghệ vật liệu mới 
trong xây dựng (VLXD 2) 2 24 6   70   

32 53030 Quy hoạch sân bay -Cảng 
hàng không 2 24 6   70   

33 53031 Thiết kế nền mặt đường ô tô  2 24 6   70   

34 53032 Thực tập kỹ thuật và công 
trường 2    30   70   

35 53033 Thiết kế nhà ga hàng không 2 24 6   70   
36 53071 Kinh tế vĩ mô 2 24 6   70   

37 53058 Thiết kế kết cấu nhà khung 
bê tông cốt thép 2 24 6   70   

38 53072 Hoạt động đấu thầu trong 
xây dựng 2 24 6   70   

39 53073 Kinh tế vi mô 
 2 24 6   70   

40 53074 
Quản lý nhà nước trong hoạt 
động xây dựng 
 

2 24 6   
70 

  

41 53075 Kinh tế đầu tư xây dựng 
 2 24 6   70   

42 53076 
Quản lý và tổ chức thi công 
xây dựng 
 

2 24 6   
70 

  

43 53051 Quản lý chất lượng và giám 
sát xây dựng 2 24 6   70   
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44  53077 
Quản lý hợp đồng và thanh 
quyết toán dự án đầu tư xây 
dựng  

2 24 6   
70 

  

45 53043 Quản lý dự án xây dựng 2 24 6   70   
46 53078 Quản lý tài chính dự án 2 24 6   70   

47 53079 Đo bóc và quản lý khối 
lượng công trình xây dựng 2 24 6   70   

48 53080 Định giá và quản lý chi phí 
dự án xây dựng 2 24 6   70   

48 53047 Lập và phân tích dự án đầu 
tư xây dựng 2 24 6   70   

50 53081 Pháp luật về đầu tư xây 
dựng 2 24 6   70   

51 53082 
Quản lý rủi ro dự án đầu tư 
xây dựng 
 

2 24 6   
70 

  

52 53050 Máy xây dựng 2 24 6   70   

53 53082 Đồ án kinh tế đầu tư xây 
dựng 1    15 35   

54 53083 Đồ án Đấu thầu trong xây 
dựng 1    15 35   

III Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) 0        
 Chọn 2 tín chỉ trong các học phần sau:         

55 53052 
Quản lý khai thác dự án xây 
dựng 
 

2 24 6   70   

56 53084 Ứng dụng công nghệ trong 
quản lý Xây dựng 2 24 6   70   

57 53086 Hệ thống kỹ thuật Xây dựng 
dân dụng -ga hàng không 2 24 6   70   

 THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP   12        
I Thực tập và Đồ án tốt nghiệp         
1 53053 Thực tập tốt nghiệp 4     120   
2 53054 Đồ án tốt nghiệp 8     240   
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3. Mô tả tóm tắt đề cương chi tiết các học phần 
3.1. Khối kiến thức chung: 
 

ST
T Mã HP 

 Số tín 
chỉ 

(LT/TH
/ 

Tự học) 

Nội dung (tóm tắt) Ghi 
chú 

 I. Kiến thức giáo dục đại cương: 32 TC 
1 THML Triết học 

Mác - 
Lênin 

3 
3/0/6 

Học phần cung cấp những quan điểm duy vật biện 
chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy của Chủ nghĩa 
Mác-Lênin. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, 
phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin, lý 
tưởng cách mạng cho người học. 

Bắt 
buộc 

2 KTCTML Kinh tế 
chính trị 
Mác - 
Lênin 

2 
2/0/4 

Học phần học trước: Triết học Mác – Lênin  
Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận 
cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình 
thành cho sinh viên thế giới quan khoa học và nhân 
sinh quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động 
thực tiễn. 

Bắt 
buộc 

3 CNXHKH Chủ 
nghĩa xã 
hội khoa 
học 

2 
2/0/4 

Học phần học trước: Kinh tế chính trị Mác – Lênin  
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ 
nghĩa xã hội khoa học: Đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu, ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã 
hội khoa học; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân; về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội; về dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước 
xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu xã hội - giai cấp và liên 
minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Bắt 
buộc 

4 LSĐCSVN Lịch sử 
Đảng 
Cộng sản 
Việt Nam 

2 
2/0/4 

Học phần học trước: Kinh tế chính trị Mác – Lênin  
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cụ thể: về sự 
ra đời của Đảng; về vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất 
Tổ quốc;  về quá trình lãnh đạo cả nước quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới hiện nay. 

Bắt 
buộc 
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5 TTHCM Tư tưởng 
Hồ Chí 
Minh 

2 
2/0/4 

Học phần học trước: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa 
học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá 
trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; 
về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng 
sản và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về 
văn hóa, đạo đức, con người. 

Bắt 
buộc 

6 PLĐC Pháp luật 
đại 
cương 

2 
2/0/4 

Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về nhà 
nước và pháp luật, nguồn gốc và bản chất nhà nước và 
pháp luật, về hệ thống pháp luật Việt Nam và một số 
ngành luật cụ thể, đồng thời trình bày các kiến thức về 
phòng chống tham nhũng, giúp cho sinh viên hiểu biết 
hơn về pháp luật để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống 
sau khi ra trường công tác. Học phần này rèn luyện 
cho sinh viên kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp và 
giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực luật hàng không; 
sinh viên có khả năng làm việc độc lập và làm việc 
theo nhóm. 

Bắt 
buộc 

7 TUD Toán ứng 
dụng  
 

2 
2/0/4 

Học phần này giới thiệu các kiến thức về toán ứng 
dụng trong xây dựng, xác suất và thống kê 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 ước lượng, kiểm định giả thuyết, hồi qui và tương 
quan, các bài toán ứng dụng trong xây dựng. 
 

Bắt 
buộc 

 
 

VL Vật lý  2 
1/1/4 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về vật lý, các định luật với các nội dung cơ bản 
như sau: động lực học chất điểm, động lực học hệ chất 
điểm-vật rắn, năng lượng, giao động sóng-cơ, các định 
luật và phương trình chất khí, các nguyên lý nhiệt 
động học…. 

Bắt 
buộc 

8 HHUD Hóa học 
ứng dụng 

2 
1/1/4 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về hóa học, cấu tạo chất và hóa học vô cơ với các 
nội dung cụ thể sau: cấu tạo nguyên tử và hệ thống 
tuần hoàn các nguyên tố hóa học; cấu tạo phân tử và 
liên kết hóa học, nhiệt động học, cân bằng hóa học, 
tốc độ phản ứng hóa học, dung dịch các chất điện ly, 
phản ứng oxi hóa khử, hóa học nguyên tố nhóm s và p, 
hóa học các nguyên tố chuyển tiếp nhóm d. Trang bị 
cho sinh viên kiến thức cơ bản về hóa học hữu cơ, cơ 

Bắt 
buộc 
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chế của các phản ứng chủ yếu giữa các chất hữu cơ, 
cấu tạo, cấu hình và cấu dạng của hợp chất hữu cơ, 
nắm được các hiệu ứng chủ yếu để giải thích một số 
qui luật phản ứng. Giới thiệu về danh pháp các hợp 
chất hữu cơ, phương pháp điều chế, tính chất và ứng 
dụng của các hợp chất hữu cơ. 
 

9  
   ENG01 

Tiếng 
Anh 1 

3 
3/0/6 

Học phần Tiếng Anh 1 nhằm ôn lại kiến thức tiếng 
Anh cơ bản từ đầu cho sinh viên, sinh viên sẽ được 
rèn luyện lại các kỹ năng giao tiếp, phát âm chuẩn 
tiếng Anh, thủ thuật nghe nói lưu loát và văn hóa ứng 
xử theo phương pháp học mới hiện đại trong môi 
trường học tốt nhất của HVHKVN. 

Bắt 
buộc 

10    ENG02 Tiếng 
Anh 2 

3 
3/0/6 

Học phần học trước: ENG01 
Củng cố nền tảng căn bản về tiếng Anh tổng quát; 
thiết lập kỹ năng đọc hiểu; hiểu và sử dụng các cấu 
trúc ngữ pháp đơn giản; củng cố kỹ năng giao tiếp căn 
bản trong cuộc sống hàng ngày. 

Bắt 
buộc 

11    ENG03 Tiếng 
Anh 3 3 

3/0/6 

Học phần học trước: ENG02 
Củng cố nền tảng căn bản về tiếng Anh tổng quát; 
thiết lập kỹ năng đọc hiểu; hiểu và sử dụng các cấu 
trúc ngữ pháp đơn giản; củng cố kỹ năng giao tiếp căn 
bản trong cuộc sống hàng ngày. 

Bắt 
buộc 

12    ENG04 Tiếng 
Anh 4 3 

3/0/6 

Học phần học trước: ENG03 
Củng cố nền tảng căn bản về tiếng Anh tổng quát; 
thiết lập kỹ năng đọc hiểu; hiểu và sử dụng các cấu 
trúc ngữ pháp đơn giản; củng cố kỹ năng giao tiếp căn 
bản trong cuộc sống hàng ngày. 

Bắt 
buộc 

13 
 

 GDQP01 Giáo dục 
Quốc 
phòng-
An ninh 

8 
1/7/16 

Theo thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 
13/1/2017 của Bộ trưởng BGD và ĐT. 
Là môn học có 8 tín chỉ, bao gồm học˙ phần Đường 
lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt 
Nam; học phần Công tác quốc phòng, an ninh; học 
phần Quân sự chung, chiến thuật, kỹ thuật bắn súng 
ngắn và sử dụng lựu đạn; học phần Hiểu biết chung về 
quân, binh chủng. Mục tiêu của môn học này là giúp 
sinh viên có hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối 
quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ 
nghĩa xã hội. Nắm được kiến thức cơ bản về công tác 
quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thực hiện 
được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự 
cấp trung đội, biết sử dụng súng ngắn và một số loại 

Bắt 
buộc 
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vũ khí bộ binh thường dùng. 
14 GDTC01 Giáo dục 

thể chất – 
sức 
nhanh 

1 
1/0/2 

Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ 
bản về sức nhanh, trong đó có cự ly 100m trong môn 
Điền kinh (đặc điểm sinh lí trong các hoạt động sức 
nhanh, nguyên lý kỹ thuật, phòng ngừa và điều trị chấn 
thương, tổ chức thi đấu).  

Bắt 
buộc 

15 GDTC02 Giáo dục 
thể chất – 
Võ cổ 
truyền 
VN 
  

1 
1/0/2 

Học phần này bao gồm kiến thức về Võ thuật. Trong đó 
có hệ thống căn bản của võ thuật, kỹ thuật tấn công và 
phòng thủ bằng tay, kỹ thuật tấn công và phòng thủ 
bằng chân, bộ ngã (ngã trước, ngã sau, lộn trước, lộn 
sau), các đòn thế tự vệ; Biết cách tổ chức thi đấu, 
phòng ngừa và điều trị chấn thương trong hoạt động 
Thể thao. 

Bắt 
buộc 

16 GDTC03 Giáo dục 
thể chất –
Aerobic 

1 
1/0/2 

Thể dục Thể dục nhịp điệu là khả năng thực hiện liên 
tục các động tác Thể dục với âm nhạc. Các cấu trúc 
chuyển động phức tạp, kết hợp thực hiện hoàn hảo các 
động tác và có cường độ cao. Thông qua cách giảng 
dạy giữa lý thuyết và thực hành giúp cho người học 
nắm được các kỹ thuật cơ bản của môn Thể dục nhịp 
điệu, rèn luyện các tố chất thể lực của cơ thể, học được 
các kiến thức về tập luyện Thể thao, làm việc theo 
nhóm và tổ chức thi đấu, các phương pháp phòng ngừa 
và điều trị chấn thương. 
 

Bắt 
buộc 

17 GDTC04 Giáo dục 
thể chất – 
bóng 
chuyền 

1 
1/0/2 

Bóng chuyền là môn bóng mang tính đối kháng gián 
tiếp. Vì vậy, ngoài việc giáo dục người học những kỹ 
năng thi đấu thông qua phát triển các tố chất thể lực 
(đặc biệt là sức mạnh - nhanh), các kỹ thuật cơ bản 
(Đệm bóng, Chuyền bóng cao tay trước mặt, Phát 
bóng, Đập và Chắn bóng) và một số chiến thuật thi 
đấu đơn giản, người tập còn được rèn luyện tinh thần 
đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm hoàn thành 
nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến thức về Luật 
bóng chuyền, người tập có khả năng thi đấu và tổ chức 
thi đấu bóng chuyền đúng luật hiện hành. Các biện 
pháp phòng ngừa và điều trị chấn thương trong hoạt 
động Thể thao. 

Bắt 
buộc 

18 GDTC05 Giáo dục 
thể chất – 
bóng rổ 1 

1/0/2 

Bóng rổ là môn bóng mang tính đối kháng trực tiếp vì 
vậy ngoài việc giáo dục người học những kỹ năng thi 
đấu, thông qua phát triển các tố chất (đặc biệt là sức 
nhanh, sức mạnh) các kỹ thuật cơ bản ( dẫn bóng, 
truyền bóng, ném rổ tại chỗ và di chuyển) và một số 
chiến thuật thi đấu đơn giản, người tập còn được rèn 

Bắt 
buộc 
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luyện tinh thần đoàn kết, tính phối hợp và quyết tâm 
hoàn thành nhiệm vụ. Được tiếp thu những kiến thức 
về luật bóng rổ để có khả năng thi đấu đúng luật hiện 
hành.  Các biện pháp phòng ngừa và điều trị chấn 
thương trong hoạt động Thể thao. 

      

 II. Khối kiến thức giáo giáo dục chuyên nghiệp: 106 TC 
 II.1. Khối kiến thức cơ sở ngành:  
1 

53001 

Hình họa-
Vẽ kỹ 
thuật F1 
 

2 
2/0/4 

Môn học trang bị những kiến thức về: Phương pháp 
biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng và các bài 
toán có liên quan. Một số phương pháp biến đổi hình 
chiếu, các bài toán triển khai đa diện, mặt cong, giao 
tuyến giữa các mặt trên hình khối. Dụng cụ vẽ, các 
tiêu chuẩn cơ bản về biểu diễn bản vẽ kỹ thuật, vẽ 
hình học, hình chiếu phẳng, hình chiếu trục đo, các 
bản vẽ xây dựng. 

Bắt 
buộc 

2 

53002 

Hình họa-
Vẽ kỹ 
thuật F2 
 

   2 
2/0/4 

Học phần cung giúp sinh viên có kiến thức về phương 
pháp biểu diễn các chi tiết cơ bản, làm quen với bản 
vẽ kỹ thuật và giúp sinh viên khi ra trường có thể đọc 
và thể hiện bản vẽ một cách chính xác thuận tiện cho 
việc bố trí và thực hiện công trình một cách nhanh 
chóng và chính xác. 

Bắt 
buộc 

3 53003 Cơ học lý 
thuyết 

    3 
3/0/6 

Học phần này cung cấp những kiến thức nền tảng để 
tiếp thu những học phần cơ sở và chuyên ngành, nội 
dung học phần bao gồm: Tĩnh học: các tiên đề tĩnh 
học, lực, liên kết, phản lực liên kết, phương pháp 
khảo sát các hệ lực (phẳng, không gian, ngẫu lực và 
moment, lực ma sát). Động học: các đặc trưng 
chuyển động của điểm và vật thể, chuyển động tịnh 
tiến và chuyển động quay, chuyển động song phẳng 
và hợp các chuyển động. Động lực học: các định 
luật, định lý cơ bản của động lực học, nguyên lý 
d’Alambert, phương trình Lagrange loại II, nguyên 
lý di chuyển khả dĩ và hiện tượng va chạm trong thực 
tế kỹ thuật. 
 

Bắt 
buộc 

4 53004 Trắc địa 
đại cương  

3 
3/0/6 

Học phần này trang bị cho người học những khái niệm 
về các mặt tham chiếu Geoid, Ellipsoid trái đất; cách 
biểu thị mặt đất bằng bản đồ; khái niệm về sai số 
trong đo đạc; các kiến thức cơ bản về dụng cụ và các 
phép đo trong trắc địa (đo góc, đo dài, đo cao); các 
lưới khống chế tọa độ và cao độ; phương pháp đo vẽ 
chi tiết bản đồ và mặt cắt; cách thức sử dụng bản đồ 

Bắt 
buộc 
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trong thiết kế; công tác trắc địa trong bố trí công trình. 
Sinh viên thực hành các thao tác đo đạc và bố trí cơ 
bản bằng máy kinh vĩ và máy thủy bình. Gồm: Làm 
quen với máy kinh vĩ quang học; Đo góc bằng theo 
phương pháp cung và toàn vòng; Đo góc đứng bằng 
máy kinh vĩ; Đo dài trực tiếp bằng thước dây và đo 
dài gián tiếp bằng máy kinh vĩ và mia; Đo cao lượng 
giác; Hướng dẫn sử dụng máy thủy bình; Đo chênh 
cao từ giữa bằng máy thủy bình (đo cao kỹ thuật); Lập 
lưới đường chuyền tọa độ và độ cao. 
Hướng dẫn cho sinh viên biết cách đo vẽ địa hình 
phục cụ cho ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao 
thông. Đối với Cảng hàng không phải đo diện rộng và 
đo xác định tĩnh không sân bay; đối với đường ô tô thì 
đo theo dạng tuyến đường. 
 

5 53005 Sức bền 
vật liệu 1 

   3 
3/0/6 

Đây là môn kỹ thuật cơ sở nhằm trang bị cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản về độ bền, độ cứng và 
cách tính toán chung cho các trường hợp chịu lực đơn 
giản nhất của thanh, nội lực và ngoại lực xuất hiện 
trong những kết cấu đơn giản khi chịu tác dụng của 
nhiều loại tải trọng khác nhau. Những đối tượng chính 
được nghiên cứu bao gồm các thanh chịu kéo hay chịu 
nén đúng tâm, các dầm chịu uốn hay là các trục chịu 
xoắn. Mục đích việc phân tích các kết cấu cơ bản kể 
trên là việc xác định các ứng suất, biến dạng và 
chuyển vị gây ra bởi tải trọng, giúp cho sinh viên hiểu 
cách phân tích các kết cấu đơn giản chịu tải trọng 
phức tạp, áp dụng nguyên lý cộng tác dụng như uốn 
xiên, uốn cộng kéo nén, uốn và xoắn, v.v 

Bắt 
buộc 

6 53006 Sức bền 
vật liệu 2 

    2 
2/0/4 

Đây là môn kỹ thuật cơ sở học tiếp theo Sức bền vật 
liệu 1, tiếp tục cũng cố các khái niệm về độ bền, độ 
cứng, độ ổn định và cách tính toán chúng cho các 
trường hợp chịu lực đơn giản nhất của thanh khi 
chúng chịu tải tương đối phức tạp và cả trường hợp tải 
trọng động.  
Nghiên cứu hiện tượng mất ổn định của các  thanh 
chịu nén với các điều kiện biên khác nhau bằng 
phương pháp giải tích và thực hành, tải trọng động. 
Một số bài toán siêu tĩnh thường gặp trong thực tế kỹ 
thuật. 
Môn học trước: 

Bắt 
buộc 

7 53007 Vật liệu     2 Môn học vật liệu xây dựng là môn kỹ thuật cơ sở Bắt 
buộc 



 

 36 

xây dựng 
1  

2/0/4 nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về đặc trưng cơ lý, các phương pháp kiểm tra đánh giá 
chất lượng và yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu 
xây dựng phổ biến dùng trong xây dựng. 
 

8 53008 Thực tập 
trắc địa 

0/1/2 Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức để sử dụng 
thiết bị trắc địa để ứng dụng vào định vị cũng như 
thành lập bình đồ. Học phần này giúp cho người học 
hiểu và ứng dụng trắc địa vào xây dựng công trình,có 
thể sử dụng được các loại máy trắc địa cơ bản để chọn 
điểm khống chế, đo lưới khống chế, đo cao lưới khống 
chế và đo chi tiết. 
Môn học trước: 

Bắt 
buộc 

9 53009 Địa chất 
công trình  

2 
2/0/4 

Môn học địa chất công trình là môn kỹ thuật cơ sở 
nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về đất đá xây dựng, tính chất cơ lý; nước dưới đất, các 
hiện tượng quá trình địa chất công trình làm cơ sở cho 
công tác qui hoạch, thiết kế, thi công, khai thác, bảo 
vệ công trình và cảnh quan môi trường xây dựng. 

Bắt 
buộc 

10 53010 Cơ học kết 
cấu 1 

3 
3/0/6 

Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản về mô hình 
hóa kết cấu, phân loại và tính toán nội lực cho kết cấu 
phẳng chịu tải trọng bất động và di động. 
Phân tích cấu tạo hình học. 
Phân tích nội lực của hệ chịu tải bất động và di động. 

Bắt 
buộc 

11 53011 Cơ học kết 
cấu 2 

2 
2/0/4 

Môn học tiếp theo môn Cơ học kết cấu 1, nhằm trang 
bị cho sinh viên các kiến thức, khái niệm hệ không 
gian, xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi 
tuyến tính, các phương pháp tính kết cấu siêu tĩnh như 
phương pháp lực, phương pháp chuyển vị, phương 
pháp hỗn hợp. 
Môn học trước: 

Bắt 
buộc 

12 53012 Cơ học đất 3 
3/0/6 

Phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, 
nền tảng về cơ học đất. Cung cấp cho người học các 
nguyên lý và các kiến thức về bản chất của đất, các 
giả thuyết lý thuyết và thực nghiệm, các quá trình cơ 
học xảy ra trong đất khi chịu tác động bên ngoài và 
bên trong. Đưa người học tiếp cận với các vấn đề ứng 
dụng và là cơ sở để hình thành tố chất người Kỹ sư 
Xây dựng. Đây là học phần cơ sở chuyên ngành trong 
khối kiến thức chuyên ngành công nghệ và kỹ thuật 
xây dựng, giúp người học vận dụng để giải quyết các 
vấn đề liên quan đến việc sử dụng các tính chất cơ lý 
của đất trong tính toán thiết kế. 

