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       BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

 

 

Ch¬ng tr×nh ĐÀO TẠO 

Tªn ch¬ng tr×nh: Ch¬ng tr×nh đào tạo ngµnh Kü thuËt C«ng tr×nh x©y dùng  

Tr×nh ®é ®µo t¹o: §¹i häc 

Ngµnh ®µo t¹o: Kü thuËt C«ng tr×nh x©y dùng   Mã số: D580201 

Lo¹i h×nh ®µo t¹o: Vừa làm vừa học 

1. Môc tiªu ®µo t¹o 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sư Kü thuËt C«ng tr×nh X©y dùng có lập trường chính trị đúng đắn, kiến thức chuyên 

môn vững vàng, khả năng tiếp cận và giải quyết được các vấn đề thực tiễn của ngành đáp ứng nhu 

cầu xã hội về đội ngũ lao động trí thức có chất lượng. Với kiến thức và kỹ năng được trang bị 

trong quá trình học tập, các kỹ sư sau khi ra trường có khả năng học lên trình độ sau đại học, tự 

nghiên cứu hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ để thích nghi tốt với sự phát triển của khoa học kỹ 

thuật và xã hội. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1.   Kiến thức 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và các phần mềm thuộc lĩnh 

vực xây dựng công trình giao thông, xây dựng dân dụng - công nghiệp, thủy lợi và quản lý dự án 

xây dựng nhằm đáp ứng được yêu cầu của kỹ sư xây dựng công trình 

 1.2.2. Về kỹ năng 

- Quy hoạch, thiết kế và tổ chức thi công được các công trình giao thông, công trình xây dựng dân 

dụng – công nghiệp và công trình thủy lợi; 

- Khảo sát và lập được dự án xây dựng các công trình giao thông, công trình xây dựng dân dụng – 

công nghiệp và công trình thủy lợi; 

-  Có khả năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các bậc đào tạo thấp hơn 

và người lao động; 

- Có khả năng làm việc và tổ chức làm việc theo nhóm. 

1.2.3. Về thái độ 

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

- Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo hiến pháp 

và pháp luật; 

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; 

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết 

những vấn đề của công việc; 

1.2.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có thể  làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, cơ 

quan quản lý các cấp, doanh nghiệp, cơ quan NCKH - công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây 

dựng thuộc mọi thành phần kinh tế. Cụ thể:  

- Các cơ quan quản lý các cấp trong lĩnh vực xây dựng giao thông, dân dụng – công nghiệp và 

thủy lợi;  

- Các cơ quan nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các cơ sở đào tạo đại học và cao 

đẳng; 

- Các công ty tư vấn thiết kế, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế. 
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1.2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học 

Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm ứng dụng 

trong tính toán thiết kế, xây dựng và dự toán công trình. 

2. Thêi gian ®µo t¹o 

Tổng thêi gian ®µo t¹o khóa học là 4,5 n¨m. 

3. Khèi lîng kiÕn thøc toµn kho¸ 

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa học là 175ĐVHT (123TC). 

4. §èi tîng tuyÓn sinh 

Thi tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

5. Quy tr×nh ®µo t¹o, ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp 

Được tổ chức theo niên chế và thực hiện theo QĐ số: 36/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 28 tháng 6 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình 

thức vừa làm vừa học.  

6. Thang ®iÓm 

Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được đánh theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến 

phần nguyên thực hiện theo nguyên tắc: nếu có điểm lẻ dưới 0,5 thì quy tròn thành 0; có điểm lẻ từ 

0,5 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0. Cụ thể như sau: 

a) Loại đạt: 

Từ 9 đến 10:  Xuất sắc 

   Từ 8 đến cận 9: Giỏi 

   Từ 7 đến cận 8: Khá 

   Từ 6 đến cận 7: Trung bình khá 

   Từ 5 đến cận 6: Trung bình 

b) Loại không đạt: 

Từ 4 đến cận 5: Yếu 

   Dưới 4:  Kém 

7. Néi dung ch¬ng tr×nh đào tạo  

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương:  33 ĐVHT (21TC) 

TT Tên môn học/ học phần 
Số 

TC 

Số 

ĐVHT 

Thực hiện (tiết) BTL 

(tiết – 

tự học 

có 

HD) 

Tổng LT BT/TL TN/TH 

A Các học phần bắt buộc 21 30      

1 
Những nguyên lý cơ bản 

của Mác – Lê nin 
5 7 45 35 10   

2 
Đường lối cách mạng 

Đảng CSVN 
3 4 30 25 5   

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3 25 20 5   

4 Toán cao cấp A 4 6 45 30 15   

5 Vật lý đại cương 3 4 30 20 5 5  

6 Vật lý xây dựng 2 3 25 20 5   

7 AutoCAD 2 3 25 5  20  

B Học phần bổ sung 2 3      
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TT Tên môn học/ học phần 
Số 

TC 

Số 

ĐVHT 

Thực hiện (tiết) BTL 

(tiết – 

tự học 

có 

HD) 

Tổng LT BT/TL TN/TH 

8 

Chọn 1 trong 5 học phần: 

1. Logic học 

2. Tâm lý học 

3. Cơ sở KH môi trường 

4. Xã hội học 

5. Pháp luật đại cương 

2 3 25 20 5   

 

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:131 ĐVHT (84TC) 

