
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng, chuyên ngành Xây dựng 

Cảng hàng không: Chỉ có thể ở học ở Học viện Hàng không Việt Nam. 

 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng với sự hỗ trợ của Tập đoàn 

ADPi, một tập đoàn lớn nhất thế giới về đào tạo và quản lý khai thác các cảng hàng 

không của Cộng hòa Pháp, đào tạo 03 chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và sân bay; 

Xây dựng dân dụng và ga hàng không; Quản lý dự án xây dựng. Đây cũng là ngành lần 

đầu tiên được đào tạo ở Việt Nam và chỉ có duy nhất ở Học viện Hàng không Việt Nam. 

Sự phát triển hạ tầng hàng không quá nhanh trong giai đoạn 2020 - 2050 ở Việt 

Nam đòi hỏi hàng năm cần 2.000 kỹ sư xây dựng chuyên ngành cảng hàng không, đây 

là nhu cầu nhân lực cấp bách của hàng loạt dự án xây dựng sân bay mới như Long 

Thành, Phan Thiết, mở rộng các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Chu Lai,… 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng cung cấp cho người học những 

kiến thức chung, kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành để có thể áp dụng, phục 

vụ trong công việc chuyên môn: trang bị cho người học những kiến thức về công tác 

khảo sát, thiết kế, quản lý dự án, tổ chức, giám sát thi công, kiểm định và cải tạo công 

trình xây dựng, tham gia nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây 

dựng, có kiến thức lập khái toán, dự toán, phân tích, đánh giá tác động kinh tế - xã hội, 

tác động môi trường đối với các dự án, các công trình giao thông, dân dụng và công 



nghiệp như cầu, đường, sân bay, nhà ga hàng không… Trang bị cho người học kỹ 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; có kỹ năng đọc hiểu chính xác 

các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (B1) khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và có khả năng 

trình bày và đàm phán với đối tác, các bên liên quan; có kỹ năng giao tiếp và có quan 

hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp; 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. 

Người học 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; có ý thức và hành động 

cụ thể tham gia bảo về môi trường; tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng...; có 

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

ích tập thể trên lợi ích cá nhân; đề cao tinh thần tất cả vì công việc; có sức khỏe tốt và 

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

Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 

xây dựng dân dụng - công nghiệp, 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 - công nghiệp, giao thông; các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực 

hàng không; các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy các trường Đại học, Cao đẳng và các công 

ty, xí nghiệp, đơn vị chuyên 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. 

Đội ngũ giảng viên bao gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ có kinh 

nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học. Với mục tiêu lấy chất 

lượng đào tạo là giá trị cốt lõi, Học viện Hàng không Việt Nam không ngừng nâng cao 

chất lượng giáo dục một cách toàn diện nhằm đào tạo ra các Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng giỏi chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo, có tố chất thủ 

lĩnh, đề cao tính kỷ luật, hoạt động tổ nhóm,… 

 