Bắt 
buộc 
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Môn học trước: 
 

13 53013 Tổng quan 
công trình 
xây dựng 
cảng hàng 
không 
 

2 
2/0/4 

Phần I: Giới thiệu về ngành hàng không 
- Lịch sử phát triển ngành hàng không thế giới 
- Lịch sử phát triển ngành hàng không Việt Nam 
- Tổ chức ngành hàng không dân dụng Việt Nam 
- Khối quản lý nhà nước, khối các đơn vị ...... 
- Chức năng, nhiệm vụ ngành hàng không dân dụng 
- Quy hoạch, giao thông vận tải hàng không 
- Quản lý hoạt động bay 
- Hệ thống cấp phép bay 
- Hệ thống văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn 
- Các vấn đề cơ bản của quản lý khai thác và quản lý 
an toàn bay 
Phần II:  
- Giới thiệu các loại hình xây dựng trong cảng hàng 
không 
-Vai trò, chức năng và tác dụng của từng loại hình xây 
dựng 
- Các công trình đặc biệt trong cảng hàng không 
- Bảo vệ, bảo trì, khai thác cảng hàng không 

Bắt 
buộc 

14 53014 Kết cấu 
bê tông 
cốt thép  

2 
2/0/4 

Kết cấu bê tông cốt thép là học phần đầu tiên trong 
nhóm các học phần về kết cấu công trình. Trước học 
phần này là Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Vật liệu 
XD. 
Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về Kết cấu bê tông cốt thép, phương pháp 
tính toán theo trạng thái giới hạn, thiết kế các cấu kiện 
bê tông cốt thép cơ bản. Đồng thời cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức về cấu kiện nhà cửa, tính toán 
được các cấu kiện đơn giản trong nhà như: dầm dọc, 
sàn, khung . 

Bắt 
buộc 

15 53015 Đồ án kết 
cấu bê 
tông cốt 
thép 

1 
1/0/2 

Trên cơ sở mặt bằng sàn đã cho, sinh viên phải tính 
toán, xác định chiều dày bản sàn, tính toán tải trọng và 
nội lực; tính toán và bố trí cốt thép cho bản sàn, dầm 
phụ, dầm chính và cột. 

Bắt 
buộc 

16 53016 Nền 
móng 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
tổng quan về kết cấu móng công trình, điều kiện áp 
dụng các phương án kết cấu móng, nội dung tính toán 
thiết kế móng công trình, tính toán thiết kế móng nông 
và tính toán thiết kế móng cọc. 

Bắt 
buộc 

17 53017 Đồ án 
nền móng 

1 
1/0/2 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
tổng quan về phân tích điều kiện địa chất công trình, 

Bắt 
buộc 
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trên cơ sở địa chất và tải trọng đưa ra các phương án 
thiết kế móng hợp lý cho bài toán móng nông và 
móng cọc.  

18 53018 Thủy lực 2 
2/0/4 

Thủy lực học công trình là học phần cung cấp kiến 
thức về các tính chất, phương trình, công thức tính 
toán về dòng chảy ổn định đều, không đều, công trình 
chảy tràn. 
 

Bắt 
buộc 

19 53019 Trắc địa 
công 
trình 

2 
2/0/4 

Học phần này hướng dẫn cho sinh viên biết cách đo 
vẽ địa hình phục cụ cho ngành Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông. Đối với sân bay, cảng hàng 
không phải đo diện rộng và đo xác định tĩnh không 
sân bay; đối với đường ô tô thì đo theo dạng tuyến 
đường. 
 

Bắt 
buộc 

20 53020 Kinh tế 
xây dựng 

2 
2/0/4 

Học phần này hướng dẫn cho sinh viên về trình tự 
thực hiện một dự án đầu tư, các vấn đề khác về quản 
lý xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình, công 
tác khảo sát thiết kế và dự toán trong xây dựng, tiến 
bộ công nghệ trong xây dựng. Các hình thức tổ chức 
quản lý, lao động và tiền lương, các loại tài sản, đảm 
bảo vật tư, kỹ thuật, chi phí sản xuất, giá thành phẩm 
và lợi nhuận. 

Bắt 
buộc 

21 53021 Kết cấu 
thép  

2 
2/0/4 

Kết cấu thép là học phần cơ sở ngành dành cho sinh 
viên ngành xây dựng, giao thông. Kiến thức học phần 
này giúp sinh viên có thể phân tích và thiết kế kết cấu 
thép theo tiêu chuẩn hiện hành cho các cấu kiện cơ 
bản như sàn, dầm, cột (chịu nén đúng tâm) trên cơ sở 
ứng dụng kết hợp kiến thức sức bền vật liệu và cơ học 
kết cấu trước đây.  

Bắt 
buộc 

22 53022 Đồ án kết 
cấu thép  

2 
1/0/2 

Đây là học phần giúp cho sinh viên vận dụng các kiến 
thức lý thuyết đã được học về kết cấu thép và kết cấu 
thép và công nghiệp một tầng vào việc tính toán thiết 

kế chi tiết nhà công nghiệp một tầng một nhịp. 

Bắt 
buộc 

23 53023 Kỹ thuật 
thi công 
cơ bản 

2 
2/0/4 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 
về kỹ thuật thi công các hạng mục của công trình: 
phần ngầm, phần thân, hoàn thiện và kỹ thuật thi công 
lắp ghép. Tính toán, thiết kế cây chống, dàn giáo, ván 
khuôn, sàn thao tác ….Học phần này cũng giới thiệu 
cho sinh viên các loại máy móc và thiết bị phục vụ 
cho các công tác thi công và nguyên lý hoạt động của 
chúng. 

Bắt 
buộc 

24 53024 Thực tập 1 Học phần này giúp cho sinh viên hiểu rõ và hệ thống Bắt 
buộc 
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địa chất 
công 
trình 

0/1/2 hóa các kiến thức chủ yếu đã học ở môn địa chất công 
trình, đồng thời nắm vững kiến thức khảo sát địa chất 
và biết quy trình khoan thăm dò ngoài hiện trường.  

25 TQHKDD 
Tổng 
quan 
hàng 
không 
dân dụng 

2 
2/0/4 

Học phần này bao gồm một khối lượng kiến thức cơ 
bản về hàng không dân dụng (HKDD) như Tổng quan 
về ngành HKDD; Quản lý nhà nước về HKDD; Tàu 
bay và công nghiệp hàng không; Cảng hàng không, 
sân bay; Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; Vận tải 
hàng không, hàng không chung, công tác đảm bảo 
hoạt động bay, bảo vệ môi trường hoạt động HKDD. 

Bắt 
buộc 

26 53087 Thí 
nghiệm 
sức bền 
vật liệu 
và vật 
liệu xây 
dựng 

1 
0/1/2 Học phần nhằm trang bị các kiến thức rộng để làm các 

thí nghiệm về tính chất cơ lý và độ bền của một số vật 
liệu xây dựng cơ bản như: gạch đất sét nung, cát đá ,xi 
măng, bê tông, cốt thép. 
 

 

 
3.2. Khối kiến thức chuyên ngành :  
 
3.2.1. Chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay: 
  

II.2. Khối kiến thức chuyên ngành Đường ô tô và sân bay : 57 TC 

27 

53025 Tin học 
chuyên 
ngành  

2 
2/0/4 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ 
bản sử dụng phần mềm AutoCad, Autodesk 3D, Map,  
phần mềm thiết kế đường ô tô như Nova.. để thể hiện 
các bản vẽ xây dựng và thiết kế đường. Sau khi học 
xong sinh viên có thể đọc hiểu và thực hiện các bản vẽ 
về công trình xây dựng bằng phần mềm AutoCad, 
Autodesk 3D phiên bản cập nhật mới nhất. 

Bắt 
buộc 

28 

53026 
Thiết kế 
hình học 
đường ô 
tô-đường 
băng  
 

2 
2/0/4 

Nội dung môn học trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về công tác thiết kế Đường ô tô-đường 
băng, trong phần này (Thiết kế Đường ô tô 1) tập 
trung dạy cho sinh viên về các yếu tố hình học ở trên 
đường. Học xong sinh viên sẽ hiểu và có thể tự mình 
thiết kế về trắc dọc, trắc ngang, tiếp đầu, tiếp cuối, .... 
đúng với yêu cầu của tuyến đường. 
 

Bắt 
buộc 

29 

53027 
Tổ chức 
thi công 
nhà dân 
dụng 

2 
2/0/4 

Sau khi đã được học những biện pháp KTTC, sinh 
viên sẽ được hướng dẫn nghiên cứu về tổ chức thi 
công (TCTC) công trình Xây dựng dân dụng như nhà 
ga hàng không, sân bay, lập tiến độ thi công (ngang, 
dây chuyền, sơ đồ mạng). Thiết kế tổng bình đồ công 
trình, tổ chức cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, điện 

Bắt 
buộc 
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nước, lán trại phục vụ thi công. Ngoài ra phải quan 
tâm đến các vấn đề tổ chức an toàn trong thi công xây 
dựng. 

30 

53028 

Tổ chức 
giao 
thông 
trong sân 
bay 

2 
2/0/4 

- Giới thiệu về luật giao thông đường bộ của Việt 
Nam. 
- Các loại hình vận chuyển trong sân bay. 
- Quy tắc an toàn khi tham gia giao thông trong sân 
bay. 
- Quy tắc ưu tiên khi tham gia giao thông trong sân 
bay. 
- Quy định điều kiện an toàn của phương tiện khi 
tham gia giao thông trong sân bay. 
- Quy định về người điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông trong sân bay. 
- Các Quy định theo tiêu chuẩn quốc tế đối với các 
loại phương tiện khi tham gia giao thông trong sân 
bay. 

Bắt 
buộc 

31 

53029 Công 
nghệ vật 
liệu mới 
trong xây 
dựng 
(VLXD2) 

2 
2/0/4 

Học phần cung cấp cho học viên công nghệ các loại 
vật liệu mới ứng dụng trong xây dựng đường ô tô, 
Cảng hàng không, sân bay. Trang bị kiến thức về các 
tính chất cơ lý của các loại vật liệu, các công nghệ thi 
công cho các loại vật liệu mới. Học viên nắm được 
phạm vi ứng dựng của các loại vật liệu mới. 
 

Bắt 
buộc 

32 

53030 

Quy 
hoạch sân 
bay, cảng 
hàng 
không 

2 
2/0/4 

Học phần trang bị các khái niệm về cảng hàng không 
– sân bay. Các hạng mục của cảng hàng không sân 
bay. Nhiệm vụ và yêu cầu khi thiết kế tổng mặt bằng 
cảng hàng không – sân bay. Thiết kế khu bay bao 
gồm: Xác định kích thước dải bay; Thiết kế hệ thống 
đường lăn, sân đỗ; Xác định năng lực thông qua tính 
toán của sân bay; Xác định kích thước và yêu cầu đối 
với tĩnh không SB. Thiết kế khu phục vụ kỹ thuật: 
Quy hoạch mặt bằng khu phục vụ kỹ thuật. Thiết kế 
sân bay trực thăng: Thiết kế các hạng mục của sân bay 
trực thăng. Tiềng ồn hàng không: Khái niệm, phương 
pháp đánh giá mức tiếng ồn và biện pháp khắc phục 
tiếng ồn hàng không. 
 

Bắt 
buộc 

33 

53031 Thiết kế 
nền, mặt 
đường ô 
tô và sân 
bay 

2 
2/0/4 

Nội dung môn học trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về công tác thiết kế đường ô tô, sân bay 
trong phần này (Thiết kế đường ô tô 2) tập trung dạy 
cho sinh viên về các khái niệm và công tác thiết kế 
nền, mặt đường ô tô, sân bay và các công trình trên 

Bắt 
buộc 
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 đường và trong sân bay (rãnh thoát nước trên đường, 
tường chắn, kè mái ta luy, cống, cầu bản nhỏ). 
Học xong sinh viên sẽ hiểu và có thể tự mình thiết kế 
về nền, mặt đường, sân bay và các công trình trên 
đường và trong sân bay. 
 

34 

53032 

Thực tập 
kỹ thuật 
và công 
trường 

2 
2/0/4 

Đây là học phần mà sinh viên phải đi tham quan, thực 
tập theo thực tế công trình để hình dung được các bộ 
phận trong một công trình và tìm hiểu về các vấn đề 
kỹ thuật xây dựng. Sau đợt thực tập sinh viên sẽ có 
con mắt tổng quan về các công trình xây dựng, đặc 
biệt là hình dung được khung cảnh chung về Cảng 
hàng không, đồng thời gây dựng cho sinh viên lòng 
yêu ngành, yêu nghề và xây dựng cho bản thân ý chí 
quyết tâm học tập. Kết thúc thực tập sinh viên có thể 
hiểu, nắm vững trình tự thi công, tổ chức công trường, 
sau đó viết báo cáo tổng kết nộp giáo viên phụ trách. 

Bắt 
buộc 

35 

53033 

Thiết kế 
nhà ga 
hàng 
không 

2 
2/0/4 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản 
về yêu cầu thiết kế cấu tạo kết cấu nhà ga, các chỉ tiêu 
tính toán, các phương pháp tính toán thiết kế kết nhà 
ga, bao gồm thiết kế mới và cải tạo nâng cấp nhà ga 
hiện hữu, dưới tác dụng của các loại tải trọng dân 
dụng và công nghiệp khác nhau và với lưu lượng khai 
thác khác nhau. Kết thúc môn học, học viên có thể 
thực hiện thiết kế các dự án xây dựng mới và cải tạo 
nâng cấp kết cấu nhà ga cũ . 
 

 

36 

53034 
Cơ sở 
công 
trình cầu 

2 
2/0/4 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về khái 
niệm các công trình nhân tạo trên đường, các căn cứ 
cơ bản và điều kiện để thiết kế cầu, công tác thiết kế 
các phương án cầu, mặt cầu và đường người đi, mố trụ 
câu dầm, cơ sở phân tích kết cấu cầu và gối cầu. 

 

37 

53035 Thiết kế 
kết cấu 
Cầu bê 
tông cốt 
thép 

3 
3/0/4 

Nội dung học phần này nhằm xây dựng nền tảng cơ 
bản cho sinh viên về khái niệm kết cấu Cầu bê tông 
cốt thép, tính toán, thiết kế cho công tác kỹ thuật của 
cầu. Trang bị kiến thức cho sinh viên về thiết kế cấu 
tạo và tính toán nội lực các loại cầu BTCT bao gồm: 
cầu bản, cầu dầm nhịp đơn giản BTCT thường, lắp 
ghép và đúc tại chổ; cầu dầm giản đơn BTCT ứng lực 
trước; cầu dầm liên tục, cầu dầm múc thừa có nhịp 
đeo.  

Bắt 
buộc 

38 
53036 Đồ án 

thiết kế 
1 

1/0/2 
Đồ án giúp sinh viên thiết kế được 01 cây cầu thực tế, 
đầy đủ các bộ phận của nó như: tính toán lan ca, lề bộ 

Bắt 
buộc 
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Cầu bê 
tông cốt 
thép 

hành, tính toán bản mặt cầu, dầm ngang, dầm chính. 
Môn học trước: 53035 

39 

53037 Công 
trình trên 
nền đất 
yếu 

2 
2/0/6 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về căn 

bản về nền móng công trình hợp lý trên nền đất yếu và 
các phương pháp xử lý nền đất yếu. 

Bắt 
buộc 

40 

53038 
Xây dựng 
nền 
đường ô 
tô và 
đường 
băng 

3 
3/0/6 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ 
thuật xây dựng nền đường ô tô và đường băng trong 
các điều kiện khác nhau, kỹ thuật xây dựng các loại 
nền mặt đường bao gồm cấu tạo, yêu cầu đối với vật 
liệu, kỹ thuật thi công và các thiết bị phục vụ thi công 
nền, mặt đường ô tô và đường băng, công tác kiểm tra 
chất lượng nền, mặt đường. 
Môn học trước: 

Bắt 
buộc 

41 

53039 

Đồ án 
thiết kế 
đường bộ 

 
1 

1/0/2 

Đây là học phần ứng dụng của môn học Thiết kế 
Đường bộ (kết hợp cả 2 phần (Thiết kế Đường ô tô 1 
và Thiết kế Đường ô tô 2) 
Môn học tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến thiết 
kế đường bộ. Ngoài ra, hướng cho sinh viên hình 
thành kỹ năng phân tích để lựa chọn phương án thiết 
kế hợp lí cũng rất quan trọng. 
Môn học trước: 

Bắt 
buộc 
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53040 

Đồ án 
thiết kế 
đường 
băng 

1 
1/0/2 

Đây là học phần ứng dụng của môn học Thiết kế 
đường băng 
Môn học tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến thiết 
kế đường băng. Ngoài ra, hướng cho sinh viên hình 
thành kỹ năng phân tích để lựa chọn phương án thiết 
kế hợp lí cũng rất quan trọng. 
Môn học trước: 

 

43 

53041 
Kỹ thuật 
thi công  
đường 
sân bay 

3 
3/0/6 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 
về kỹ thuật thi công đường sân bay, đặc biệt là đường 
băng, đường cao tốc. Học phần cũng giới thiệu cho 
sinh viên các loại máy móc và thiết bị phục vụ cho các 
công tác thi công mặt đường sân bay và nguyên lí hoạt 
động của chúng. 

Bắt 
buộc 

44 

53042 Chuyên 
đề đường 
ô tô và 
đường 
băng 

2 
2/0/4 

Học phần này giúp sinh viên tự tìm hiểu và nâng cao 
khả năng nghiên cứu độc lập trong từng khía cạnh 
chuyên sâu của chuyên ngành. Sinh viên tìm hiểu về 
các phương pháp thiết kế mới, công nghệ thi công 
hiện đại trên thế giới, ứng dụng tin học vào công tác 
thiết kế và thi công đường ô tô và đường băng. 

Bắt 
buộc 

45 53043 Quản lý 2 Học phần này trang bị cho sinh viên ngành xây dựng Bắt 
buộc 
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dự án xây 
dựng 
 

2/0/4 các kiến thức cơ bản về quản lý và quản lý dự án xây 
dựng với nội dung như sau: Các khái niệm cơ bản về 
quản lý dự án xây dựng, quản lý thời gian, quản lý chi 
phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, giới thiệu các 
phần mềm quản lý. 

46 
 
 

53044 
Phương 
pháp 
phần tử 
hữu hạn 
 

2 
2/0/4 

Cung cấp cho SV các khái niệm cơ bản về phương 
pháp phần tử hữu hạn (PP PTHH); trình tự phân tích 
bài toán theo PP PTHH; các hàm xấp xỉ, đa thức xấp 
xỉ và phép nội suy; các phương trình cơ bản. Áp dụng 
PP PTHH để tính toán hệ thanh, khung dầm. Đồng 
thời, SV cũng được giới thiệu PP PTHH cho bài toán 
phẳng.  

Bắt 
buộc 

47 

53045 

Tổ chức 
thi công 
đường 
sân bay 

2 
2/0/4 

Sau khi đã được học những biện pháp kỹ thuật thi 
công (KTTC), sinh viên sẽ được hướng dẫn nghiên 
cứu về tổ chức thi công (TCTC) công trình Xây dựng 
đường sân bay như: đường ô tô, đường dẫn, bãi đổ và 
đường băng…và lập tiến độ thi công (ngang, dây 
chuyền, sơ đồ mạng). Thiết kế tổng bình đồ công 
trình, tổ chức cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, điện 
nước, lán trại phục vụ thi công. Ngoài ra phải quan 
tâm đến các vấn đề tổ chức an toàn trong thi công xây 
dựng. 
 

Bắt 
buộc 

48 

53046 Đồ án 
xây dựng 
và tổ 
chức thi 
công 
đường ô 
tô và 
đường 
băng 

2 
2/0/4 Đây là học phần ứng dụng của môn học tổ chức thi 

công đường ô tô và đường băng. 
Học phần này tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến 
tổ chức thi công đường ô tô và đường băng. Ngoài ra, 
hướng cho sinh viên hình thành kỹ năng phân tích để 
lựa chọn phương án thi công hợp lí, đúng tiến độ. 
Môn học trước: 

Bắt 
buộc 

49 

53047 Lập và 
phân tích 
Dự án đầu 
tư xây 
dựng 
 

2 
2/0/4 Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về lập và phân tích đánh giá một dự án đầu tư xây 
dựng, lựa chọn các phương án đầu tư hiệu quả tối ưu. 

Bắt 
buộc 

50 

53048 
Thi công 
mặt 
đường 
băng 

2 
2/0/4 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 
về kỹ thuật thi công mặt đường băng. Học phần cũng 
giới thiệu cho sinh viên các loại máy móc và thiết bị 
phục vụ cho các công tác thi công mặt đường băng và 
nguyên lí hoạt động của chúng. Được bố trí dạy sau 
môn học Thiết kế mặt đường băng. Đối với học phần 

Bắt 
buộc 
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này học viên cần có thái độ học tập chuyên cần; Có 
tinh thần trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ trong 
học tập. Kết thúc môn học, học viên phải nắm bắt 
được nội dung của công tác Thi công mặt đường băng. 
 

51 

53049 Khai thác 
và bảo trì 
đường ô 
tô và 
đường 
băng 

3 
3/0/6 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 
về tiêu chuẩn, phương pháp đáng giá chất lượng khai 
thác đường ô tô và đường băng, công nghệ duy tu bảo 
dưởng, sửa chữa và tổ chức quản lý khai thác và các 
loại hình kiểm định nền, mặt đường ô tô và đường 
băng. 

Bắt 
buộc 

52 

53050 Máy xây 
dựng 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về máy xây dựng, sau khi học xong sinh viên 
có thể hiểu và biết cách sử dụng cac loại máy móc 
phục vụ cho xây dựng. 
 

Bắt 
buộc 

53 

53051 Quản lý 
chất lượng 
và giám 
sát xây 
dựng 
 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
và kỹ năng về công tác quản trị chất lượng và giám sát 
quá trình thực hiện dự án trong các dự án xây dựng từ 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc quá trình 
xây dựng của dự án. 

Bắt 
buộc 

54 

53052 
Quản lý 
khai thác 
dự án xây 
dựng 
 

2 
2/0/4 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức từ giai đoạn 
bàn giao đưa dự án xây dựng vào hoạt động cho đến 
hết vòng đời của dự án (thời điểm phải nâng cấp cải 
tạo, thay đổi quy mô, kết cấu tải trọng khai thác của 
dự án). Cung cấp cho sinh viên các nội dung trong 
quản lý khai thác, các phương pháp bảo trì, phương án 
tổ chức giao thông, tổ chức thu phí, vv... 

Tự 
chọn 

55 

53055 Hệ thống 
kỹ thuật 
đường ô 
tô và sân 
bay. 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức 
căn bản về nguyên lý, cấu tạo và bố trí thiết bị ở 
đường ô tô và sân bay. Các vấn đề chung về tính toán 
hệ thống cấp thoát nước cho công trình xây dựng 
đường ô tô và sân bay. Ngoài ra còn giới thiệu cho 
sinh viên một số khái niệm cơ bản về hệ thống điện, 
điện lạnh, cứu hỏa tự động… 
 

Tự 
chọn 

56 

53056 Thiết kế 
mặt 
đường bê 
tông xi 
măng và 
mặt 
đường 

2 
2/0/4 

Cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan, chi 
tiết về: 
- Phân loại các kết cấu mặt đường bê tông xi măng ô 
tô và sân bay. 
- Vật liệu xây dựng làm đường bê tông xi măng ô tô, 
sân bay (bê tông xi măng, bê tông nhựa, vật liệu làm 
móng, vv...) 