TT Tên môn học/ học phần 
Số 

TC 

Số 

ĐVHT 

Thực hiện (tiết) BTL 

(tiết – 

tự học 

có 

HD) 

Tổng LT BT/TL TN/TH 

A 
Kiến thức cơ sở khối 

ngành 
14 19  

 
   

9 Cơ học lý thuyết 3 4 30 25 5   

10 Sức bền vật liệu 3 4 30 25 5   

11 Cơ học kết cấu 3 4 25 20 5  5 

12 Thuỷ lực và máy thủy lực 3 4 30 25 5   

13 Địa chất công trình 2 3 25 20 5   

B Kiến thức cơ sở ngành 18 24      

14 Vẽ kỹ thuật xây dựng 3 4 30 15  15  

15 Vật liệu xây dựng 3 4 25 15 5 5 5 

16 Cơ học đất 3 4 30 20 5 5  

17 Trắc địa công trình 3 4 30 20  10  

18 Thuỷ văn công trình 3 4 30 25 5  5 

19 
Điện dân dụng và công 

nghiệp 
3 4 25 20 5  5 

C Kiến thức ngành 52 74      

C1 Các học phần bắt buộc: 42 59      

20 Kết cấu bê tông cốt thép 3 4 35 25 10  10 

21 Kết cấu thép 3 4 35 25 10  10 

22 Cấp thoát nước 3 4 30 25 5  10 

23 Máy xây dựng 3 4 30 25  5  

24 Kiến trúc công trình 3 4 35 35   10 

25 Nền và móng 3 4 35 35   10 
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TT Tên môn học/ học phần 
Số 

TC 

Số 

ĐVHT 

Thực hiện (tiết) BTL 

(tiết – 

tự học 

có 

HD) 

Tổng LT BT/TL TN/TH 

26 Thiết kế đường ô tô  4 6 45 40 5  15 

27 Thuỷ công 4 6 45 40 5  15 

28 Thiết kế nhà BTCT 4 6 45 40 5  15 

29 Kỹ thuật thi công 1 2 3 20 15 5  5 

30 Cầu bê tông cốt thép 3 4 35 35   10 

31 
Tin học ứng dụng trong 

xây dựng công trình 
3 4 35 15  20  

32 Tổ chức thi công 2 3 25 25   5 

33 
An toàn và vệ sinh lao 

động 
2 3 25 20 5   

C2 
Chuyên môn hóa tổng 

hợp: 
10 15      

34 
Đường và giao thông đô 

thị 
2 3 25 25   5 

35 Xây dựng mặt đường ô tô 2 3 25 20 5  5 

36 Kỹ thuật thi công 2 2 3 25 25   5 

37 Kết cấu nhà thép 2 3 20 20   10 

38 
Thiết kế hệ thống cấp 

nước độ thị 
2 3 15 5   10 

 

7.3 Thực tập kỹ thuật:     10  ĐVHT (7TC) 

TT Đợt thực tập Nội dung thực tập 
Số 

ĐVHT 

Thời gian 

thực hiện 

39 
Thực tập kỹ 

thuật 1 

- Khảo sát thiết kế đường ô tô, công trình thủy 

và công trình dân dụng – công nghiệp; 

- Khảo sát thực tế về thiết kế, thi công tại công 

trường xây dựng hoặc tại các công ty, nhà 

máy, doanh nghiệp. 

4 (3TC) Năm học thứ 3 

40 
Thực tập kỹ 

thuật 2 

Thực tập chuyên sâu về thiết kế và thi công 

công trình (thực tập tốt nghiệp). 
6 (4TC) 

Năm học thứ 4 

(học xong 

chuyên môn 

hóa) 

 

7.4 Tốt nghiệp:    15 ĐVHT (10TC) 

TT Tên học phần Số ĐVHT Thời gian thực hiện 

I Chuyên đề tốt nghiệp 5 
Sau khi đã có kết quả xét 

tư cách làm tốt nghiệp 

của Hội đồng. 

II Môn thi tốt nghiệp 10 

1 Kết cấu bê tông cốt thép 5 

2 Thiết kế đường ô tô 5 
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8. Kế hoạch giảng dạy dự kiến theo học kỳ 

Dự kiến các học phần được bố trí thành 8 học kỳ (chưa kể học kỳ làm tốt nghiệp). 

9. Hướng  dẫn thực hiện chương trình  

- Các học phần có nội dung thí nghiệm – thực hành: nội dung thực hành phải được thực hiện sau 

khi nội dung lý thuyết đã thực hiện được 1/3 thời lượng; nội dung thí nghiệm - thực hành có thể 

thực hiện tại trường hoặc các cơ sở khác có đủ điều kiện để thực hiện.   

- Thực tập kỹ thuật 1 và Thực tập kỹ thuật 2: Giáo viên hướng dẫn Đề cương thực tập, sinh viên tự 

liên hệ địa điểm và thực tập theo yêu cầu của Đề cương; hết thời gian thực tập, mỗi sinh viên phải 

nộp báo cáo cá nhân; điểm thực tập được đánh giá thông qua việc sinh viên bảo vệ kết quả thực tập 

và chấm báo cáo. 

                                   

                   Ngày 03  tháng 6 năm  2017 

 CHỦ NHIỆM KHOA 

 Dương Văn Tài 