Tự 
chọn 



 

 45 

băng. - Thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường (mặt, lớp nền, 
móng), lề đường; lựa chọn các loại vật liệu phù hợp 
với cấu tạo áo đường. 
- Các phương pháp (trong và ngoài nước) tính toán 
chiều dày các lớp kết cấu, xác định các thông số hình 
học tấm và xác định các yêu cầu về vật liệu đối với 
mỗi lớp kết cấu. 
- Thiết kế cấu tạo các khe nối. 
- Thiết kế hệ thống thoát nước cho kết cấu mặt đường. 
 

 THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP: 1 
I Thực tập và Đồ án tốt nghiệp 
1 53053 Thực tập 

tốt 
nghiệp 

4 
0/4/8 

Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên 
trước khi đi vào thực tế lao động sản xuất. Tạo điều 
kiện cho sinh viên củng cố kiến thức đã học thông qua 
thực tập (tham quan, sử dụng). 
Sinh viên được đưa tới các đơn vị (Viện thiết kế, Sở 
Giao thông, Sở Xây dựng, Công ty Tư vấn Khảo sát 
Thiết kế, các Công ty Xây dựng công trình, Ban 
QLDA..) thuộc lĩnh vực XD CTGT và XDDD để học 
tập thực tế, liên hệ giữa lý thuyết đã học với thực tiễn 
nhằm hoàn thiện kiến thức trước khi tốt nghiệp. Tại 
các đơn vị thực tập, sinh viên sẽ tìm hiểu các tài liệu, 
thu thập các số liệu để chuẩn bị cho việc làm báo cáo 
thực tập. 
  

Bắt 
buộc 

2 53054 Đồ án tốt 
nghiệp 

8 
0/8/16 

Đồ án tốt nghiệp trang bị cho người học những kiến 
thức cơ bản về việc thiết kế một công trình thực tế về 
chuyên ngành Cảng hàng không, sân bay. Môn đồ án 
tốt nghiệp kiểm tra việc nắm vững toàn bộ những kiến 
thức, kỹ năng tích lũy trong suốt quá trình họ, và vận 
dụng vào: lựa chọn sử dụng vật liệu, lên sơ đồ phân 
tích sơ bộ, tính toán thiết kế cụ thể và lên phương án 
tổng hợp vật liệu cho một công trình theo một nhiệm 
vụ thiết kế định trước, sao cho đảm bảo các yêu cầu 
về kinh tế và kỹ thuật. 
Đồ án dưới dạng một công trình có kích thước và điều 
kiện hoàn toàn thực tế, yêu cầu (nhiệm vụ thiết kế) đặt 
ra cho thí sinh phải thực hiện những công việc tính 
toán cụ thể tối thiểu. 

Bắt 
buộc 

 Kiến thức giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh 
 2.1. Giáo dục Quốc phòng – An ninh 
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 Theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường 
trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

Bắt 
buộc 

 2.2. Giáo dục thể chất (học theo quy định của nhà trường) 
 Theo Quy định về chuẩn chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn 

học Giáo dục thể chất tại Học viện Hàng không Việt Nam. 
Bắt 
buộc 

 
 
3.2.2 Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và ga hàng không: 
 
(03 năm đầu học giống như chuyện ngành Đường ộ tô và sân bay)  
 

 II.2. Khối kiến thức chuyên ngành Xây dựng dân dụng – ga hàng không : 61 TC 

27 

53025 Tin học 
chuyên 
ngành  

2 
2/0/4 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ 
bản sử dụng phần mềm AutoCad, Autodesk 3D, 
REVIT, SAP200, BENTLEY.. để thể hiện các bản vẽ 
xây dựng và thiết kế nhà ga. Sau khi học xong sinh 
viên có thể đọc hiểu và thực hiện các bản vẽ về công 
trình xây dựng bằng phần mềm AutoCad, Autodesk 
3D phiên bản cập nhật mới nhất. 

Bắt 
buộc 

28 

53026 
Thiết kế 
hình học 
đường ô 
tô -đường 
băng 
 

2 
2/0/4 

Nội dung môn học trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về công tác thiết kế Đường ô tô, trong 
phần này (Thiết kế Đường ô tô 1) tập trung dạy cho 
sinh viên về các yếu tố hình học ở trên đường. Học 
xong sinh viên sẽ hiểu và có thể tự mình thiết kế về 
trắc dọc, trắc ngang, tiếp đầu, tiếp cuối, .... đúng với 
yêu cầu của tuyến đường. 
 

Bắt 
buộc 

29 

53027 

Tổ chức 
thi công 
nhà dân 
dụng 

2 
2/0/4 

Sau khi đã được học những biện pháp KTTC, sinh 
viên sẽ được hướng dẫn nghiên cứu về tổ chức thi 
công (TCTC) công trình Xây dựng dân dụng như nhà 
ga hàng không, sân bay, lập tiến độ thi công (ngang, 
dây chuyền, sơ đồ mạng). Thiết kế tổng bình đồ công 
trình, tổ chức cung ứng vật tư, bố trí kho bãi, điện 
nước, lán trại phục vụ thi công. Ngoài ra phải quan 
tâm đến các vấn đề tổ chức an toàn trong thi công xây 
dựng. 

Bắt 
buộc 

30 

53028 
Tổ chức 
giao 
thông 
trong sân 
bay 

2 
2/0/4 

- Giới thiệu về luật giao thông đường bộ của Việt 
Nam. 
- Các loại hình vận chuyển trong sân bay. 
- Quy tắc an toàn khi tham gia giao thông trong sân 
bay. 
- Quy tắc ưu tiên khi tham gia giao thông trong sân 
bay. 

Bắt 
buộc 
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- Quy định điều kiện an toàn của phương tiện khi 
tham gia giao thông trong sân bay. 
- Quy định về người điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông trong sân bay. 
- Các Quy định theo tiêu chuẩn quốc tế đối với các 
loại phương tiện khi tham gia giao thông trong sân 
bay. 
 

31 
 
 

53029 

Công 
nghệ vật 
liệu mới 
(VLXD2) 

2 
2/0/4 

Học phần cung cấp cho học viên công nghệ các loại 
vật liệu mới ứng dụng trong xây dựng đường ô tô, 
Cảng hàng không, sân bay. Trang bị kiến thức về các 
tính chất cơ lý của các loại vật liệu, các công nghệ thi 
công cho các loại vật liệu mới. Học viên nắm được 
phạm vi ứng dựng của các loại vật liệu mới. 
 

Bắt 
buộc 

32 

53030 

Quy 
hoạch sân 
bay, cảng 
hàng 
không 

2 
2/0/4 

Học phần trang bị các khái niệm về cảng hàng không 
– sân bay. Các hạng mục của cảng hàng không sân 
bay. Nhiệm vụ và yêu cầu khi thiết kế tổng mặt bằng 
cảng hàng không – sân bay. Thiết kế khu bay bao 
gồm: Xác định kích thước dải bay; Thiết kế hệ thống 
đường lăn, sân đỗ; Xác định năng lực thông qua tính 
toán của sân bay; Xác định kích thước và yêu cầu đối 
với tĩnh không SB. Thiết kế khu phục vụ kỹ thuật: 
Quy hoạch mặt bằng khu phục vụ kỹ thuật. Thiết kế 
sân bay trực thăng: Thiết kế các hạng mục của sân bay 
trực thăng. Tiềng ồn hàng không: Khái niệm, phương 
pháp đánh giá mức tiếng ồn và biện pháp khắc phục 
tiếng ồn hàng không. 

Bắt 
buộc 

33 

53031 

Thiết kế 
nền, mặt 
đường ô 
tô và sân 
bay 
 

2 
2/0/4 

Nội dung môn học trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về công tác thiết kế Đường ô tô, trong 
phần này (Thiết kế Đường ô tô 2) tập trung dạy cho 
sinh viên về các khái niệm và công tác thiết kế nền, 
mặt đường và các công trình trên đường (rãnh thoát 
nước trên đường, tường chắn, kè mái ta luy, cống, cầu 
bản nhỏ ). 
Học xong sinh viên sẽ hiểu và có thể tự mình thiết kế 
về nền, mặt đường và các công trình trên đường. 
 

Bắt 
buộc 

34 
 

 
53032 

Thực tập 
kỹ thuật 
và công 
trường 

2 
2/0/4 

Đây là học phần mà sinh viên phải đi tham quan, thực 
tập theo thực tế công trình để hình dung được các bộ 
phận trong một công trình và tìm hiểu về các vấn đề 
kỹ thuật xây dựng. Sau đợt thực tập sinh viên sẽ có 
con mắt tổng quan về các công trình xây dựng, đặc 

Bắt 
buộc 
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biệt là hình dung được khung cảnh chung về Cảng 
hàng không, đồng thời gây dựng cho sinh viên lòng 
yêu ngành, yêu nghề và xây dựng cho bản thân ý chí 
quyết tâm học tập. Kết thúc thực tập sinh viên có thể 
hiểu, nắm vững trình tự thi công, tổ chức công trường, 
sau đó viết báo cáo tổng kết nộp giáo viên phụ trách. 

35 

53033 

Thiết kế 
nhà ga 
hàng 
không 

2 
2/0/4 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản 
về yêu cầu thiết kế cấu tạo kết cấu nhà ga, các chỉ tiêu 
tính toán, các phương pháp tính toán thiết kế kết nhà 
ga, bao gồm thiết kế mới và cải tạo nâng cấp nhà ga 
hiện hữu, dưới tác dụng của các loại tải trọng dân 
dụng và công nghiệp khác nhau và với lưu lượng khai 
thác khác nhau. Kết thúc môn học, học viên có thể 
thực hiện thiết kế các dự án xây dựng mới và cải tạo 
nâng cấp kết cấu nhà ga cũ. 
 

Bắt 
buộc 

36 53034 
Cơ sở 
công 
trình cầu 

2 
2/0/4 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về khái 
niệm các công trình nhân tạo trên đường, các căn cứ 
cơ bản và điều kiện để thiết kế cầu, công tác thiết kế 
các phương án cầu, mặt cầu và đường người đi, mố trụ 
câu dầm, cơ sở phân tích kết cấu cầu và gối cầu. 

 

37 
 
 

53058 Thiết kế 
kết cấu 
nhà 
khung bê 
tông cốt 
thép 

2 
2/0/4 

Nội dung học phần này nhằm xây dựng nền tảng cơ 
bản cho sinh viên về khái niệm kết cấu Cầu bê tông 
cốt thép, tính toán, thiết kế cho công tác kỹ thuật của 
cầu. Trang bị kiến thức cho sinh viên về thiết kế cấu 
tạo và tính toán nội lực các loại cầu BTCT bao gồm: 
cầu bản, cầu dầm nhịp đơn giản BTCT thường, lắp 
ghép và đúc tại chổ; cầu dầm giản đơn BTCT ứng lực 
trước; cầu dầm liên tục, cầu dầm múc thừa có nhịp 
đeo.  

Bắt 
buộc 

38 

53036 Đồ án 
thiết kế 
Cầu bê 
tông cốt 
thép 

1 
1/0/2 Đồ án giúp sinh viên thiết kế được 01 cây cầu thực tế, 

đầy đủ các bộ phận của nó như: tính toán lan ca, lề bộ 
hành, tính toán bản mặt cầu, dầm ngang, dầm chính. 
Môn học song hành: 53035 

Bắt 
buộc 

 
39 
 

53037 Công 
trình trên 
nền đất 
yếu 

2 
2/0/4 Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về căn 

bản về nền móng công trình hợp lý trên nền đất yếu và 
các phương pháp xử lý nền đất yếu. 

Bắt 
buộc 

40 

53038 Xây dựng 
nền 
đường ô 
tô và 

3 
3/0/6 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kỹ 
thuật xây dựng nền đường ô tô và đường băng trong 
các điều kiện khác nhau, kỹ thuật xây dựng các loại 
nền mặt đường bao gồm cấu tạo, yêu cầu đối với vật 

Bắt 
buộc 
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đường 
băng 

liệu, kỹ thuật thi công và các thiết bị phục vụ thi công 
nền, mặt đường ô tô và đường băng, công tác kiểm tra 
chất lượng nền, mặt đường. 

41 

53060 Đồ án 
thiết kế 
kết cấu 
nhà 
khung bê 
tông cốt 
thép 

    1 
1/0/2 

Đây là học phần ứng dụng của môn học Kết cấu nhà 
bê tông cốt thép 
Môn học tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến thiết 
kế nhà ga hàng không dân dụng bằng bê tông cốt thép. 
Ngoài ra, hướng cho sinh viên hình thành kỹ năng 
phân tích để lựa chọn phương án thiết kế hợp lí cũng 
rất quan trọng. 
Môn học trước: 53014 

Bắt 
buộc 

42 
 
 

53061 

Đồ án 
thiết kế 
kết cấu 
nhà thép 

1 
1/0/2 

Đây là học phần ứng dụng của môn học Kết cấu thép 
công trình nhà ga. 
Môn học tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến thiết 
kế nhà ga hàng không dân dụng bằng kết cấu thép. 
Ngoài ra, hướng cho sinh viên hình thành kỹ năng 
phân tích để lựa chọn phương án thiết kế hợp lí cũng 
rất quan trọng. 
Môn học trước: 53021 

 

43 

53062 Kiến trúc 
dân dụng 
và công 
nghiệp 
(Kiến 
trúc nhà 
ga) 

2 
2/0/4 

Đây là học phần ứng dụng của môn học Kiến trúc nhà 
dân dụng và công nghiệp, đặc biệt là nhà ga hàng 
không 
Môn học tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến thiết 
kế kiến trúc nhà DD& CN như nhà ga hàng không dân 
dụng. Ngoài ra, hướng cho sinh viên hình thành kỹ 
năng phân tích để lựa chọn phương án thiết kế kiến 
trúc hợp lí. 

Bắt 
buộc 

44 

53063 

Công 
nghệ mới 
trong xây 
dựng 
DD&CN 

2 
2/0/4 

Học phần này giúp sinh viên tự tìm hiểu và nâng cao 
khả năng nghiên cứu độc lập trong từng khía cạnh 
chuyên sâu của chuyên ngành về Công nghệ xây dựng 
mới, hiện đại trong xây dựng DD& CN. Sinh viên tìm 
hiểu về các công nghệ vật liệu và công nghệ thi công 
hiện đại trên thế giới, ứng dụng công nghệ tiên tiến 
vào công tác thiết kế và thi công nhà ga hàng không 
dân dụng. 

Bắt 
buộc 

45 

53043 
Quản lý 
dự án xây 
dựng 
 

2 
2/0/4 

Học phần này trang bị cho sinh viên ngành xây dựng 
các kiến thức cơ bản về quản lý và quản lý dự án xây 
dựng với nội dung như sau: Các khái niệm cơ bản về 
quản lý dự án xây dựng, quản lý thời gian, quản lý chi 
phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, giới thiệu các 
phần mềm quản lý. 

Bắt 
buộc 

46 
53044 Phương 

pháp 
2 

2/0/4 
Cung cấp cho SV các khái niệm cơ bản về phương 
pháp phần tử hữu hạn (PP PTHH); trình tự phân tích 

Bắt 
buộc 
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phần tử 
hữu hạn 
 

bài toán theo PP PTHH; các hàm xấp xỉ, đa thức xấp 
xỉ và phép nội suy; các phương trình cơ bản. Áp dụng 
PP PTHH để tính toán hệ thanh, khung dầm. Đồng 
thời, SV cũng được giới thiệu PP PTHH cho bài toán 
phẳng.  

47 

53064 Thi công 
nhà ga 
hàng 
không 

3 
3/0/6 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 
về tiêu chuẩn, phương pháp và kỹ thuật thi công nhà 
ga hàng không dân dụng; ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý thi công nhà ga hàng không dân dụng 

Bắt 
buộc 

48 

53065 Trang trí 
nội thất 
nhà ga 
hàng 
không 

3 
2/0/6 Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về tiêu chuẩn, các nguyên tắc cơ bản và phương pháp 
thiết kế và trang trí nội thất nhà ga hàng không dân 
dụng. 

Bắt 
buộc 

49 

53047 Lập và 
phân tích 
dự án đầu 
tư xây 
dựng 

2 
2/0/4 Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về lập và phân tích đánh giá một dự án đầu tư xây 
dựng, lựa chọn các phương án đầu tư hiệu quả tối ưu. 

Bắt 
buộc 

50 

53066 

Đồ án thi 
công nhà 
ga hàng 
không 

1 
1/0/2 

Đây là học phần ứng dụng của môn học Thi công nhà 
ga hàng không 
Học phần này tổng hợp lại các kiến thức liên quan đến 
tổ chức thi công nhà ga. Ngoài ra, hướng cho sinh 
viên hình thành kỹ năng phân tích để lựa chọn phương 
án thi công hợp lí, đúng tiến độ. 
Môn học trước: 53064 

Bắt 
buộc 

51 

53067 Quản lý 
và khai 
thác nhà 
ga hàng 
không. 

2 
2/0/4 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 
về nguyên tắc Quản lý và khai thác nhà ga hàng không 
dân dụng. Học phần cũng giới thiệu cho sinh viên các 
loại công nghệ hiện và kỹ thuật đại phục vụ cho các 
công tác quản lý và khai thác nhà ga và nguyên lí hoạt 
động của chúng. 

Bắt 
buộc 

52 

53050 Máy xây 
dựng 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
cơ bản về máy xây dựng, sau khi học xong sinh viên 
có thể hiểu và biết cách sử dụng các loại máy móc 
phục vụ cho xây dựng. 

Bắt 
buộc 

53 

53051 Quản lý 
chất 
lượng và 
giám sát 
xây dựng 
 

2 
2/0/4 Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

và kỹ năng về công tác quản trị chất lượng và giám sát 
quá trình thực hiện dự án trong các dự án xây dựng từ 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc quá trình 
xây dựng của dự án. 

Bắt 
buộc 

54 53052 Quản lý 2 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức từ giai đoạn Tự 
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khai thác 
dự án xây 
dựng 
 

2/0/4 bàn giao đưa dự án xây dựng vào hoạt động cho đến 
hết vòng đời của dự án (thời điểm phải nâng cấp cải 
tạo, thay đổi quy mô, kết cấu tải trọng khai thác của 
dự án). Cung cấp cho sinh viên các nội dung trong 
quản lý khai thác, các phương pháp bảo trì, phương án 
tổ chức giao thông, tổ chức thu phí, vv... 

chọn 

55 

53068 Hệ thống 
kỹ thuật 
trong 
công 
trình xây 
dựng (ga 
hàng 
không) 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức 
căn bản về nguyên lý, cấu tạo và bố trí thiết bị kỹ 
thuật ở ga hàng không. Các vấn đề chung về tính toán 
hệ thống kỹ thuật cho công trình xây dựng ga hàng 
không. Ngoài ra còn giới thiệu cho sinh viên một số 
khái niệm cơ bản về hệ thống điện, điện lạnh, cứu hỏa 
tự động… 
 

Tự 
chọn 

56 

53069 Kỹ thuật 
thi công 
công 
trình đặc 
biệt 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức 
căn bản về công trình đặc biệt đối với công trình xây 
dựng hàng không như tháp không lưu, hầm chứa máy 
bay, hầm bảo dưỡng, hầm chứa khí tài, vật tư, vật liệu, 
vv..., trong hoàn cảnh thiên tai, chiến tranh, theo 
những kết cấu bê tông cốt thép, vật liệu, có tiêu chuẩn 
riêng đảm bảo các kết cấu chịu lực theo những yêu 
cầu đặc biệt (uốn, nén, xoắn của việc sử dụng, khai 
thác). 

Tự 
chọn 

 THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP: 12 TC 
I Thực tập và Đồ án tốt nghiệp 
1 53053 Thực tập 

tốt 
nghiệp 

0/4/8 Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức cho sinh viên 
trước khi đi vào thực tế lao động sản xuất. Tạo điều 
kiện cho sinh viên củng cố kiến thức đã học thông qua 
thực tập (tham quan, sử dụng). 
Sinh viên được đưa tới các đơn vị (Viện thiết kế, Sở 
Giao thông, Sở Xây dựng, Công ty Tư vấn Khảo sát 
Thiết kế, các Công ty Xây dựng công trình, Ban 
QLDA..) thuộc lĩnh vực XD CTGT và XDDD để học 
tập thực tế, liên hệ giữa lý thuyết đã học với thực tiễn 
nhằm hoàn thiện kiến thức trước khi tốt nghiệp. Tại 
các đơn vị thực tập, sinh viên sẽ tìm hiểu các tài liệu, 
thu thập các số liệu để chuẩn bị cho việc làm báo cáo 
thực tập. 
  

Bắt 
buộc 

2 53054 Đồ án tốt 
nghiệp 

0/8/16 Đồ án tốt nghiệp trang bị cho người học những kiến 
thức cơ bản về việc thiết kế một công trình thực tế về 
chuyên ngành Cảng hàng không, sân bay. Môn đồ án 
tốt nghiệp kiểm tra việc nắm vững toàn bộ những kiến 

Bắt 
buộc 
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thức, kỹ năng tích lũy trong suốt quá trình họ, và vận 
dụng vào: lựa chọn sử dụng vật liệu, lên sơ đồ phân 
tích sơ bộ, tính toán thiết kế cụ thể và lên phương án 
tổng hợp vật liệu cho một công trình theo một nhiệm 
vụ thiết kế định trước, sao cho đảm bảo các yêu cầu 
về kinh tế và kỹ thuật. 
Đồ án dưới dạng một công trình có kích thước và điều 
kiện hoàn toàn thực tế, yêu cầu (nhiệm vụ thiết kế) đặt 
ra cho thí sinh phải thực hiện những công việc tính 
toán cụ thể tối thiểu. 

 Kiến thức giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh 
 2.1. Giáo dục Quốc phòng – An ninh 
 Theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường 
trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

Bắt 
buộc 

 2.2. Giáo dục thể chất (học theo quy định của nhà trường) 
 Theo Quy định về chuẩn chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn 

học Giáo dục thể chất tại Học viện Hàng không Việt Nam. 
Bắt 
buộc 

 
3.3. Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng: 
(03 năm đầu học giống như chuyên ngành Đường ô tô và sân bay)  
 

II.2. Khối kiến thức chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng : 61 TC 
27 53025 Tin học chuyên 

ngành  
2 

1/1/4 
Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức 
và kỹ năng cơ bản sử dụng phần mềm excel, phần 
mềm tính dự toán và quản lý. Sau khi học xong 
sinh viên có thể tính được dự toán công trình với 
phiên bản cập nhật mới nhất. 

Bắt 
buộc 

 
28 

53071 
 
 

Kinh tế vi mô  
2 

2/0/4 

Giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ 
mô bao gồm: đo lường tổng sản lượng và mức giá 
của nền kinh tế, mô tả hành vi của nền kinh tế trong 
dài hạn, các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, 
thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn. Giới thiệu 
những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu và cân 
bằng kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế như cán cân 
thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương 
mại. Giới thiệu các trường phái và những cách tiếp 
cận khác nhau nhằm giải thích sự vận hành của nền 
kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn; các chính sách 
kinh tế vĩ mô cơ bản và vai trò quản lý hệ thống các 
công cụ chính sách kinh tế vĩ mô đối với một nền 
kinh tế mở. Bên cạnh đó còn phân tích những cơ sở 
vi mô làm nền tảng cho các phân tích kinh tế vĩ mô. 
 

Bắt 
buộc 
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29 53072 Kinh tế vĩ mô 2 
2/0/4 

Giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt 
động của nền kinh tế thị trường thông qua việc 
phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật 
cung cầu, quy luật cạnh tranh. Học phần còn đề cập 
đến hành vi của các thành viên trong một nền kinh 
tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. 
Phân tích các yếu tố xác định giá và sản lượng 
trong thị trường hàng hoá và thị trường các yếu tố 
sản xuất. Ý nghĩa của các loại cơ cấu thị trường. 
Phân tích các nhược điểm vốn có của thị trường và 
vai trò của Chính phủ. Ngoài ra còn trang bị các 
công cụ nâng cao trong phân tích cân bằng tổng 
quát. 
Học phần học trước: Kinh tế vi mô 

Bắt 
buộc 

 
30 
 

53073 Quản lý nhà 
nước trong hoạt 
động xây dựng 
 

 
2 

2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về Nhà nước, pháp luật, luật kinh tế và 
trọng tâm là những kiến thức luật về hoạt động đầu 
tư và xây dựng như quy hoạch, lập và quản lý dự 
án, hoạt động khảo sát thiết kế, đấu thầu xây dựng, 
quản lý chất lượng, địa vị pháp lý của doanh 
nghiệp, chế độ hợp đồng xây dựng…  

Bắt 
buộc 

31 53074 Hoạt động đấu 
thầu trong xây 
dựng 
 

2 
2/0/4 Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức tổng 

quan về phương thức đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ dự thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. 

Bắt 
buộc 

 
32 
 

53075 
 

Kinh tế đầu tư 
xây dựng 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về kinh tế trong lĩnh vực đầu tư các dự 
án xây dựng, về phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế 
tài chính dự án đầu tư xây dựng nhằm củng cố kiến 
thức về kinh tế đầu tư và rèn luyện kỹ năng phân 
tích kinh tế dự án đầu tư cho sinh viên. 
 

Bắt 
buộc 

33 53076 Quản lý và tổ 
chức thi công 
xây dựng 
 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản và kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và 
quản lý thi công một công trình xây dựng từ 
phương pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công, 
tổ chức công trường, bố trí mặt bằng, cung cấp vật 
tư, thiết bị, an toàn lao động…  
Học phần học trước: 53027 

Bắt 
buộc 

34 53051 Quản lý chất 
lượng và giám 
sát xây dựng 
 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức và kỹ năng về công tác quản trị chất lượng và 
giám sát quá trình thực hiện dự án trong các dự án 
xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết 

Bắt 
buộc 
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thúc quá trình xây dựng của dự án. 
Học phần học trước: 

35 53077 Quản lý hợp 
đồng và thanh 
quyết toán dự án 
đầu tư xây dựng 
 

2 
2/0/0 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến 
thức và kỹ năng về soạn thảo, đàm phán, ký kết,  
quản lý  hợp đồng trong xây dựng và thanh quyết 
toán dự án đầu tư xây dựng. 
Học phần học trước: 

Bắt 
buộc 

36 53043 Quản lý dự án 
xây dựng  

2 
2/0/0 

Học phần này trang bị cho sinh viên ngành xây 
dựng các kiến thức cơ bản về quản lý và quản lý dự 
án xây dựng với nội dung như sau: Các khái niệm 
cơ bản về quản lý dự án xây dựng, quản lý thời 
gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý 
rủi ro, giới thiệu các phần mềm quản lý. 
 

Bắt 
buộc 

37 53078 Quản trị tài 
chính dự án  
 

2 
2/0/4 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về 
những vấn đề tài chính trong đầu tư xây dựng, quản 
lý và sử dụng vốn đầu, chi phí dự án đầu tư, dòng 
ngân lưu của dự án, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 
dự án xây dựng. 
Học phần học trước: 

Bắt 
buộc 

38 53079 Đo bóc và quản 
lý khối lượng 
công trình xây 
dựng 
 

2 
2/0/4 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ 
bản về công tác đo bóc khối lượng trong các công 
trình xây dựng, quản lý khối lượng trong giao nhận 
thầu xây lắp, khối lượng nghiệm thu thanh toán, 
khối lượng phát sinh… 
Học phần học trước: 

Bắt 
buộc 

39 53080 Định giá và quản 
lý chi phí dự án 
xây dựng 
 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức 
chung về công tác định giá và  quản lý chi phí dự 
án XD qua các giai đoạn của quá trình đầu tư, 
phương pháp lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán xây 
dựng, giá dự thầu, giá thanh toán, giá quyết toán. 
Học phần học trước: 

Bắt 
buộc 

40 53047 Lập và thẩm 
định dự án đầu 
tư xây dựng 
 

2 
2/0/4 

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức cơ 
bản về lập và phân tích đánh giá một dự án đầu tư 
xây dựng, lựa chọn các phương án đầu tư hiệu quả 
tối ưu, phương pháp thẩm định dự án đầu. 

Bắt 
buộc 

41 53081 Pháp luật về đầu 
tư xây dựng 

2 
2/0/4 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
pháp luật trong xây dựng, đặc biệt về đầu tư dự án 
xây dựng, các thông tư, nghị định… của chính phủ 
liên quan về đầu tư xây dựng. Áp dụng linh hoạt 
trong quá trình thực hiện dự án xây dựng công 
trình. 

Bắt 
buộc 

42 53082 Quản lý rủi ro dự 2 Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức và Bắt 



 

 55 

án đầu tư xây 
dựng 
 

2/0/4 kỹ năng về công tác quản trị rủi ro trong các dự án 
xây dựng: lập kế hoạch quản lý rủi ro, nhận diện rủi 
ro, phân tích rủi ro, lập kế hoạch đối phó với rủi ro 
từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc quá 
trình xây dựng của dự án. 
Học phần học trước: 

buộc 

43 53083 Đồ án kinh tế 
đầu tư xây dựng 
 

   1 
1/0/2 

Đối với đồ án môn học Kinh tế đầu tư xây dựng, 
việc ra đề bài đồ án nên tập trung vào chủ đề Phân 
tích đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính dự án đầu tư 
xây dựng nhằm củng cố kiến thức về kinh tế đầu tư 
và rèn luyện kỹ năng phân tích kinh tế dự án đầu tư 
cho sinh viên. 
Các kiến thức được trang bị trong môn học Kinh tế 
đầu tư xây dựng là cơ sở lý thuyết giúp sinh viên 
thực hiện đồ án môn học Kinh tế đầu tư xây dựng 
được giao dưới sự hướng dẫn của giảng viên giảng 
dạy môn học. 
Học phần học trước: 53075 

Bắt 
buộc 

44 53088 Đồ án Đấu thầu 
trong xây dựng 
 

   1 
1/0/2 

Đối với đồ án môn học Đấu thầu trong xây dựng, 
việc ra đề bài đồ án nên tập trung vào chủ đề Lập 
giá dự thầu gói thầu thi công xây dựng nhằm củng 
cố kiến thức về đấu thầu xây dựng và rèn luyện kỹ 
năng lập giá dự thầu phù hợp với quy định pháp 
luật về đấu thầu hiện hành cho sinh viên. 
Các kiến thức được trang bị trong môn học Đấu 
thầu trong xây dựng là cơ sở lý thuyết giúp sinh 
viên thực hiện đồ án môn học Đấu thầu trong xây 
dựng được giao dưới sự hướng dẫn của giảng viên 
giảng dạy môn học. 
Học phần học trước: 53074 

Bắt 
buộc 

45 53052  
Quản lý khai 
thác dự án xây 
dựng 
 

2 
2/0/4 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức từ giai 
đoạn bàn giao đưa dự án xây dựng vào hoạt động 
cho đến hết vòng đời của dự án (thời điểm phải 
nâng cấp cải tạo, thay đổi quy mô, kết cấu tải trọng 
khai thác của dự án). Cung cấp cho sinh viên các 
nội dung trong quản lý khai thác, các phương pháp 
bảo trì, phương án tổ chức giai thông, tổ chức thu 
phí, vv... 
 

Tự 
chọn 

46 53084 Ứng dụng công 
nghệ trong quản 
lý XD 
 

2 
2/0/4 

Học phần này đưa ra cách tiếp cận mới để thiết kế, 
xây dựng và quản lý công trình. Cách tiếp cận này 
được gọi là mô hình thông tin xây dựng (BIM). 
Môn học cung cấp sự hiểu biết sâu về công nghệ 

Tự 
chọn 
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BIM, các doanh nghiệp và các tổ chức thực hiện 
công nghệ này, và các tác động sâu sắc mà hiệu quả 
sử dụng BIM có thể cung cấp cho tất cả các bên 
liên quan trong vòng đời của một công trình.  

47 53085 Hệ thống kỹ 
thuật XDDD-ga 
hàng không 

2 
2/0/4 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức 
căn bản về nguyên lý, cấu tạo và bố trí thiết bị ở 
nhà cao tầng, siêu cao tầng và ga hàng không. Các 
vấn đề chung về tính toán hệ thống cấp thoát nước 
cho công trình xây dựng nhà cao tầng và ga hàng 
không. Ngoài ra còn giới thiệu cho sinh viên một số 
khái niệm cơ bản về hệ thống điện, điện lạnh, cứu 
hỏa tự động, thang máy… 

Tự 
chọn 

 Kiến thức chuyên ngành tự chọn: chọn tối thiểu 0 TC  
      
 THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP: 12 TC  
 Thực tập và Đồ án tốt nghiệp  
1 53053 Thực tập tốt 

nghiệp 
4 

0/4/8 
Thực tập tốt nghiệp trang bị kiến thức, kỹ năng 
thực hành nghiệp vụ chuyên môn tại các doanh 
nghiệp cho sinh viên trước khi đi vào thực tế lao 
động sản xuất. Tạo điều kiện cho sinh viên củng cố 
kiến thức đã học thông qua thực tập (tham quan, sử 
dụng). 
Sinh viên được đưa tới các đơn vị (Công ty tư vấn 
thiết kế, Sở Giao thông, Sở Xây dựng, Công ty Tư 
vấn Khảo sát Thiết kế, các Công ty Xây dựng công 
trình, Ban QLDA…) thuộc lĩnh vực XD CTGT và 
XDDD để học tập thực tế, liên hệ giữa lý thuyết đã 
học với thực tiễn nhằm hoàn thiện kiến thức trước 
khi tốt nghiệp. Tại các đơn vị thực tập, sinh viên sẽ 
tìm hiểu các tài liệu, thu thập các số liệu để chuẩn 
bị cho việc làm báo cáo thực tập. 
  

Bắt 
buộc 

2 53054 Đồ án tốt nghiệp 8 
0/8/16 

Sinh viên đủ điều kiện được giao đề tài tốt nghiệp 
với nội dung và mục tiêu cụ thể nhằm giải quyết 
khá trọn vẹn một vấn đề của khoa học kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành được đào 
tạo. Sử dụng các kiến thức được trang bị để giải 
quyết các nội dung của đề tài tốt nghiệp theo mục 
tiêu đề ra. Sản phẩm của luận văn tốt nghiệp được 
thể hiện qua thuyết minh luận văn, chương trình, 
phần mềm… 

Bắt 
buộc 
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4. Phương pháp dạy/học và cách thức đánh giá 
Phương pháp dạy/học và hình thức đánh giá được thể hiện rõ trong đề cương 

chi tiết của từng học phần. 
Chương trình sử dụng thang điểm 10 để đánh giá môn học, quy tương đương 

sang điểm chữ và thang điểm 4 theo Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ hiện hành của Học viện Hàng không Việt Nam. 

4.1. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng sử 
dụng phương pháp giảng dạy: 

• Tích cực phát huy năng lực của sinh viên; 
• Chú trọng phát triển các kỹ năng nghề nghiệp trong các học phần chuyên 

ngành thông qua hình thảo luận; thực hành các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và các 
tình huống thực tế trên lớp; làm việc nhóm, nghiên cứu nội dung của các chuyên đề 
trong phạm vi học phần; 

• Tham quan thực tế; thực hành tại phòng thực hành chuyên môn;  
• Thực hành nghiệp vụ chuyên môn tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực hàng không hoặc cảng hàng không. 
4.2. Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng được áp 

dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc vào phương pháp dạy học và 
yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng học phần để lựa chọn các phương pháp đánh 
giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của sinh 
viên cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.  

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo được chia 
thành 2 loại chính là đánh giá theo quá trình (On-going/Formative Assessment) và 
đánh giá tổng kết/định kỳ (Summative Assessment) theo quy định đào tạo học chế tín 
chỉ. 
 

MA TRẬN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN 

Số TT Mã số Học 
phần Tên Học phần 

Đánh giá 
quá trình 

Đánh giá tổng kết/định 
kỳ 

Đ
án

h 
gi

á 
ch

uy
ên

 c
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á 
bà

i t
ập

 

Đ
án

h 
gi

á 
th

uy
ết

 tr
ìn

h 

K
iể

m
 tr

a 
vi

ết
 

K
iể

m
 tr

a 
trắ

c 
ng

hi
ệm

 

B
ảo

 v
ệ 

và
 th

i v
ấn

 đ
áp

 

B
áo

 c
áo

 

Đ
án

h 
gi

á 
th

uy
ết

 tr
ìn

h 

Đ
án

h 
gi

á 
là

m
 v

iệ
c 

nh
óm

 

I. Khối kiến thức chung          
1 THML Triết học Mác - Lênin x  x x     x 
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2 KTCTML Kinh tế chính trị Mác - Lênin x  x x     x 
3 CNXHKH Chủ nghĩa xã hội khoa học x  x x     x 
4 LSDCSVN Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam x  x x     x 
5 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh x  x x     x 
6 ENG01 Tiếng Anh 1 x x x  x x    
7 ENG02 Tiếng Anh 2 x x x  x x    
8 ENG03 Tiếng Anh 3 x x x  x x    
9 ENG04 Tiếng Anh 4 x x x  x x    
10 PLĐC Pháp luật đại cương x x x  x x    
11 GDTC01 Giáo dục thể chất 1 - Sức nhanh x x   x  x   
12 GDTC02 Giáo dục thể chất 2 – Võ Cổ Truyền x x   x  x   
13 GDTC03 Giáo dục thể chất 3 - Aerobic x  x x     x 
14 GDTC04 Giáo dục thể chất 4 – Bóng chuyền x   x  x    
15 GDTC05 Giáo dục thể chất 5 – Bóng rổ x   x  x    
16 GDQP01 Giáo dục Quốc phòng x   x  x    
17 TUD Toán ứng dụng x x  x x     
18 HHUD Hóa học ứng dụng x x  x x     
19 VL Vật lý x x  x x     

II. Khối kiến thức cơ sở của ngành          
20 53001 Hình họa, vẽ kỹ thuật xây dựng F1 x x  x x     
21 53002 Hình họa, vẽ kỹ thuật xây dựng F2 x x  x  x  x x 
22 53003 Cơ lý thuyết  x x   x  x   
23 53004 Trắc địa đại cương 

 x x  x  x  x x 

24 
53005 

Sức bền vật liệu 1 
 x x  x  x  x x 

25 53006 Sức bền vật liệu 2 
 x x  x  x  x x 

26 53007 Vật liệu xây dựng 1 x x   x  x   
27 

53008 
Thực tập trắc địa 
 x x  x  x  x x 

28 53009 Địa chất công trình  x x  x  x  x x 
29 53010 Cơ học kết cấu 1 x x  x  x  x x 
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30 53011 Cơ học kết cấu 2 x x  x  x  x x 
31 53012 Cơ học đất  x x  x  x  x x 
32 53013 Tổng quan công trình XD  

cảng hàng không x x x   x x x x 

33 53014 Kết cấu bê tông cốt thép  x x  x  x  x x 
34 53015 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép x x  x  x  x x 
35 53016 Nền móng x x  x  x  x x 
36 53017 Đồ án nền móng x x  x  x  x x 
37 53018 Thủy lực x x  x  x  x x 
38 53019 Trắc địa công trình x x  x  x  x x 
39 53020 Kinh tế xây dựng x x  x  x  x x 
40 53021 Kết cấu thép x x  x  x  x x 
41 53022 Đồ án kết cấu thép  x x  x  x  x x 
42 53023 Kỹ thuật thi công công trình XD x x  x  x  x x 
43 53024 Thực tập địa chất công trình x   x  x  x x 
44 TQHKDD Tổng quan hàng không dân dụng  x x  x x     
45 

53087 
Thí nghiệm sức bền vật liệu và vật liệu 
xây dựng x   x  x  x x 

 
III.Khối kiến thức chuyên ngành: 
III.1. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và sân bay 
  
45 53025 Tin học chuyên ngành x x  x  x  x x 
46 53026 Thiết kế hình học đường ô tô-đường 

băng x x  x  x  x x 

47 53027 Tổ chức thi công nhà dân dụng x x  x  x  x x 
48 53028 Tổ chức giao thông trong sân bay x x x   x x x x 
49 53029 Công nghệ vật liệu mới (VLXD 2) x x x   x x x x 
50 53030 Quy hoạch sân bay -Cảng hàng không x x x   x x x x 
51 53031 Thiết kế nền, mặt đường ô tô và sân 

bay x x x   x x x x 

52 53032 Thực tập kỹ thuật và công trường x   x  x  x x 
53 53033 Thiết kế nhà ga hàng không x x x   x x x x 
54 53034 Cơ sở công trình cầu x x  x  x  x x 
55 53035 Thiết kế kết cấu Cầu bê tông cốt thép x x  x  x  x x 
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56 53036 Đồ án thiết kế Cầu bê tông cốt thép x x  x  x  x x 
57 53037 Công trình trên nền đất yếu 

 x x  x  x  x x 

58 
53038 

Xây dựng nền đường ô tô và đường 
băng 
 

x x x  x x    

59 53039 Đồ án thiết kế đường bộ 
 x x x   x x x x 

60 53040 Đồ án thiết kế đường băng 
 x x  x  x  x x 

61 53041 Kỹ thuật thi công đường sân bay 
 x x  x  x  x x 

62 53042 Chuyên đề đường ô tô và đường băng 
 x x x   x x x x 

63 53043 Quản lý dự án xây dựng x x  x  x  x x 
64 53044 Phương pháp phần tử hửu hạn x x   x  x   
65 53045 Tổ chức thi công đường sân bay 

 x x   x  x   

66 
53046 

Đồ án xây dựng và tổ chức thi công 
đường ô tô và đường băng 
 

x x   x  x   

67 53047 Lập và phân tích dự án đầu tư xây 
dựng x x   x  x   

68 53048 Thi công mặt đường băng 
 x x   x  x   

69 
53049 

Khai thác và bảo trì đường ô tô và 
đường băng 
 

x x   x  x   

70 53050 Máy xây dựng x x   x  x   
71 53051 Quản lý chất lượng và giám sát xây 

dựng x x x   x x x x 

72 53052 Quản lý khai thác dự án xây dựng x x  x  x  x x 
73 53055 Hệ thống kỹ thuật đường ô tô và sân 

bay x x  x  x  x x 

74 53056 Thiết kế mặt đường bê tông xi măng và 
mặt đường băng x x  x  x  x x 

 
III.2. Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và ga hàng không 
 
45 53025 Tin học chuyên ngành x x  x  x  x x 
46 53026 Thiết kế hình học đường ô tô-đường 

băng x x  x  x  x x 

47 53027 Tổ chức thi công x x  x  x  x x 
48 53028 Tổ chức giao thông trong sân bay x x x   x x x x 
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49 53029 Công nghệ vật liệu mới trong xây dựng 
(VLXD 2) x x x   x x x x 

50 53030 Quy hoạch sân bay -Cảng hàng không x x x   x x x x 
51 53031 Thiết kế nền mặt đường ô tô  x x x   x x x x 
52 53032 Thực tập kỹ thuật và công trường x   x  x  x x 
53 53033 Thiết kế nhà ga hàng không x x x   x x x x 
54 53034 Cơ sở công trình cầu x x  x  x  x x 
55 53058 Thiết kế kết cấu nhà khung bê tông cốt 

thép x x  x  x  x x 

56 53036 Đồ án thiết kế Cầu bê tông cốt thép x x  x  x  x x 
57 53037 Công trình trên nền đất yếu 

 x x  x  x  x x 

58 53038 Xây dựng nền đường ô tô và đường 
băng x x x  x x    

59 53060 Đồ án thiết kế kết cấu nhà khung bê 
tông cốt thép x x x   x x x x 

60 53061 Đồ án thiết kế kết cấu nhà thép 
 x x  x  x  x x 

61 
53062 

Kiến trúc dân dụng và công nghiệp 
(Kiến trúc nhà ga hàng không,…) 
 

x x  x  x  x x 

62 
53063 

Công nghệ mới trong xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 
 

x x x   x x x x 

63 53043 Quản lý dự án xây dựng x x  x  x  x x 
64 53044 Phương pháp phần tử hửu hạn x x   x  x   
65 53064 Thi công nhà ga hàng không 

 x x   x  x   

66 53065 Trang trí nội thất nhà ga hàng không 
 x x   x  x   

67 53047 Lập và phân tích dự án đầu tư xây 
dựng x x   x  x   

68 53066 Đồ án thi công nhà ga hàng không 
 x x   x  x   

69 
53067 

Quản lý và khai thác nhà ga hàng 
không 
 

x x   x  x   

70 53050 Máy xây dựng x x   x  x   
71 53051 Quản lý chất lượng và giám sát xây 

dựng x x x   x x x x 

72 53052 Quản lý khai thác dự án xây dựng x x  x  x  x x 
73 53068 Hệ thống kỹ thuật trong công trình xây 

dựng x x  x  x  x x 
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74 53069 Kỹ thuật thi công công trình đặc biệt x x  x  x  x x 
 
III.3. Chuyên ngành: Quản lý dự án xây dựng 
 
45 53025 Tin học chuyên ngành x x  x  x  x x 
46 53026 Thiết kế hình học đường ô tô-đường 

băng x x  x  x  x x 

47 53027 Tổ chức thi công nhà dân dụng x x  x  x  x x 
48 53028 Tổ chức giao thông trong sân bay x x x   x x x x 
49 53029 Công nghệ vật liệu mới trong xây dựng 

(VLXD 2) x x x   x x x x 

50 53030 Quy hoạch sân bay -Cảng hàng không x x x   x x x x 
51 53031 Thiết kế nền, mặt đường ô tô và sân 

bay x x x   x x x x 

52 53032 Thực tập kỹ thuật và công trường x x x   x x x x 
53 53033 Thiết kế nhà ga hàng không x x x   x x x x 
54 53071 Kinh tế vĩ mô x x  x  x  x x 
55 53058 Thiết kế kết cấu nhà khung bê tông cốt 

thép x x  x  x  x x 

56 53072 Hoạt động đấu thầu trong xây dựng x x  x  x  x x 
57 53073 Kinh tế vi mô 

 x x  x  x  x x 

58 
53074 

Quản lý nhà nước trong hoạt động xây 
dựng 
 

x x x  x x    

59 53075 Kinh tế đầu tư xây dựng 
 x x x   x x x x 

60 53076 Quản lý và tổ chức thi công xây dựng 
 x x  x  x  x x 

61 
53051 

Quản lý chất lượng và giám sát xây 
dựng 
 

x x  x  x  x x 

62 53077 Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán 
dự án đầu tư xây dựng  x x x   x x x x 

63 53043 Quản lý dự án xây dựng x x  x  x  x x 
64 53078 Quản lý tài chính dự án x x   x  x   
65 53079 Đo bóc và quản lý khối lượng công 

trình xây dựng x x   x  x   

66 53080 Định giá và quản lý chi phí dự án xây 
dựng x x   x  x   

67 53047 Lập và phân tích dự án đầu tư xây 
dựng x x   x  x   

68 53081 Pháp luật về đầu tư xây dựng x x   x  x   
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69 53082 Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng 
 x x   x  x   

70 53050 Máy xây dựng x x   x  x   
71 53083 Đồ án đấu thầu trong xây dựng 

 x x  x  x  x x 

72 53088 Đồ án kinh tế đầu tư xây dựng x x  x  x  x x 
73 53052 Quản lý khai thác dự án xây dựng 

 x x  x  x  x x 

74 53084 Ứng dụng công nghệ trong quản lý xây 
dựng  x x  x  x  x x 

75 53085 Hệ thống kỹ thuật xây dựng dân dụng -
ga hàng không x x  x  x  x x 

IV. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp          
72 53053 Thực tập tốt nghiệp  x     x x   
   73 53054 Đồ án tốt nghiệp   x x   x x x x 

 
5. Tiến trình đào tạo 

Trình độ đào tạo các học phần thể hiện theo nhóm học phần: học phần chung, 
học phần cơ sở ngành, học phần ngành, và học phần chuyên ngành như Hình 2.a, Hình 
2.b, Hình 2.c. 

Ngoài ra, trình độ đào tạo các học phần thể hiện các học kỳ học tập, từ học kỳ 1 
đến học kỳ 10. 
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ÑOÀ AÙN KEÁT CAÁU BEÂ
TOÂNG COÁT THEÙP (1TC)

HK 5 (16TC)

TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ
MINH (2TC)

NEÀN MOÙNG (2TC)

ÑOÀ AÙN NEÀN MOÙNG
(1TC)

THUÛY LÖÏC (2TC)

TRAÉC ÑÒA COÂNG TRÌNH
(2TC)

KINH TEÁ XAÂY DÖÏNG
(2TC)

KEÁT CAÁU THEÙP (2TC)

KYÕ THUAÄT THI COÂNG
CÔ BAÛN (2TC)

THÖÏC TAÄP ÑÒA CHAÁT
 COÂNG TRÌNH (1TC)

HK 6 (15TC)

PHAÙP LUAÄT ÑAÏI
CÖÔNG (2TC)

THIEÁT KEÁ HÌNH HOÏC
ÑÖÔØNG OÂ TOÂ

- ÑÖÔØNG BAÊNG (2TC)

ÑOÀ AÙN KEÁT CAÁU
THEÙP (1TC)

TOÅ CHÖÙC GIAO THOÂNG
TRONG SAÂN BAY (2TC)

COÂNG NGHEÄ VAÄT LIEÄU
MÔÙI TRONG XAÂY DÖÏNG
(VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG 2

(2TC)

TOÅNG QUAN HAØNG
KHOÂNG DAÂN DUÏNG

(2TC)

QUY HOAÏCH SAÂN BAY
- CAÛNG HAØNG KHOÂNG

 (2TC)

HK 7 (15TC)

THÍ NGHIEÄM SÖÙC BEÂN
VAÄT LIEÄU VAØ VAÄT LIEÄU

XAÂY DÖÏNG (1TC)

THIEÁT KEÁ NHAØ GA
 HAØNG KHOÂNG (2TC)

THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU
CAÀU BTCT(3TC)

ÑOÀ AÙN THIEÁT KEÁ
CAÀU BEÂ TOÂNG
COÁT THEÙP(1TC)

COÂNG TRÌNH TREÂN
NEÀN ÑAÁT YEÁU (2TC)

HK 8 (15TC)

XAÂY DÖÏNG NEÀN
ÑÖÔØNG OÂ TOÂ VAØ

ÑÖÔØNG BAÊNG (3TC)

ÑOÀ AÙN THIEÁT KEÁ
ÑÖÔØNG BOÄ (1TC)

KYÕ THUAÄT THI COÂNG
ÑÖÔØNG SAÂN BAY (2TC)

CHUYEÂN ÑEÀ ÑÖÔØNG
OÂ TOÂ VAØ ÑÖÔØNG

BAÊNG (2TC)

QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN
XAÂY DÖÏNG (2TC)

PHÖÔNG PHAÙP PHAÀN
TÖÛ HÖÕU HAÏN (2TC)

ÑOÀ AÙN THIEÁT KEÁ
ÑÖÔØNG BAÊNG (1TC)

HK 9 (15TC)

ÑOÀ AÙN XD VAØ TOÅ CHÖÙC
THI COÂNG ÑÖÔØNG OÂ TOÂ
& ÑÖÔØNG BAÊNG (2TC)

LAÄP VAØ PHAÂN TÍCH
DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY

DÖÏNG (2TC)

KHAI THAÙC VAØ BAÛO
TRÌ ÑÖÔØNG OÂ TOÂ VAØ
ÑÖÔØNG BAÊNG (3TC)

MAÙY XAÂY DÖÏNG (2TC)

QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
VAØ GIAÙM SAÙT XAÂY

DÖÏNG (2TC)

QUAÛN LYÙ KHAI THAÙC
DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG

(2TC)

THI COÂNG MAËT ÑÖÔØNG
BAÊNG (2TC)

HK 10 (12TC)

THÖÏC TAÄP TOÁT
NGHIEÄP (4TC)

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
(8TC)

HEÄ THOÁNG KYÕ
THUAÄT ÑÖÔØNG OÂ TOÂ
VAØ SAÂN BAY (2TC)

THIEÁT KEÁ MAËT ÑÖÔØNG BEÂ
TOÂNG XI MAÊNG & MAËT

ÑÖÔØNG BAÊNG (2TC)

TIEÅU LUAÄN VEÀ ÑÖÔØNG
OÂ TOÂ SAÂN BAY (4TC)

CÔ SÔÛ COÂNG
TRÌNH CAÀU (2TC)

TIN HOÏC CHUYEÂN
NGAØNH (2TC)

CHUYEÂN NGAØNH: ÑÖÔØNG OÂ TOÂ VAØ SAÂN BAY

HK 1 (16TC)

TRIEÁT HOÏC MAÙC
- LEÂ NIN (3TC)

HÌNH HOÏA VEÕ
KYÕ THUAÄT F1 (2TC)

CÔ LYÙ THUYEÁT (3TC)

TIEÁNG ANH 1 (3TC)

TOAÙN ÖÙNG DUÏNG (3TC)

VAÄT LYÙ (2TC)

HK 2 (16TC)

KINH TEÁ CHÍNH TRÒ
 MAÙC - LEÂ NIN (2TC)

HÌNH HOÏA VEÕ
KYÕ THUAÄT F2 (2TC)

HOÙA HOÏC ÖÙNG DUÏNG
(2TC)

TIEÁNG ANH 2 (3TC)

SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU 1
(3TC)

VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG 1
(2TC)

TRAÉC ÑÒA ÑAÏI CÖÔNG
(2TC)

HK 3 (15TC)

CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI
KHOA HOÏC (2TC)

ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH
(2TC)

CÔ KEÁT CAÁU 1 (3TC)

TIEÁNG ANH 3 (3TC)

SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU 2
(2TC)

THÖÏC TAÄP TRAÉC ÑÒA
(1TC)

HK 4 (15TC)

LÒCH SÖÛ ÑAÛNG COÄÏNG
SAÛN VIEÄT NAM (2TC)

CÔ HOÏC ÑAÁT (3TC)

CÔ KEÁT CAÁU 2 (3TC)

TIEÁNG ANH 4 (3TC)

TOÅNG QUAN COÂNG
TRÌNH XAÂY DÖÏNG CAÛNG

HAØNG KHOÂNG (2TC)

KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG
COÁT THEÙP (2TC)

TOÅ CHÖÙC THI COÂNG
NHAØ DAÂN DUÏNG

(2TC)

THIEÁT KEÁ NEÀN MAËT
ÑÖÔØNG OÂ TOÂ VAØ
SAÂN BAY (2TC)

THÖÏC TAÄP KYÕ THUAÄT
COÂNG TRÌNH (2TC) TOÅ CHÖÙC THI COÂNG

ÑÖÔØNG SAÂN BAY (2TC)
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HK 6 (15TC)

PHAÙP LUAÄT ÑAÏI
CÖÔNG (2TC)

THIEÁT KEÁ HÌNH HOÏC
ÑÖÔØNG OÂ TOÂ

- ÑÖÔØNG BAÊNG (2TC)

ÑOÀ AÙN KEÁT CAÁU
THEÙP (1TC)

TOÅ CHÖÙC THI COÂNG
NHAØ DAÂN DUÏNG

(2TC)

TOÅ CHÖÙC GIAO THOÂNG
TRONG SAÂN BAY (2TC)

COÂNG NGHEÄ VAÄT LIEÄU
MÔÙI TRONG XAÂY DÖÏNG
(VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG 2

(2TC)

TOÅNG QUAN HAØNG
KHOÂNG DAÂN DUÏNG

(2TC)

QUY HOAÏCH SAÂN BAY
- CAÛNG HAØNG KHOÂNG

 (2TC)

HK 7 (15TC)

THÍ NGHIEÄM SÖÙC BEÂN
VAÄT LIEÄU VAØ VAÄT LIEÄU

XAÂY DÖÏNG (1TC)

THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU
 NHAØ KHUNG BTCT

 (2TC)

ÑOÀ AÙN THIEÁT KEÁ
CAÀU BEÂ TOÂNG COÁT

THEÙP (2TC)

COÂNG TRÌNH TREÂN
NEÀN ÑAÁT YEÁU (2TC)

HK 8 (15TC)

XAÂY DÖÏNG NEÀN
ÑÖÔØNG OÂ TOÂ VAØ

ÑÖÔØNG BAÊNG (3TC)

ÑOÀ AÙN KEÁT CAÁU NHAØ
KHUNG BEÂ TOÂNG (1TC)

KIEÁN TRUÙC DAÂN DUÏNG
VAØ COÂNG NGHIEÄP (KIEÁN

TRUÙC NHAØ GA HAØNG
KHOÂNG (2TC)

COÂNG NGHEÄ MÔÙI
TRONG XAÂY DÖÏNG

DD&CN (2TC)

QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN
XAÂY DÖÏNG (2TC)

PHÖÔNG PHAÙP PHAÀN
TÖÛ HÖÕU HAÏN (2TC)

THI COÂNG NHAØ GA
HAØNG KHOÂNG (3TC)

HK 9 (15TC)

TRANG TRÍ NOÄI
THAÁT NHAØ GA

HAØNG KHOÂNG (3TC)

LAÄP VAØ PHAÂN TÍCH
DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY

DÖÏNG (2TC)

QUAÛN LYÙ VAØ KHAI
THAÙC NHAØ GA HAØNG

KHOÂNG (2TC)

MAÙY XAÂY DÖÏNG (2TC)

QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
VAØ GIAÙM SAÙT XAÂY

DÖÏNG (2TC)

QUAÛN LYÙ KHAI THAÙC
DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG

(2TC)

ÑOÀ AÙN THI COÂNG
NHAØ GA HAØNG
KHOÂNG (1TC)

HK 10 (12TC)

THÖÏC TAÄP TOÁT
NGHIEÄP (4TC)

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
(8TC)

HEÄ THOÁNG KYÕ THUAÄT TRONG
COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG (GA

HAØNG KHOÂNG) (2TC)

KYÕ THUAÄT THI COÂNG
COÂNG TRÌNH ÑAËC BIEÄT

(2TC)

TIEÅU LUAÄN VEÀ XAÂY DÖÏNG
DAÂN DUÏNG- GA HAØNG

KHOÂNG (4TC)

CÔ SÔÛ COÂNG
TRÌNH CAÀU (2TC)

CHUYEÂN NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG - GA HAØNG KHOÂNG

HK 1 (16TC)

TRIEÁT HOÏC MAÙC
- LEÂ NIN (3TC)

HÌNH HOÏA VEÕ
KYÕ THUAÄT F1 (2TC)

CÔ LYÙ THUYEÁT (3TC)

TIEÁNG ANH 1 (3TC)

TOAÙN ÖÙNG DUÏNG (3TC)

VAÄT LYÙ (2TC)

HK 2 (16TC)

KINH TEÁ CHÍNH TRÒ
 MAÙC - LEÂ NIN (2TC)

HÌNH HOÏA VEÕ
KYÕ THUAÄT F2 (2TC)

HOÙA HOÏC ÖÙNG DUÏNG
(2TC)

TIEÁNG ANH 2 (3TC)

SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU 1
(3TC)

VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG 1
(2TC)

TRAÉC ÑÒA ÑAÏI CÖÔNG
(2TC)

HK 3 (15TC)

CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI
KHOA HOÏC (2TC)

ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH
(2TC)

CÔ KEÁT CAÁU 1 (3TC)

TIEÁNG ANH 3 (3TC)

SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU 2
(2TC)

THÖÏC TAÄP TRAÉC ÑÒA
(1TC)

HK 4 (15TC)

LÒCH SÖÛ ÑAÛNG COÄÏNG
SAÛN VIEÄT NAM (2TC)

CÔ HOÏC ÑAÁT (3TC)

CÔ KEÁT CAÁU 2 (3TC)

TIEÁNG ANH 4 (3TC)

TOÅNG QUAN COÂNG
TRÌNH XAÂY DÖÏNG CAÛNG

HAØNG KHOÂNG (2TC)

KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG
COÁT THEÙP (2TC)

ÑOÀ AÙN KEÁT CAÁU BEÂ
TOÂNG COÁT THEÙP (1TC)

HK 5 (16TC)

TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ
MINH (2TC)

NEÀN MOÙNG (2TC)

ÑOÀ AÙN NEÀN MOÙNG
(1TC)

THUÛY LÖÏC (2TC)

TRAÉC ÑÒA COÂNG TRÌNH
(2TC)

KINH TEÁ XAÂY DÖÏNG
(2TC)

KEÁT CAÁU THEÙP (2TC)

THÖÏC TAÄP ÑÒA CHAÁT
 COÂNG TRÌNH (1TC)

ÑOÀ AÙN THIEÁT KEÁ
KEÁT CAÁU NHAØ THEÙP

(1TC)

KYÕ THUAÄT THI COÂNG
CÔ BAÛN (2TC)

THIEÁT KEÁ NEÀN MAËT
ÑÖÔØNG OÂ TOÂ VAØ
SAÂN BAY (2TC)

THIEÁT KEÁ NHAØ GA
 HAØNG KHOÂNG (2TC)

THÖÏC TAÄP KYÕ THUAÄT
 VAØ COÂNG TRÌNH (2TC)

TIN HOÏC CHUYEÂN
NGAØNH (2TC)
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THÖÏC TAÄP KYÕ THUAÄT
VAØ COÂNG TRÖÔØNG (2TC)

THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU NHAØ
KHUNG BTCT (2TC)

QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC
TRONG HOAÏT ÑOÄNG
XAÂY DÖÏNG (2TC)

THÍ NGHIEÄM SÖÙC BEÀN
VAÄT LIEÄU VAØ VAÄT LIEÄU

XAÂY DÖÏNG (1TC)

HK 8 (15TC)

ÑOÀ AÙN ÑAÀU THAÀU
TRONG XAÂY DÖÏNG

(1TC)

HOAÏT ÑOÄNG ÑAÁU THAÀU
TRONG XAÂY DÖÏNG

(2TC)

QUAÛN LYÙ HÔÏP ÑOÀNG VAØ
THANH QUYEÁT TOAÙN DÖÏ AÙN
ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG (2TC)

QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN
XAÂY DÖÏNG (2TC)

QUAÛN TRÒ TAØI CHÍNH
DÖÏ AÙN (2TC)

QUAÛN LYÙ VAØ TOÅ
CHÖÙC THI COÂNG
XAÂY DÖÏNG (2TC)

ÑO BOÙC VAØ QUAÛN LYÙ
KHOÁI LÖÔÏNG COÂNG

TRÌNH XAÂY DÖÏNG (2TC)

HK 9 (15TC)

ÑÒNH GIAÙ VAØ QUAÛN
LYÙ CHI PHÍ DÖÏ AÙN
XAÂY DÖÏNG (2TC)

LAÄP VAØ THAÅM ÑÒNH
DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY

DÖÏNG (2TC)

QUAÛN LYÙ RUÛI RO DÖÏ
AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG

(2TC)

MAÙY XAÂY DÖÏNG (2TC)

PHAÙP LUAÄT VEÀ ÑAÀU
TÖ XAÂY DÖÏNG (2TC)

QUAÛN LYÙ KHAI THAÙC
DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG

(2TC)

KINH TEÁ ÑAÀU TÖ
XAÂY DÖÏNG (2TC)

HK 10 (12TC)

THÖÏC TAÄP TOÁT
NGHIEÄP (4TC)

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
(8TC)

ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ
TRONG QUAÛN LYÙ XAÂY DÖÏNG

(2TC)

HEÄ THOÁNG KYÕ THUAÄT
XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG -
GA HAØNG KHOÂNG (2TC)

TIEÅU LUAÄN VEÀ QUAÛN LYÙ DÖÏ
AÙN XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG-

GA HAØNG KHOÂNG (4TC)

KINH TEÁ VÓ MOÂ (2TC)

TIN HOÏC CHUYEÂN
NGAØNH (2TC)

KINH TEÁ VI MOÂ (2TC)

QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG VAØ
GIAÙM SAÙT XAÂY DÖÏNG

(2TC)

CHUYEÂN NGAØNH: QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG

HK 1 (16TC)

TRIEÁT HOÏC MAÙC
- LEÂ NIN (3TC)

HÌNH HOÏA VEÕ
KYÕ THUAÄT F1 (2TC)

CÔ LYÙ THUYEÁT (3TC)

TIEÁNG ANH 1 (3TC)

TOAÙN ÖÙNG DUÏNG (3TC)

VAÄT LYÙ (2TC)

HK 2 (16TC)

KINH TEÁ CHÍNH TRÒ
 MAÙC - LEÂ NIN (2TC)

HÌNH HOÏA VEÕ
KYÕ THUAÄT F2 (2TC)

HOÙA HOÏC ÖÙNG DUÏNG
(2TC)

TIEÁNG ANH 2 (3TC)

SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU 1
(3TC)

VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG 1
(2TC)

TRAÉC ÑÒA ÑAÏI CÖÔNG
(2TC)

HK 3 (15TC)

CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI
KHOA HOÏC (2TC)

ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH
(2TC)

CÔ KEÁT CAÁU 1 (3TC)

TIEÁNG ANH 3 (3TC)

SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU 2
(2TC)

THÖÏC TAÄP TRAÉC ÑÒA
(1TC)

HK 4 (15TC)

LÒCH SÖÛ ÑAÛNG COÄÏNG
SAÛN VIEÄT NAM (2TC)

CÔ HOÏC ÑAÁT (3TC)

CÔ KEÁT CAÁU 2 (3TC)

TIEÁNG ANH 4 (3TC)

TOÅNG QUAN COÂNG
TRÌNH XAÂY DÖÏNG CAÛNG

HAØNG KHOÂNG (2TC)

KEÁT CAÁU BEÂ TOÂNG
COÁT THEÙP (2TC)

ÑOÀ AÙN KEÁT CAÁU BEÂ
TOÂNG COÁT THEÙP (1TC)

HK 5 (16TC)

TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ
MINH (2TC)

NEÀN MOÙNG (2TC)

ÑOÀ AÙN NEÀN MOÙNG
(1TC)

THUÛY LÖÏC (2TC)

TRAÉC ÑÒA COÂNG TRÌNH
(2TC)

KINH TEÁ XAÂY DÖÏNG
(2TC)

KEÁT CAÁU THEÙP (2TC)

THÖÏC TAÄP ÑÒA CHAÁT
 COÂNG TRÌNH (1TC)

HK 6 (15TC)

PHAÙP LUAÄT ÑAÏI
CÖÔNG (2TC)

THIEÁT KEÁ HÌNH HOÏC
ÑÖÔØNG OÂ TOÂ

- ÑÖÔØNG BAÊNG (2TC)

ÑOÀ AÙN KEÁT CAÁU
THEÙP (1TC)

TOÅ CHÖÙC GIAO THOÂNG
TRONG SAÂN BAY (2TC)

COÂNG NGHEÄ VAÄT LIEÄU
MÔÙI TRONG XAÂY DÖÏNG
(VAÄT LIEÄU XAÂY DÖÏNG 2

(2TC)

TOÅNG QUAN HAØNG
KHOÂNG DAÂN DUÏNG

(2TC)

QUY HOAÏCH SAÂN BAY
- CAÛNG HAØNG KHOÂNG

 (2TC)

HK 7 (15TC)

THIEÁT KEÁ NEÀN MAËT
ÑÖÔØNG OÂ TOÂ VAØ
SAÂN BAY (2TC)

KYÕ THUAÄT THI COÂNG
CÔ BAÛN (2TC)

TOÅ CHÖÙC THI COÂNG
NHAØ DAÂN DUÏNG

(2TC)

THIEÁT KEÁ NHAØ GA
 HAØNG KHOÂNG (2TC)

ÑOÀ AÙN KINH TEÁ ÑAÀU
TÖ XAÂY DÖÏNG (1TC)

 
                                       Hình 2.c Tiến trình đào tạo chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng 
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6. Ma trận kỹ năng 

6.1. Nội dung chi tiết ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo   
  

  Chuẩn đầu ra 
CTĐT  Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng  

KIẾN THỨC   

K1  Kiến thức về  Có kiến thức cơ bản về Triết học nói chung và triết học  
 

 chính trị  Mac-Lênin nói riêng; có kiến thức tổng quan về hệ 
thống chính trị xã hội và về chủ nghĩa XHKH; hiểu từng 
tận về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh 
lịch sử thế giới;  
  

K2  
Kiến thức về 
khoa học xã 
hội  

Có kiến thức về khoa học xã hội, pháp luật, văn hóa  
Việt Nam và văn hóa các nước;  

K3  

Kiến thức về 
khoa học tự 
nhiên, tin học, 
ngoại ngữ  

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và có thể áp 
dụng phục vụ chuyên môn trong quá trình công tác; có 
kiến thức tin học căn bản, sử dụng thành thạo các phần 
mềm văn phòng và phần mềm chuyên ngành, có chứng 
chỉ tin học ứng dụng cơ bản hoặc tương đương; có trình 
độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc của Việt Nam hoặc tương đương.    
  

K4  Kiến thức cơ 
sở ngành  

Có kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi của ngành Công 
nghệ kỹ thuật công trình xây dựng về các kỹ thuật cơ sở 
liên quan đến lĩnh vực cơ học vật rắn, cơ lưu chất, sức 
bền vật liệu, vật liệu xây dựng, thủy lực, địa chất, cơ 
học đất, nền móng … và các kỹ thuật tính toán, đo đạc, 
khảo sát, thí nghiệm, phân tích tổng hợp số liệu và là 
tiền đề để học tiếp các môn chuyên ngành, nghiên cứu 
sâu, tiếp cận nhanh với kỹ thuật -công nghệ mới.  
  

K5  Kiến thức 
ngành  

Có kiến thức rộng và tổng quan về ngành Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng, có khả năng liên kết kiến 
thức ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết 
các vấn đề chuyên môn.  
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K6  Kiến thức 
chuyên ngành  

-Có kiến thức lập dự án đầu tư xây dựng công trình xây 
dựng dân dụng, giao thông: Hình thành, xây dựng, lập 
và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng 
dân dụng, giao thông, lập báo cáo kinh tế kinh tế- kỹ 
thuật công trình xây dựng dân dụng, giao thông có quy 
mô từ nhỏ đến quy mô vừa cũng như tham gia trong các 
dự án lớn. Phân tích đánh giá tác động kinh tế- xã hội, 
tác động môi trường các dự án;  
-Có kiến thức khảo sát thiết kế các công trình  
nhà xưởng, cầu, đường, sân bay, ga hàng không;  
-Có kiến thức quản lý, tổ chức thi công các  

 
  công trình nhà xưởng, cầu, đường, sân bay, ga hàng 

không;  
-Có kiến thức kiểm định và cải tạo: Khảo sát,  
phân tích, kiểm định đánh giá và thiết kế kỹ thuật cải tạo 
nhà xưởng, cầu, đường, sân bay, ga hàng không;  
-Có khả năng tham gia nghiên cứu và giải  
quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng nhà xưởng, 
cầu, đường, sân bay, ga hàng không...  
  

      
      

KỸ NĂNG  

S1  

Kỹ năng sử 
dụng công cụ 
tin học, máy 
văn phòng  

Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng: Sử 
dụng thành thạo các loại máy văn phòng (máy in, 
photocopy, fax, máy chiếu, …) và máy tính trong công 
việc chuyên môn.  

S2  
Kỹ năng nói, 
viết bài bằng 
tiếng Việt  

Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt: Có khả năng trình 
bày lưu loát, ngắn gọn, suc tích, dễ hiểu… 1 vấn đề; có 
khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả năng 
viết đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn 
bản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài   
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S3  

Kỹ năng giao 
tiếp, viết bài  
bằng tiếng  
Anh  

Kỹ năng giao tiếp, viết bài bằng tiếng Anh: Có khả năng 
trình bày ngắn gọn, dễ hiểu… 1 vấn đề ngắn; có khả 
năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả năng viết 
đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn bản 
ngắn, đơn giản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài; 
có khả năng đọc hiểu chính xác các văn bản tiếng Anh 
liên quan đến công việc thực hiện.   

S4  

Kỹ năng giải 
quyết vấn đề  
cơ bản về 
KHTN và  
KHXH  

Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: 
Có khả năng sử dụng kiến thức KHTN và KHXH để 
tính toán, phân tích, diễn giải, tổng hợp một vấn đề phục 
vụ cho công tác chuyên môn  

S5  

Kỹ năng giải 
quyết vấn đề 
chuyên môn 
chung  

Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn chung: Giải 
quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết 
hợp, tham khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn đề phức 
tạp  

S6  

Kỹ năng giải 
quyết vấn đề 
chuyên môn  
sâu  

Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu: Giải quyết 
nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết hợp, 
tham khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn đề phức tạp  

 

S7  

Kỹ năng giao 
tiếp xã hội và 
hội nhập cộng  
đồng  

Kỹ năng giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng: Có kỹ 
năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng 
nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … nâng cao hiệu quả giải 
quyết công việc.   

S8  Kỹ năng hội 
nhập quốc tế  

Kỹ năng hội nhập quốc tế: Có kỹ năng giao tiếp và có 
quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, 
là người nước ngoài nâng cao hiệu quả giải quyết công 
việc.  

TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM  

A1  
Khả năng phối 
hợp làm việc.  

Khả năng phối hợp làm việc: Có khả năng tự mình giải 
quyết các vấn đề đơn giản; khả năng phối hợp làm việc 
theo nhóm để giải quyết các vấn đề lớn phức tạp; có 
năng lực tổ chức 1 hoặc nhiều nhóm làm việc để giải 
quyết 1 hay vài công việc cụ thể.  

A2  
Trách nhiệm 
với cộng 
đồng, xã hội.  

Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: Có ý thức và hành 
động cụ thể tham gia bảo về môi trường; tham gia các 
chương trình hỗ trợ cộng đồng bằng những việc làm 
thiết thực,…  
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A3  

Trách nhiệm 
với đồng 
nghiệp, với 
đơn vị công 
tác; trách 
nhiệm với 
công việc  

Trách nhiệm với đồng nghiệp, với đơn vị công tác; trách 
nhiệm với công việc: Đồng cam, cộng khổ với đồng 
nghiệp, có tinh thần đoàn kết, tương  han, tương ái;  nêu 
cao ý thức đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân; đề cao 
tinh thần tất cả vì công việc.   

A4  Có sức khỏe  
tốt  

Có sức khỏe tốt và hình thành được thói quen rèn luyện 
sưc khỏe, tham gia đều đặn thể dục thể thao.  
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6.2. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần (ma trận kỹ năng)  
  

Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 
I. Khối kiến thức chung                     

1 Triết học Mác - Lênin THML 2 2        4  2   3 2 2 2 2  

2 
Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin KTCTML 2 2        4  2   3 2 2 2 2  

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học CNXHKH 2 2        4  2   3 2 2 2 2  

4 
Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam 

LSDCSVN 2 2        4  2   3 2 2 2 2  

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh TTHCM 2 2        4  2   3 2 2 2 2  

6 Tiếng Anh 1 ENG01  2 2        2      2    

7 Tiếng Anh 2 ENG02  2 2        2    3  2 2   

8 Tiếng Anh 3 ENG03   2 2 2      2      2 2   
9 Tiếng Anh 4 ENG04   2 2 2      2    3  2    
10 Toán ứng dụng TUD  2 2        2      2    

11 Pháp luật đại cương PLĐC  2 2        2    3  2    

12 Hóa học ứng dụng HHUD  2 2        2    3  2    
13 Vật lý VL  2 2        2    3  2    

14 
Giáo dục thể chất 1 - Sức 
nhanh GDTC01   2      2   2     3    

15 Giáo dục thể chất 2 – Võ GDTC02   2      2   2     3    
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Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 
Cổ Truyền 

16 
Giáo dục thể chất 3 - 
Aerobic GDTC03 2 2        4  2   3 2 2 2 2  

17 
Giáo dục thể chất 4 – 
Bóng chuyền 

GDTC04               2  2   2 

18 
Giáo dục thể chất 5 – 
Bóng rổ GDTC05               2  2   2 

19 Giáo dục Quốc phòng GDQP01                 2   2 
II. Khối kiến thức cơ sở ngành                     

20 
Tổng quan hàng không 
DD TQHKDD    2 2        2    3  2  

21 
Hình họa, vẽ kỹ thuật xây 
dựng F1 53001    3   3     3   4  3    

22 
Hình họa, vẽ kỹ thuật xây 
dựng F2 

53002    3   3     3   4  3    

23 Cơ lý thuyết  53003    3   3     3   3  3    

24   Trắc địa đại cương 53004    3   3     3   3  3    

25   Sức bền vật liệu 1 53005    3   3     3   4  3    

26   Sức bền vật liệu 2 53006    3   3     3   4  3    

27  Vật liệu xây dựng 1 53007     3        3     4   

28  Thực tập trắc địa 53008     3        3     4   

29 Địa chất công trình  53009    3         3    3    



 

73 

Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 
30 Cơ học kết cấu 1 53010    3   3      4    3    

31 Cơ học kết cấu 2 53011    3   3      4    3    

32 Cơ học đất  53012    3   3      4    3    

33 
 Tổng quan công trình XD 
cảng hàng không 53013    3   3      4    3    

34 Kết cấu bê tông cốt thép  53014     3        4    3    

35 
Đồ án kết cấu bê tông cốt 
thép 

53015    3         4    3    

36 Nền móng 53016    4   4      3    3    

37 Đồ án nền móng 53017    4   4      3    3    

38 Thủy lực 53018    4   4      3    3    

39 Trắc địa công trình 53019    4   4      3    3    

40 Kinh tế xây dựng 53020    4   4      3    3    

41 Kết cấu thép 53021    2         3    3    

42 Đồ án kết cấu thép  53022    4  4  3     3  4  4    

43 Kỹ thuật thi công cơ bản 53023    4   4      4    4    

44 
Thực tập địa chất công 
trình 

53024    4  4  3     3  4  4    

45 
Thí nghiệm sức bền vật 
liệu và vật liệu xây dựng 53087    4  4  3     3  4  4    

III. Khối kiến thức chuyên ngành                     
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Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 
Chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay                     
45 Tin học chuyên ngành 53025      4         4   3   

46 
Thiết kế hình học đường ô 
tô-đường băng 53026      3        4   3    

47 
Tổ chức thi công nhà dân 
dụng 53027      3        4   3    

48 
Tổ chức giao thông trong 
sân bay 53028      3        4   3    

49 
Công nghệ vật liệu mới 
(VLXD 2) 

53029      3        4   3    

  50 
Quy hoạch sân bay -Cảng 
hàng không 53030      3        4   3    

51 
Thiết kế nền, mặt đường ô 
tô và sân bay 53031      3        4   3    

52 
Thực tập kỹ thuật và công 
trường 53032     2        3    3    

53 
Thiết kế nhà ga hàng 
không 53033     2        3    3    

54 Cơ sở công trình cầu 53034     2        3    3    

55 
Thiết kế kết cấu Cầu bê 
tông cốt thép 53035     2        3    3    

56 Đồ án thiết kế Cầu bê tông 53036     2        3    3    
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Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 
cốt thép 

57 
Công trình trên nền đất 
yếu 53037      3        4   3    

58 
Xây dựng nền đường ô tô 
và đường băng 53038      3        4   3    

59 Đồ án thiết kế đường bộ 53039      3        4   3    

 60 Đồ án thiết kế đường băng 53040      3        4   3    

 58 
Kỹ thuật thi công đường 
sân bay 53041     3 3      3     3    

  59 
Chuyên đề đường ô tô và 
đường băng 53042        4  4    4   3 3   

  60 Quản lý dự án xây dựng 53043        4      4   3    

  61 
Phương pháp phần tử hửu 
hạn 53044        4      4   3    

  62  
Tổ chức thi công đường ô 
tô, đường dẫn, bãi đỗ và 
đường băng 

53045        4      4   3    

  63 
Đồ án xây dựng và tổ 
chức thi công đường ô tô 
và đường băng 

53046        4      4   3    

  64 Lập và phân tích dự án 53047        4      4   3    
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Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 
đầu tư xây dựng 

  65 Thi công mặt đường băng 53048        4      4   3    

  66 
Khai thác và bảo trì đường 
ô tô và đường băng 53049        4  4    4   3 3   

  67 Máy xây dựng 53050        4  4    4   3 3   

  68 
Quản lý chất lượng và 
giám sát xây dựng 53051        4  4    4   3 3   

 69 
Quản lý khai thác dự án 
xây dựng 

53052        4  4    4   3 3   

70 
Hệ thống kỹ thuật đường ô 
tô và sân bay 53055                     

71 
Thiết kế mặt đường bê 
tông xi măng và mặt 
đường băng 

53056                     

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và ga hàng 
không                     

45 Tin học chuyên ngành 53025      4         4   3   

46 
Thiết kế hình học đường ô 
tô-đường băng 

53026      3        4   3    

47 
Tổ chức thi công nhà dân 
dụng 53027      3        4   3    

48 Tổ chức giao thông trong 53028      3        4   3    
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Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 
sân bay 

49 
Công nghệ vật liệu mới 
(VLXD 2) 53029      3        4   3    

50 
Quy hoạch sân bay -Cảng 
hàng không 

53030      3        4   3    

51 
Thiết kế nền mặt đường ô 
tô  53031      3        4   3    

52 
Thực tập kỹ thuật và công 
trường 53032      3        4   3    

53 
Thiết kế nhà ga hàng 
không 

53033      2        3    3 3  

54 Cơ sở công trình cầu 53034         4      4   3   

55 
Thiết kế Kết cấu nhà 
khung bê tông cốt thép 53058         4      4   3   

56 
Đồ án thiết kế Cầu bê tông 
cốt thép 53059      2        3    3 3  

57 
Công trình trên nền đất 
yếu 53037         4      4   3   

58 
Xây dựng nền đường ô tô 
và đường băng 53038         4      4   3   

59 
Đồ án thiết kế kết cấu nhà 
khung bê tông 53060         4  4    4   3 3 3 
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Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

60 
Đồ án thiết kế kết cấu nhà 
thép 53061         4      4   3   

  58 
Kiến trúc dân dụng và 
công nghiệp (Kiến trúc 
nhà ga hàng không… ) 

53062         4      4   3   

  59 
Công nghệ mới trong xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp 

53063      3        4   3    

  60 Quản lý dự án xây dựng 53043      3        4   3    

  61 
Phương pháp phần tử hửu 
hạn 53044      3        4   3    

  62  
Thi công nhà ga hàng 
không 

53064      3        4   3    

  63 
Trang trí nội thất nhà ga 
hàng không 53065         4  4    4   3 3  

  64 
Lập và phân tích dự án 
đầu tư xây dựng 53047         4      4   3   

  65 
Đồ án thi công nhà ga 
hàng không 53066         4      4   3   

  66 
Quản lý và khai thác nhà 
ga 

53067        4  4    4   3 3   

  67 Máy xây dựng 53050        4  4    4   3 3   
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Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

  68 
Quản lý chất lượng và 
giám sát xây dựng 53051                     

 69 
Quản lý khai thác dự án 
xây dựng 53052        4  4    4   3 3   

 70 
Hệ thống kỹ thuật trong 
công trình xây dựng (ga 
hàng không) 

53068        4  4    4   3 3   

 71 
Kỹ thuật thi công công 
trình đặc biệt 53069        4  4    4   3 3   

Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng                     
45 Tin học chuyên ngành 53025      4         4   3   

46 
Thiết kế hình học đường ô 
tô-đường băng 53026      3        4   3    

47 
Tổ chức thi công nhà dân 
dụng 

53027      3        4   3    

48 
Tổ chức giao thông trong 
sân bay 53028      3        4   3    

49 
Công nghệ vật liệu mới 
(VLXD 2) 53029      3        4   3    

50 
Quy hoạch sân bay -Cảng 
hàng không 

53030      3        4   3    

51 Thiết kế nền mặt đường ô 53031      3        4   3    
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Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 
tô và sân bay 

52 
Thực tập kỹ thuật và công 
trường 53032      3        4   3    

53 
Thiết kế nhà ga hàng 
không 

53033      2        3    3 3  

54 Kinh tế vĩ mô 53071         4      4   3   

55 
Thiết kế kết cấu nhà 
khung bê tông cốt thép 53058         4      4   3   

56 Kinh tế đầu tư xây dựng 53075      2        3    3 3  
57 Kinh tế vi mô 53072         4      4   3   

58 
Quản lý nhà nước trong 
hoạt động xây dựng 53073         4      4   3   

59 
Hoạt động đấu thầu trong 
xây dựng 

53074         4  4    4   3 3 3 

60 
Quản lý và tổ chức thi 
công xây dựng 53075         4      4   3   

58 
Quản lý chất lượng và 
giám sát xây dựng 53051         4      4   3   

  59 
Quản lý hợp đồng và 
thanh quyết toán dự án 
đầu tư xây dựng 

53076      3        4   3    

  60 Quản lý dự án xây dựng 53043      3        4   3    
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Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 
  61 Quản trị tài chính dự án 53077      3        4   3    

  62  
Đo bóc và quản lý khối 
lượng công trình xây dựng 53078      3        4   3    

  63 
Định giá và quản lý chi 
phí dự án xây dựng 

53079         4  4    4   3 3  

  64 
Lập và thẩm định dự án 
đầu tư xây dựng 53047         4      4   3   

  65 
Pháp luật về đầu tư xây 
dựng 53080         4      4   3   

  66 
Quản lý rủi ro dự án đầu 
tư xây dựng 

53081        4      4   3    

  67 Máy xây dựng 53050        4      4   3    

  68 
Đồ án kinh tế đầu tư xây 
dựng 53082        4      4   3    

 69 
Quản lý khai thác dự án 
xây dựng 53052        4      4   3    

70 
Ứng dụng công nghệ 
trong quản lý XD 53083        4      4   3    

71 
Hệ thống kỹ thuật XDDD- 
ga hàng không 53084        4      4   3    

IV. Khối kiến thức thực tập tốt nghiệp và đồ án 
tốt nghiệp 
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Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và các học phần - Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

STT TÊN HP MÃ HP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng Tự chủ,  
tự chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

Chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay                     

70 Thực tập tốt nghiệp 53053        4  4    4 4  3 3 3  

71 Đồ án tốt nghiệp 53054        4  4    4 4  3 3 3  
Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và ga hàng 
không                     

70 Thực tập tốt nghiệp 53053        4  4    4 4  3 3 3  

71 Đồ án tốt nghiệp 53054        4  4    4 4  3 3 3  
Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng                     
70 Thực tập tốt nghiệp 53053        4  4    4 4  3 3 3  
71 Đồ án tốt nghiệp 53054        4  4    4 4  3 3 3  

 
 
 
 



83 

7. Chương trình chuẩn tham khảo   
7.1. Chương trình tham khảo  
7.1.1. Bản đối sánh chương trình đào tạo: Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và sân 
bay 
Chương trình đào tạo ngành tham khảo: Ngành kỹ thuật XD công trình GT -Xây dựng 
đường bộ- Trường ĐH  GTVT-TP.HCM. 
 

 Chương trình đào tạo ngành tham khảo: 
Ngành kỹ thuật xây dựng công trình GT -
Xây dựng đường bộ- Trường ĐH GTVT-
TP.HCM 
 

Chương trình đào tạo ngành 
CNKT công trình  

xây dựng Học viện Hàng không   
Việt Nam  

Chuyên ngành: Đường ô tô-sân 
bay. 

Tỷ lệ % 
trùng 
khớp  

STT  Học phần tên tiếng 
Anh (nếu có)  

Học phần tên  Tiếng 
Việt  

Học phần tên Tiếng Việt    

1   Các nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa 
Mác –Lênin 

Triết học Mác - Lênin  100%  

2   Các nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa 
Mác –Lênin 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  100%  

3   Các nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa 
Mác –Lênin 

Chủ nghĩa xã hội khoa học  100%  

4   Đường lối cách 
mạng của Đảng 
CSVN 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt  
Nam  

100%  

5   Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh  100%  

6   Pháp luật đại cương Pháp luật đại cương  100%  

7  
 

Đại số Toán ứng dụng 100%  

8    Hóa học ứng dụng  0%  

9   Vật lý 1  Vật Lý 100%  
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10  
  

 Tiếng Anh cơ bản 1 Tiếng Anh 1  100%  

11   Tiếng Anh cơ bản 2 Tiếng Anh 2  100%  

12   
Giải tích 1 

  0%  

13   Tiếng Anh 
ngành Kỹ thuật công 
trình 

Tiếng Anh 3  50%  

14   Giải tích 2   0%  

15    Tiếng Anh 4  0%  

16   Toán chuyên đề 1 
(Xác suất thống kê) 

  0%  

17      0%  
18      0%  

19   Đường lối quân sự 
của Đảng 
Công tác quốc phòng, 
an ninh 
Quân sự chung và kỹ 
thuật, chiến 
thuật bắn 
Tìm hiểu chung về 
quân, binh chủng 

Giáo dục Quốc phòng  100%  

20   Lý thuyết giáo dục thể 
chất 

Giáo dục thể chất – sức nhanh  100%  

21    Điền kinh Giáo dục thể chất – Aerobic  50%  
22     Giáo dục thể chất – Võ cổ 

truyền VN  
0%  

23    Bóng chuyền Giáo dục thể chất – bóng 
chuyền  

100%  

24    Bóng rổ Giáo dục thể chất – bóng rổ  100%  
25   Cờ vua  0%  



 

85 

26   Bơi 1 (50 m)  0%  
27   Bóng đá  0%  
28   Bóng bàn  0%  

29   Hình học họa hình  Hình họa vẽ kỹ thuật F1 
 

100%  

30   Vẽ kỹ thuật xây 
dựng Hình họa vẽ kỹ thuật F2 

100%  

31   Thủy văn ứng dụng   0%  

32   Cơ học lý thuyết Cơ lý thuyết  100%  
33   Trắc địa đại cương Trắc địa đại cương   100%  

34   Sức bền vật liệu 1 Sức bền vật liệu 1  100%  

35   Sức bền vật liệu 2 Sức bền vật liệu 2  100%  

36   Vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng  1 100%  

37   Thực tập trắc địa Thực tập trắc địa  100%  

38   Địa chất công trình Địa chất công trình   100%  

39  
 

Thực tập địa chất 
công trình 

 Thực tập địa chất công trình 100%  

40   Cơ học kết cấu 1 Cơ học kết cấu 1  100%  

41   Cơ học kết cấu 2 Cơ học kết cấu 2  100%  

42   Cơ học đất Cơ học đất  100%  

43   Thí nghiệm vật liệu 
xây dựng 

 Thí nghiệm sức bền vật liệu và 
vật liệu xây dựng 

80%  

44   Máy xây dựng Máy xây dựng  100%  

45   Kết cấu bê tông cốt 
thép theo ACI 

Kết cấu bê tông cốt thép   90%  

46    Đồ án môn học Kết 
cấu bê tông cốt thép 
theo ACI 

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép  90%  

47   Kỹ thuật nền móng Nền móng  100%  
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48   Đồ án môn học Kỹ 
thuật nền móng 

Đồ án nền móng  100%  

49   Thủy lực Thủy lực  100%  

50   Thí nghiệm Cơ học 
đất 

  0%  

51    Trắc địa công trình  0%  
52   

Kinh tế xây dựng 
Kinh tế xây dựng  100%  

53   Kết cấu thép theo 
AISC 

Kết cấu thép   90%  

54    Đồ án kết cấu thép   100%  
55  

 
Thi công cơ bản và 
an toàn lao động 

Kỹ thuật thi công cơ bản 90%  

56   Ứng dụng tin học 
trong thiết kế đường 
ô tô 

Tin học chuyên ngành   100%  

57  
 

Thiết kế hình học 
đường ô tô 

Thiết kế hình học đường ô tô - 
đường băng  
  

80%  

58    Cơ sở công trình cầu  100%  
59   Thi công cầu Tổ chức thi công nhà dân dụng  90%  

60      Tổng quan hàng không dân 
dụng  

0%  

61      Tổng quan công trình xây 
dựng cảng hàng không 

0%  

62     Chuyên đề vật liệu 
mới 

Công nghệ vật liệu mới trong 
xây dựng (vật liệu xây dựng 2) 

100%  

63     Thiết kế cầu BTCT Thiết kế Kết cấu cầu bê tông 
cốt thép 

100%  

64      Đồ án cầu bê tông cốt thép 0%  
65     Thiết kế nền, mặt 

đường ô tô 
Thiết kế nền mặt đường ô tô và 
sân bay 
  

90%  

66     Khảo sát thiết kế  0%  
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đường ô tô 
67      Thiết kế nhà ga hàng không 0%  
68      Quy hoạch sân bay, cảng hàng 

không  
0%  

69    Đường trên nền đất 
yếu 

Công trình trên nền đất yếu  80%  

70    Đồ án môn học 
Thiết kế đường ô tô 

Đồ án thiết kế đường bộ 80%  

71      Đồ án thiết kế đường băng 0%  
72     Xây dựng nền 

đường ô tô 
Xây dựng nền đường ô tô và 
đường băng  

80%  

73     Xây dựng mặt 
đường ô tô 

Kỹ thuật thi công đường sân 
bay 

80%  

74    Chuyên đề thiết kế 
đường sân bay 

Chuyên đề đường ô tô và 
đường băng 

80%  

75      Thi công mặt đường băng 0%  
76    Đồ án môn học Xây 

dựng đường 
Đồ án xây dựng và tổ chức thi 
công đường ô tô và đường 
băng 

80%  

77     Tổ chức thi công và 
xí nghiệp phụ 

Tổ chức thi công đường sân 
bay 

80%  

78    Đường đô thị và tổ 
chức giao thông  

Tổ chức giao thông trong sân 
bay 

80%  

79   Quản lý khai thác 
đường 

Khai thác và bảo trì đường ô tô 
và đường băng 
 

80%  

80   Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp  100%  

81    Luận văn/thi tốt 
nghiệp 

Đồ án tốt nghiệp  0%  

82    Kỹ thuật điện + 
Hệ thống giao thông 
thông minh (ITS) 

 0%  

83      Thực tập kỹ thuật và công 
trường 

0%  
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84    Quản lí dự án Quản lý dự án xây dựng 100% 

85   Phương pháp phần 
tử hữu hạn 

Phương pháp phần tử hữu hạn 100% 

86    Lập và phân tích Dự án đầu tư 
xây dựng 

0%  

95    Quản lý chất lượng và giám sát 
xây dựng 

0%  

96   Quản lý khai thác dự án xây 
dựng 

0%  

97  Kiến trúc  0%  

98  Môi trường GTVT  0%  

99 
 

Nhập môn ngành Kỹ 
thuật XD CTGT 

 0%  

100  An toàn giao thông  0%  

101 
 

Thiết kế đường cao 
tốc 

 0%  

102  Thí nghiệm đường  0%  

103 
 

Chuyên đề thiết kế 
đường hiện đại 

 0%  

104 
 

Chuyên đề quy 
hoạch giao thông 
đường bộ 

 0%  

 
 
Tỉ lệ tương đồng 77%  
 
7.1.2. Bản đối sánh chương trình đào tạo: Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và ga 
hàng không 
 
Chương trình đào tạo ngành tham khảo: Ngành kỹ thuật XD -Trường ĐH Thủy lợi. Tham khảo 
phụ lục B. 
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 Chương trình đào tạo ngành tham khảo:  

ngành kỹ thuật xây dựng      
Trường ĐH Thủy lợi                  

Chương trình đào tạo ngành 
CNKT công trình  
xây dựng Học viện Hàng không   
Việt Nam  
Chuyên ngành: XDDD-ga hàng 
không  

Tỷ lệ % 
trùng khớp  

STT  Học phần tên tiếng 
Anh (nếu có) 

Học phần tên  Tiếng 
Việt  

Học phần tên Tiếng Việt    

1  
Basic Principles of 
Maxist-Leninism 1  

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

Triết học Mác - Lênin  100%  

2  Basic Principles of 
Maxist-Leninism 2  

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

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  100%  

3      Chủ nghĩa xã hội khoa học  100%  
4  Revolutionary line of 

the Vietnamese 
Communist Party   

Đường lối cách mạng 
của Đảng Cộng sản 
Việt Nam  

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt  
Nam  

100%  

5  Ho Chi Minh’s 
Ideology  

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh  

Tư tưởng Hồ Chí Minh  100%  

6  Introduction to Law  Pháp luật đại cương  Pháp luật đại cương  100%  
7  Engineering  

Statistics   Xác suất thống kê   
Toán ứng dụng 50%  

8  University Chemistry  
I  

Hoá học đại cương  
I   

Hóa học ứng dụng  100%  

9  Advanced English - 
Listening Skill 1  

Tiếng Anh nâng cao - 
Kỹ năng Nghe 1  

Tiếng Anh 1  100%  

10  
  

Advanced English - 
Speaking Skill 1  

Tiếng Anh nâng cao - 
Kỹ năng Nói 1  

  0%  

11  Advanced English - 
Reading Skill 1  

Tiếng Anh nâng cao - 
Kỹ năng Đọc 1  

Tiếng Anh 2  100%  

12  Advanced English - 
Writing Skill 1  

Tiếng Anh nâng  
1cao - Kỹ năng Viết  
1  

  0%  

13  Advanced English - 
Listening Skill 2  

Tiếng Anh nâng cao - 
Kỹ năng Nghe 2  

Tiếng Anh 3  100%  
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14  Advanced English - 
Speaking Skill 2  

Tiếng Anh nâng cao - 
Kỹ năng Nói 2  

  0%  

15  Advanced English - 
Reading Skill 2  

Tiếng Anh nâng cao - 
Kỹ năng Đọc 2  

Tiếng Anh 4  100%  

16  Advanced English - 
Writing Skill 2  

Tiếng Anh nâng cao - 
Kỹ năng Viết 2  

  0%  

17  Composition 1  Viết luận 1    0%  
18  English for Civil 

Engineering  
Tiếng Anh chuyên 
ngành  

  0%  

19  National Defence 
Education  

Giáo dục quốc phòng  Giáo dục Quốc phòng  100%  

20  Physical Education  Giáo dục thể chất  Giáo dục thể chất – sức nhanh  100%  
21      Giáo dục thể chất – Aerobic  0%  
22      Giáo dục thể chất – Võ cổ 

truyền VN  
0%  

23      Giáo dục thể chất – bóng 
chuyền  

0%  

24      Giáo dục thể chất – bóng rổ  0%  
25  Introduction to 

Engineering 1  
Giới thiệu về khoa 
học kỹ thuật 1  

  0%  

26  Introduction to 
Engineering 2  

Giới thiệu về khoa 
học kỹ thuật 2  

  0%  

27  Engineering 
Drawings  

Vẽ kỹ thuật xây dựng  Hình họa vẽ kỹ thuật F1 
Hình họa vẽ kỹ thuật F2 

100%  

28  Introduction to CAD   Nhập môn CAD     0%  

29  Statics  Tĩnh học  Cơ học lý thuyết  100%  
30      Trắc địa đại cương   100%  
31  Mechanics of 

Materials   Sức bền vật liệu   Sức bền vật liệu 1  100%  

32      Sức bền vật liệu 2  100%  
33  Structural Materials   Vật liệu xây dựng   Vật liệu xây dựng  1 100%  
34  Surveying Systems 

Lab  
Thực tập trắc địa  Thực tập trắc địa  100%  

35  Geology for 
Engineers   Địa chất công trình  Địa chất công trình   100%  
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36  Geology for  
Engineers   
Laboratory  

Thực tập địa chất 
công trình  

 Thực tập địa chất công trình 100%  

37  Structural Analysis  Cơ học kết cấu  Cơ học kết cấu 1  100%  
38  Dynamics   Động lực học  Cơ học kết cấu 2  100%  
39  Soil  Mechanics   Cơ học đất  Cơ học đất  100%  
40  Soil  Mechanics 

Laboratory  
Thí nghiệm cơ học 
đất  

  0%  

41      Máy xây dựng  100%  
42  Reinforced Concrete 

Design I   
Thiết kế bê tông cốt 
thép 1  

Kết cấu bê tông cốt thép   100%  

43      Đồ án kết cấu bê tông cốt thép  100%  
44  Foundation  

Engineering   
Kỹ thuật nền móng  Nền móng  100%  

45      Đồ án nền móng  100%  
46  Fluid Mechanics  Cơ học chất lỏng  Thủy lực  100%  
47  Fluid Mechanics 

Lab  
Thí nghiệm Cơ học 
chất lỏng  

  0%  

48  Surveying Systems   Trắc địa  Trắc địa công trình  100%  
49  Public Works 

Economics   

Kinh tế học các công 
trình công cộng  

Kinh tế xây dựng  100%  

50  Structural Steel 
Design I   

Thiết kế kết cấu thép 
1  

Kết cấu thép   100%  

51      Đồ án kết cấu thép   100%  
52  Construction 

Technology  Kỹ thuật thi công  Kỹ thuật thi công cơ bản 100%  

53  Apply Informatic in 
Geology 
Engineering  

Tin học ứng dụng 
trong địa kỹ thuật  

Tin học chuyên ngành   100%  

54  
Geometric Design   Thiết kế hình học 

đường ô tô  

Thiết kế hình học đường ô tô - 
đường băng  
  

100%  

55      Cơ sở công trình cầu  100%  
56  Construction  

Management   
Tổ chức và quản lý 
xây dựng  Tổ chức thi công  100%  
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57      Tổng quan hàng không dân 
dụng  

0%  

58      Tổng quan công trình xây 
dựng cảng hàng không 

0%  

59      Công nghệ vật liệu mới trong 
xây dựng (vật liệu xây dựng 2) 

0%  

60      Thiết kế kết cấu nhà khung bê 
tông cốt thép 

0%  

61      Tổ chức thi công nhà dân dụng 0%  
62      Thiết kế nền mặt đường ô tô 

  
0%  

63      Đồ án cầu bê tông cốt thép 0%  
64      Thiết kế nhà ga  0%  
65      Quy hoạch sân bay, cảng hàng 

không  
0%  

66      Công trình trên nền đất yếu  0%  
67      Đồ án kết cấu nhà khung bê 

tông cốt thép 
0%  

68      Đồ án kết cấu nhà thép 0%  
69      Xây dựng nền đường ô tô và 

đường băng  
0%  

70      Kiến trúc dân dụng và công 
nghiệp (Kiến trúc nhà ga hàng 
không ) 

0%  

71      Công nghệ mới trong xây dựng 
DD&CN 

0%  

72      Đồ án thi công nhà ga hàng 
không 

0%  

73      Trang trí nội thất nhà ga hàng 
không 

0%  

74      Thi công nhà ga hàng không 0%  
75      Tổ chức giao thông trong sân 

bay 
0%  

76      Quản lý và khai thác nhà ga  0%  
77  Graduation 

internship  
Thực tập tốt nghiệp  Thực tập tốt nghiệp  100%  
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78      Đồ án tốt nghiệp  0%  
79      Thí nghiệm sức bền vật liệu và 

vật liệu xây dựng 
 

80      Thực tập kỹ thuật và công 
trường 

 

81    Quản lý dự án xây dựng 0%  

82    Phương pháp phần tử hữu hạn 0%  

83    Lập và phân tích Dự án đầu tư 
xây dựng 

0%  

84    Quản lý chất lượng và giám sát 
xây dựng 

0%  

85    Quản lý khai thác dự án xây 
dựng 

0%  

86  Technical  
Composition 2  

Viết luận chuyên 
ngành 2  

  0%  

87  Transportation 
Engineering   

Kỹ thuật giao thông     0%  

88  Hydrology  Thuỷ văn cơ sở     0%  

89  Hydraulic 
Engineering  Thủy lực công trình    0%  

90  Environmental 
Engineering   

Kỹ thuật môi trường    0%  

91  Hydraulic Structures  Thủy công     0%  

92  Professional Practice 
Issues   

Các vấn đề thực tiễn 
chuyên ngành  

  0%  

93  Environmental  
Engineering Design   

Thiết kế các công 
trình bảo vệ môi 
trường  

  0%  

94  University Physics  
I             Vật lý đại cương I  

 Vật Lý 0%  

95  Calculus I   Toán I    0%  

96  University Thí nghiệm hoá học   0%  
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Chemistry Lab   đại cương   
97  University 

Chemistry  
II   

Hoá học đại cương  
II  

  0%  

98 Calculus II   Toán II    0%  

99  University Physics  
II             Vật lý đại cương II    0%  

100  Calculus III   Toán III    0%  

101  Differential 
Equations   

Phương trình vi phân 
thường  

  0%  

Khối kiến thức tự chọn    
102 Biochemical  

processes in 
Environmental  
Engineering  

Quá trình hóa sinh  
trong kỹ thuật môi 
trường  

  0%  

103  Environmental  
Design Project   

Đồ án thiết kế môi 
trường   

  0%  

104 Geotechnical Design 
Project   

Đồ án thiết kế địa kỹ 
thuật   

  0%  

105 Structural Design 
Project   

Đồ án thiết kế kết cấu     0%  

106  Design of Structural 
Systems   

Thiết kế hệ thống kết 
cấu   

  0%  

107 Transportation  
Design Project   

Đồ án thiết kế giao 
thông   

  0%  

108 Transportation  
Pavements and  
Materials   

Kết cấu mặt đường và 
vật liệu   

  0%  

109 Hydraulic Structures 
Design Project   

Đồ án thiết kế thủy 
công  

  0%  

110 Hydraulic 
structures/systems  

Công trình trên hệ 
thống thủy lợi  

  0%  

111 Project of 
construction 
technology and 

Đồ án công nghệ và 
quản lý xây dựng  

  0%  



 

95 

management  

112 Thermodynamics   Nhiệt động học    0%  
 
Tỉ lệ tương đồng 63%  
 
7.1.3. Bản đối sánh chương trình đào tạo: Chuyên ngành: Quản lý dự án xây dựng 
 
Chương trình đào tạo ngành tham khảo: Ngành KT xây dựng-chuyên ngành Quản lý dự 
án XD - Trường ĐH  GTVT-TP.HCM. Tham khảo phụ lục C 
 

 Chương trình đào tạo ngành tham khảo:  
ngành KT XD- chuyên ngành Quản lý dự án 
xây dựng- Trường ĐH GTVT.TP.HCM                

Chương trình đào tạo ngành 
CNKT công trình  
xây dựng Học viện Hàng không   
Việt Nam  
Chuyên ngành: QLDA XD 

Tỷ lệ % 
trùng khớp  

STT  Học phần tên tiếng 
Anh (nếu có)  

Học phần tên  Tiếng 
Việt  

Học phần tên Tiếng Việt    

1   Triết học Mác 
– Lênin 

Triết học Mác - Lênin  100%  

2   Kinh tế chính trị Mác– 
Lênin 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin  100%  

3   Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

Chủ nghĩa xã hội khoa học  100%  

4   Lịch sử Đảng 
cộng sản VN 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt  
Nam  

100%  

5   Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh  100%  

6   Pháp luật đại 
cương 

Pháp luật đại cương  100%  

7  
 

Toán kinh tế + Xác 
suất 
thống kê 

Toán ứng dụng 90%  
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8    Hóa học ứng dụng  100%  

9     Vật Lý 0%  

10  
  

 Tiếng Anh 5 Tiếng Anh 1  100%  

11   Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 2  100%  

12   
 

  0%  

13   Anh văn xây 
dựng 1 

Tiếng Anh 3  100%  

14      0%  

 15   Anh văn xây 
dựng 2 

Tiếng Anh 4  100%  

16      0%  

17      0%  
18      0%  

19   Đường lối quân sự 
của Đảng 
Công tác quốc phòng, 
an ninh 
Quân sự chung và kỹ 
thuật, chiến 
thuật bắn 
Tìm hiểu chung về 
quân, binh chủng 

Giáo dục Quốc phòng  100%  

20   Lý thuyết giáo dục thể 
chất 

Giáo dục thể chất – sức nhanh  100%  

21    Điền kinh Giáo dục thể chất – Aerobic  50%  
22     Giáo dục thể chất – Võ cổ 

truyền VN  
0%  

23    Bóng chuyền Giáo dục thể chất – bóng 
chuyền  

100%  
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24    Bóng rổ Giáo dục thể chất – bóng rổ  100%  
25   Cờ vua  0%  
26   Bơi 1 (50 m)  0%  
27   Bóng đá  0%  
28   Bóng bàn   0%  

29   Hình họa – 
Vẽ kỹ thuật 
xây dựng 

 Hình họa vẽ kỹ thuật F1 
 

100%  

30    
Hình họa vẽ kỹ thuật F2 

100%  

31      0%  

32   Cơ học xây 
dựng 

Cơ học lý thuyết  40%  

33   Trắc địa đại 
cương 

Trắc địa đại cương   100%  

34   Cơ học xây 
dựng 

Sức bền vật liệu 1  30%  

35    Sức bền vật liệu 2  100%  
36   Vật liệu xây 

dựng 
Vật liệu xây dựng  1 100%  

37   Thực tập trắc 
địa 

Thực tập trắc địa  100%  

38  
 

Địa chất – cơ 
học đất – nền 
móng 

Địa chất công trình   40%  

39  
 

  Thực tập địa chất công trình 100%  

40   Cơ học xây 
dựng 

Cơ học kết cấu 1  30%  

41    Cơ học kết cấu 2  100%  
42   Địa chất – cơ 

học đất – nền 
móng 

Cơ học đất  30%  
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43      0%  

44   Máy xây 
dựng 

Máy xây dựng  100%  

45   Kết cấu bê 
tông cốt thép 
1 

Kết cấu bê tông cốt thép   100%  

46      Đồ án kết cấu bê tông cốt thép  100%  
47  

 
Địa chất – cơ 
học đất – nền 
móng 

Nền móng  30%  

48    Đồ án nền móng  100%  
49    Thủy lực  100%  
50      0%  

51    Trắc địa công trình  100%  
52   

 
Kinh tế xây dựng  100%  

53    Kết cấu thép   100%  

54    Đồ án kết cấu thép   100%  
55   Kỹ thuật thi 

công 1 
Kỹ thuật thi công cơ bản 100%  

56   Tin học cơ bản Tin học chuyên ngành   100%  

57  
  

Thiết kế hình học đường ô tô - 
đường băng  

100%  

58   Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô 100%  
59   Tổ chức và 

quản lý thi 
công 

Tổ chức thi công nhà dân dụng 
100%  

60      Tổng quan hàng không dân 
dụng  

0%  

61      Tổng quan công trình xây 
dựng cảng hàng không 

0%  



 

99 

62      Công nghệ vật liệu mới trong 
xây dựng (vật liệu xây dựng 2) 

0%  

63      Thiết kế kết cấu nhà khung bê 
tông cốt thép 

0%  

64      Thiết kế đường băng ( bê tông) 0%  
65      Thiết kế nền, mặt đường ô tô 

và sân bay  
0%  

66     Thiết kế 
đường bộ 

 0% 

67      Thiết kế nhà ga hàng không 0% 
68      Quy hoạch sân bay, cảng hàng 

không  
0%  

69     Kinh tế vi mô Kinh tế  vi mô 0%  
70     Quản lý đấu 

thầu và hợp 
đồng trong 
xây dựng 

Hoạt động đấu thầu trong xây 
dựng 

0%  

71     Quản lý tổ 
chức trong 
XD 

Quản lý và tổ chức thi công 
xây dựng 

0%  

72      Quản lý nhà nước trong hoạt 
động xây dựng 

0%  

73     Quản lý chất 
lượng và 
giám sát xây 
dựng 

Quản lý chất lượng và giám sát 
xây dựng 

100%  

74     Quản lý 
thanh quyết 
toán dự án 
đầu tư xây  dựng 

Quản lý hợp đồng và thanh 
quyết toán dự án đầu tư xây 
dựng 

100%  

75      Đồ án Đấu thầu trong xây dựng 0%  
76     Định giá và 

quản lý chi 
phí dự án xây 
dựng 

Định giá và quản lý chi phí dự 
án xây dựng 

100%  

77     Đo bóc và 
quản lý khối 

Đo bóc và quản lý khối lượng 
công trình xây dựng 

100%  
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lượng công 
trình xây 
dựng 

78      Tổ chức giao thông trong sân 
bay 

0%  

79   Quản lý rủi ro 
dự án đầu tư 
xây dựng 

Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây 
dựng 

0%  

80   Thực tập tốt 
nghiệp 

Thực tập tốt nghiệp  100%  

81     Luận văn tốt 
nghiệp 

Đồ án tốt nghiệp  0%  

82     Tin học trong 
quản lý xây 
dựng 

 80%  

83      Thí nghiệm sức bền vật liệu và 
vật liệu xây dựng 

0%  

84      Thực tập kỹ thuật và công 
trường 

0%  

85   Quản lý xây 
dựng 

Quản lý dự án xây dựng 100%  

86   Quản trị tài 
chính dự án 
xây dựng 

Quản trị tài chính dự án 100%  

95   Lập và thẩm 
định dự án 
đầu tư xây 
dựng 

Lập và thẩm định dự án đầu tư 
xây dựng 

100% 

96  Quản trị 
doanh nghiệp 

Quản trị nguồn nhân lực 50%  

97   Quản lý khai thác dự án xây 
dựng 

0%  

98 
 

Thi công 
đường bộ 

 0%  

99  Thiết kế cầu  0%  



 

101 

100  Thi công cầu  0%  

101  Kiến trúc  0%  

102 
 

Quản lý an 
toàn lao 
động 

 0%  

103 

 

TKMH Định 
giá và quản lý 
chi phí dự án 
xây dựng 

 0%  

104 
 

TKMH Lập 
và thẩm định 
dự án đầu tư 

 0%  

105 
 

TKMH Tổ 
chức và quản 
lý thi công 

 0%  

106 

 

Mô hình 
thông tin 
công trình 
(BIM) 

 0%  

107  Thực tập 
chuyên đề 

 0%  

108 
 

Môi trường 
trong xây 
dựng 

 0%  

109 

 

Quản lý vật 
tư, thiết bị 
trong xây 
dựng 

 0%  

110 
 

Kế toán 
doanh nghiệp 
xây dựng 

 0%  

111  Lý thuyết 
kiểm toán 

 0%  

112 
 

Kiểm toán dự 
án đầu tư xây 
dựng 

 0%  
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113 
 

Đồ án Kiểm 
toán dự án 
xây dựng 

 0%  

114   Kinh tế đầu tư xây dựng 0%  

115   Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây 
dựng 

0%  

116   Máy xây dựng 0%  

 
Tỉ lệ tương đồng 62%  
 
7.2 Kết quả khảo sát nhu cầu 
7.2.1 Tóm tắt về mẫu khảo sát 
 

Số 

TT 
Đối tượng khảo sát Số lượng Tỷ lệ % Tỷ lệ cộng dồn 

1 Nhà tuyển dụng lao động 103 73% 100% 

2 Giảng viên, chuyên gia 38 27% 100% 

3 Sinh viên đã tốt nghiệp từ HVHKVN 0 0% 100% 

4 Sinh viên 0 0%  

 Tổng cộng 141 100%  

 
7.2.2 Đánh giá về sự phù hợp của chương trình đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Số 

TT 

Ý kiến đóng góp về yêu cầu năng lực mà 

sinh viên đạt được sau khi tốt nghiệp 
Rất phù hợp Phù hợp 

1 Mục tiêu chung 43% 57% 

2 Mục tiêu cụ thể 48% 52% 

3 Chuẩn đầu ra 37% 63% 
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7.2.3 Đánh giá về cơ hội việc làm sau khi sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo 
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng của Học viện Hàng không Việt 
Nam  

Số TT 
Tỷ lệ tìm kiếm được việc làm sau khi sinh viên tót 

nghiệp 
Tỷ lệ 

1 Rất cao 17% 

2 Cao 41% 

3 Trung bình 18% 

 
7.2.4 Đánh giá về chuẩn đầu ra  

Số TT Đánh giá về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Ý kiến 

1 Chuẩn đầu ra tiếng Anh TOEIC 450 Phù hợp 

2 Yêu cầu đối với trình độ, kỹ năng đầu ra Ứng dụng được 

3 Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp Có cơ hội cao 

 
8. Hướng dẫn thực hiện đào tạo 
8.1. Kế hoạch đào tạo  

8.1.1. Chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay  

STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
Học kỳ 1         
1 THML Triết học Mác - Lênin 3 x    

2 53001 Hình họa vẽ kỹ thuật F1 
 2 x    

3 53003 Cơ lý thuyết 3 x    

4 ENG01 Tiếng Anh 1 
 3 x    

5 TUD Toán ứng dụng 3 x    

6 VL Vật lý  2 x    

 TỔNG CỘNG  16     
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
Học kỳ 2        

1 KTCT Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
 2 x    

2 ENG02 Tiếng Anh  2 
 3 x    

3 HHUD Hoá học ứng dụng 
 2 x    

4 53004 Trắc địa đại cương 
 2 x    

5 53005 Sức bền vật liệu 1 
 3 x    

6 53007 Vật liệu xây dựng 1 
 2 x    

7 53002 Hình họa vẽ kỹ thuật F2 
 2 x    

 TỔNG CỘNG  16     
Học kỳ 3              

1 53006 Sức bền vật liệu 2 
 2 x    

2 53008 Thực tập trắc địa 
 1 x    

 
3 CNXH Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 2 x    

4 53009 Địa chất công trình 
 2 x    

5 53010 Cơ học kết cấu 1 
 3 x    

6 ENG03 Tiếng Anh 3 
 3 x    

7 53025 Tin học chuyên ngành 
 2 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 4      

1 LSĐ  
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 x    
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
 

2 53011 Cơ học kết cấu 2 
 2 x    

3 53012 Cơ học đất 
 3 x    

4 53013 
Tổng quan công trình xây dựng 
cảng hàng không 
 

2 
x    

5 53014 Kết cấu bê tông cốt thép 
 2 x    

6 53015 
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 
BTCT 
 

1 
x    

7 ENG04 Tiếng Anh 4 
 3 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 5      

1 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 
 2 x    

2 53016 Nền móng 
 2 x    

3 53017 Đồ án Nền móng 
 1 x    

4 53018 Thuỷ lực 
 2 x    

5 53019 Trắc địa công trình 
 2 x    

6 53020 Kinh tế xây dựng 
 2 x    

7 53021 Kết cấu thép 
 2 x    

8 53023 
Kỹ thuật thi công công trình xây 
dựng 
 

2 
x    

9 53024 Thực tập địa chất công trình 1 x    
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
TỔNG CỘNG 16     

Học kỳ 6      

1 PLĐC Pháp luật đại cương 
 2 x    

2 53026 
Thiết kế hình học đường ô tô - 
đường băng 
 

2 
x    

3 53022 Đồ án kết cấu thép 
 1 x    

4 53027 Tổ chức thi công nhà dân dụng 
 2 x    

5 53028 Tổ chức giao thông trong sân bay 
 2 x    

6 53029 Công nghệ vật liệu mới (VLXD 2) 2 x    

7 TQHKDD Tổng quan hàng không dân dụng 
 2 x    

8 53030 
Quy hoạch sân bay - Cảng hàng 
không 
 

2 
x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 7      

1 53031 
Thiết kế nền mặt đường ô tô và sân 
bay 
 

2 
x    

2 53032 Thực tập kỹ thuật và công trường 2 x    

3 53033 Thiết kế nhà ga hàng không 
 2 x    

4 53034 Cơ sở công trình cầu 
 2 x    

5 53035 
Thiết kế kết cấu Cầu bê tông cốt 
thép 
 

3 
x    

6 53036 Đồ án thiết kế Cầu bê tông cốt thép 1 x    
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
 

7 53037 Công trình trên nền đất yếu 
 2 x    

8 53087 Thí nghiệm sức bền vật liệu và vật 
liệu xây dựng 1 x    

        

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 8      

1 53038 Xây dựng nền đường ô tô và đường 
băng 3 x    

2 53039 Đồ án thiết kế đường bộ 
 1 x    

3 53040 Đồ án thiết kế đường băng 
 1 x    

4 53041 Kỹ thuật thi công mặt đường sân 
bay 2 x    

5 53042 
Chuyên đề đường ô tô và đường 
băng 
 

2 
x    

6 53043 Quản lý dự án xây dựng 
 2 x    

7 53044 Phương pháp phần tử hữu hạn 
 2 x    

8 53045 Tổ chức thi công đường sân bay 2 x    

        

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 9      

1 53046 Đồ án xây dựng và tổ chức thi công 
đường ô tô và đường băng 2 x    

2 53047 
 
Lập và phân tích Dự án đầu tư xây 
dựng 

2 
x    
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
 

3 53048 Thi công mặt đường băng 2 x    

4 53049 Khai thác và bảo trì dường ô tô và 
đường băng 3 x    

5 53050 Máy xây dựng 
 2 x    

6 53051 Quản lý chất lượng và giám sát xây 
dựng 2 x    

                            Chọn 2 TC trong các học phần sau: 

7 53052 Quản lý khai thác dự án xây dựng 2  x   

8 53055 
Hệ thống kỹ thuật đường ô tô và 
sân bay 
 

2 
 x   

9 53056 Thiết kế mặt đường bê tông xi 
măng và mặt đường băng 2  x   

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 10      

1 53053 Thực tập tốt nghiệp 
 4 x    

2 53054 Đồ án tốt nghiệp 
 8 x    

TỔNG CỘNG 12     

TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 150     

 

8.1.2. Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và ga hàng không  

 

STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
Học kỳ 1         
1 THML Triết học Mác - Lênin 3 x    

2 53001 Hình họa vẽ kỹ thuật F1 
 2 x    

3 53003 Cơ lý thuyết 3 x    

4 ENG01 Tiếng Anh 1 
 3 x    

5 TUD Toán ứng dụng 3 x    

6 VL Vật lý  2 x    

 TỔNG CỘNG  16     
Học kỳ 2        

1 KTCT Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
 2 x    

2 ENG02 Tiếng Anh 2 
 3 x    

3 HHUD Hoá học ứng dụng 
 2 x    

4 53004 Trắc địa đại cương 
 2 x    

5 53005 Sức bền vật liệu 1 
 3 x    

6 53007 Vật liệu xây dựng 1 
 2 x    

7 53002 Hình họa vẽ kỹ thuật F2 
 2 x    

 TỔNG CỘNG  16     
Học kỳ 3              

1 53006 Sức bền vật liệu 2 
 2 x    

2 53008 Thực tập trắc địa 
 1 x    

 
3 CNXH Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 2 x    

4 53009 Địa chất công trình 2 x    
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
 

5 53010 Cơ học kết cấu 1 
 3 x    

6 ENG03 Tiếng Anh 3 
 3 x    

7 53025 Tin học chuyên ngành 
 2 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 4      

1 LSĐ 
 
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 
 

2 
x    

2 53011 Cơ học kết cấu 2 
 2 x    

3 53012 Cơ học đất 
 3 x    

4 53013 
Tổng quan công trình xây dựng 
 (dân dụng và hàng không) 
 

2 
x    

5 53014 Kết cấu bê tông cốt thép 
 2 x    

6 53015 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 
 1 x    

7 ENG04 Tiếng Anh 4 
 3 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 5      

1 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 
 2 x    

2 53016 Nền móng 
 2 x    

3 53017 Đồ án Nền móng 
 1 x    
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 

4 53018 Thuỷ lực 
 2 x    

5 53019 Trắc địa công trình 
 2 x    

6 53020 Kinh tế xây dựng 
 2 x    

7 53021 Kết cấu thép 
 2 x    

8 53023 Kỹ thuật thi công cơ bản 
 2 x    

9 53024 Thực tập địa chất công trình 1 x    

TỔNG CỘNG 16     

Học kỳ 6      

1 PLĐC Pháp luật đại cương 
 2 x    

2 53026 
Thiết kế hình học đường ô tô - 
đường băng 
 

2 
x    

3 53022 Đồ án kết cấu thép 
 1 x    

4 53027 Tổ chức thi công nhà dân dụng 
 2 x    

5 53028 Tổ chức giao thông trong sân bay 
 2 x    

6 TQHKDD Tổng quan hàng không dân dụng 
 2 x    

7 53029 Công nghệ vật liệu mới trong xây 
dựng (vật liệu xây dựng 2) 2 x    

8 53030 Quy hoạch sân bay - Cảng hàng 
không 2 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 7      

1 53031 Thiết kế nền, mặt đường ô tô và sân 
bay 2 x    
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
 

2 53032 Thực tập kỹ thuật và công trường 
 2 x    

3 53033 Thiết kế nhà ga hàng không 
 2 x    

4 53034 Cơ sở công trình cầu 
 2 x    

5 53035 
Thiết kế kết cấu nhà khung bê tông 
cốt thép 
 

3 
x    

6 53036 Đồ án thiết kế Cầu bê tông cốt thép 
 1 x    

7 53037 Công trình trên nền đất yếu 
 2 x    

8 53086 Thí nghiệm sức bền vật liệu và vật 
liệu xây dựing 1 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 8      

1 53038 Xây dựng nền đường ô tô và đường 
băng 

3 x    

2 53058 Đồ án thiết kế kết cấu nhà khung bê 
tông cốt thép 

1 x    

3 53060 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp 
(Kiến trúc nhà ga hàng không,... ) 

2 x    

4 53061 Công nghệ mới trong xây dựng 2 x    

5 53043 Quản lý dự án xây dựng 2 x    

6 53044 Phương pháp phần tử hữu hạn 2 x    

7 53062 Thi công nhà ga hàng không 3 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 9      

1 53059 Đồ án thiết kế kết cấu nhà thép 1 x    
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 

 53063 Trang trí nội thất nhà ga hàng 
không 

3 x    

2 53047 Lập và phân tích Dự án đầu tư xây 
dựng 

2 x    

3 53064 Đồ án thi công nhà ga hàng không 1 x    

4 53065 Quản lý và khai thác nhà ga hàng 
không 

2 x    

5 53050 Máy xây dựng 2 x    

6 53051 Quản lý chất lượng và giám sát xây 
dựng 

2 x    

                            Chọn 2 TC trong các học phần sau: 

7    53052 Quản lý khai thác dự án xây dựng 2     x   

8 53066 Hệ thống kỹ thuật trong công trình 
xây dựng (ga hàng không) 

2  x   

9 53067 Kỹ thuật thi công công trình đặc 
biệt 

2  x   

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 10      

1 53053 Thực tập tốt nghiệp 
 4 x    

2 53054 Đồ án tốt nghiệp 
 8 x    

TỔNG CỘNG 12     

TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 150     

 
Ghi chú: (03 năm đầu học giống như chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay)  
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8.1.3. Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng 
 

STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
Học kỳ 1         
1 THML Triết học Mác - Lênin 3 x    

2 53001 Hình họa vẽ kỹ thuật F1 
 2 x    

3 53003 Cơ lý thuyết 3 x    

4 ENG01 Tiếng Anh 1 
 3 x    

5 TUD Toán ứng dụng 3 x    

6 VL Vật lý  2 x    

 TỔNG CỘNG  16     
Học kỳ 2        

1 KTCT Kinh tế chính trị Mác - Lênin 
 2 x    

2 ENG02 Tiếng Anh  2 
 3 x    

3 HHUD Hoá học ứng dụng 
 2 x    

4 53004 Trắc địa đại cương 
 2 x    

5 53005 Sức bền vật liệu 1 
 3 x    

6 53007 Vật liệu xây dựng 1 
 2 x    

7 53002 Hình họa vẽ kỹ thuật F2 
 2 x    

 TỔNG CỘNG  16     
Học kỳ 3              

1 53006 Sức bền vật liệu 2 
 2 x    

2 53008 Thực tập trắc địa 
 1 x    

 CNXH Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 x    



 

115 

STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 
3  

4 53009 Địa chất công trình 
 2 x    

5 53010 Cơ học kết cấu 1 
 3 x    

6 ENG03 Tiếng Anh 3 
 3 x    

7 53025 Tin học chuyên ngành (QLDA) 
 2 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 4      

1 LSĐ 
 
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 
 

2 
x    

2 53011 Cơ học kết cấu 2 
 2 x    

3 53012 Cơ học đất 
 3 x    

4 53013 
Tổng quan công trình xây dựng 
cảng hàng không 
 

2 
x    

5 53014 Kết cấu bê tông cốt thép 
 2 x    

6 53015 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép  
 1 x    

7 ENG04 Tiếng Anh 4 
 3 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 5      

1 TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 
 2 x    

2 53016 Nền móng 
 2 x    
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 

3 53017 Đồ án Nền móng 
 1 x    

4 53018 Thuỷ lực 
 2 x    

5 53019 Trắc địa công trình 
 2 x    

6 53020 Kinh tế xây dựng 
 2 x    

7 53021 Kết cấu thép 
 2 x    

8 53023 Kỹ thuật thi công cơ bản 
 2 x    

9 53024 Thực tập địa chất công trình 1 x    

TỔNG CỘNG 16     

Học kỳ 6      

1 PLĐC Pháp luật đại cương 
 2 x    

2 53026 Thiết kế hình học đường ô tô - 
đường băng 2 x    

3 53022 Đồ án kết cấu thép 
 1 x    

4 53027 Tổ chức thi công nhà dân dụng 
 2 x    

5 53028 Tổ chức giao thông trong sân bay 
 2 x    

6 53029 Công nghệ vật liệu mới (VLXD 2) 2 x    

7 TQHKDD Tổng quan hàng không dân dụng 
 2 x    

8 53030 
Quy hoạch sân bay - Cảng hàng 
không 
 

2 
x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 7      



 

117 

STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 

1 53031 
Thiết kế nền, mặt đường ô tô và sân 
bay 
 

2 
x    

2 53032 Thực tập kỹ thuật và công trường 
 2 x    

3 53033 Thiết kế nhà ga hàng không 
 2 x    

4 53071 Kinh tế vĩ mô 2 x    

5 53058 Thiết kế kết cấu nhà khung bê tông 
cốt thép 

2 x    

6 53074 Quản lý nhà nước trong hoạt động 
xây dựng 

2 x    

7 53073 Kinh tế vi mô 2 x    

8 53086 Thí nghiệm sức bền vật liệu và vật 
liệu xây dựng 

1 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 8      

1 53072 Hoạt động đấu thầu trong xây dựng  2 x    

2 53076 Quản lý và tổ chức thi công xây 
dựng  

2 x    

3 53051 Quản lý chất lượng và giám sát xây 
dựng  

2 x    

4 53077 Quản lý hợp đồng và thanh quyết 
toán dự án đầu tư xây dựng  

2 x    

5 53043 Quản lý dự án xây dựng 2 x    

6 53078 Quản trị tài chính dự án 2 x    

7 53079 Đo bóc và quản lý khối lượng công 
trình xây dựng 

2 x    

8 53088 Đồ án Đấu thầu trong xây dựng 1 x    

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 9      
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STT Mã học 
phần 

THÔNG TIN HỌC PHẦN     

Tên học phần  
Số 
tín 
chỉ 

HP  
bắt 

buộc 

HP  
tự 

chọn 

HP  
Học 
trước 

HP 
tiên 

quyết 

1 53080 Định giá và quản lý chi phí dự án 
xây dựng 

2 x    

2 53047 Lập và thẩm định dự án đầu tư xây 
dựng 

2 x    

3 53085 Kinh tế đầu tư xây dựng 2 x    

4 53082 Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây 
dựng 

2 x    

5 53050 Máy xây dựng 2 x    

6 53081 Pháp luật về đầu tư xây dựng 2 x    

7 53083 Đồ án kinh tế đầu tư xây dựng 1 x    

                             Chọn 2 TC trong các học phần sau: 

8 53052 Quản lý khai thác dự án xây dựng 2  x   

9 53084 Ứng dụng công nghệ trong quản lý 
XD 2  x   

10 53054 Hệ thống kỹ thuật XDDD- ga hàng 
không 2  x   

TỔNG CỘNG 15     

Học kỳ 10      

1 53053 Thực tập tốt nghiệp 
 4 x    

2 53054 Đồ án tốt nghiệp 
 8 x    

TỔNG CỘNG 12     

TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 150     

 
Ghi chú: (03 năm đầu học giống như chuyện ngành Xây dựng đường ô tô và sân bay). 
 
8.2. Đăng ký học phần 

- Sinh viên đăng ký học theo đúng học kỳ; 
- Trường hợp học vượt sinh viên nên đăng ký những học phần mới sau khi đã tích 

lũy được các học phần được bố trí trước nó trong kế hoạch đào tạo.  
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V. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP, VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ VIỆC LÀM 
SAU KHI TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH 
 

     1. Điều kiện tốt nghiệp  
Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các điều kiện được quy định bởi 

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Học viện Hàng 
không Việt Nam: 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 
không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. 

- Sinh viên phải tích luỹ đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo đại 
học theo chuyên ngành được đào tạo, không còn nợ học phần nào; điểm trung bình chung 
tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên. 

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng an ninh; có chứng nhận tham gia tuần lễ học 
sinh sinh viên theo quy định của Học viện Hàng không Việt Nam.  

- Trình độ:  
+ Ngoại ngữ: Anh văn, Trung Văn, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng 

Hàn, Tiếng Nhật: Có năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3 (B1) khung năng lực ngoại 
ngữ 6 bậc của Việt Nam.   

+ Tin học: có khả năng thành thạo công nghệ thông tin đáp ứng quy định chuẩn kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của 
Bộ TT&TT. 

 

     2. Văn bằng sau khi tốt nghiệp  
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng đường ô 

tô và sân bay;) 
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân 

dụng và ga hàng không) 
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Quản lý dự án xây 

dựng) 
 

     3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp  
Sau khi tốt nghiệp Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng:  
- Có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao 

thông, cảng hàng không, quản lý dự án xây dựng; 
- Làm việc trong các cơ quan quản lý, các Ban quản lý dự án thuộc lĩnh vực xây 

dựng dân dụng, giao thông; quản lý dự án; các cơ sở nghiên cứu, các trường Đại học, Cao 
đẳng và các cơ sở thiết kế, giám sát; 
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- Có thể thực hiện khảo sát, thiết kế, tổ chức, thi công, giám sát, lập và quản lý các 
dự án về công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp, giao thông, cảng hàng không. 

 

4. Tuyển sinh 
4.1. Đối tượng tuyển sinh  

Tuyển sinh trên toàn quốc theo qui định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

4.2. Tiêu chí tuyển sinh 
- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông 

báo của Học viện Hàng không Việt Nam. 
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo các tổ hợp xét tuyển trong đề án 

tuyển sinh của Học viện Hàng không Việt Nam. 
- Các hình thức xét tuyển khác theo quy định của Học viện Hàng không Việt Nam 

tại thời điểm tuyển sinh. 
4.3. Chỉ tiêu tuyển sinh 
 - 180 sinh viên/năm   

  
 

 GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hải Hằng 
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