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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019 – 2020 

 

 

Ngành Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 

1. Ngành Kế toán – Khoa Kinh tế 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 1. Kiến thức: 

- Sinh viên vận dụng được các kiến thức lý thuyết chuyên sâu của 

ngành kế toán để thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp 

- Sinh viên hiểu được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, 

các quy luật tự nhiên và xã hội trong mối liên hệ với lĩnh vực kế 

toán 

2. Kỹ năng: 

- Sinh viên Thực hiện chính xác công việc phức tạp đòi hỏi vận 

dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành kế toán trong 

những bối cảnh khác nhau. 

- Sinh viên áp dụng Áp dụng khoa học công nghệ để giải quyết 

những vấn đề thực tế trong lĩnh vực kế toán 

3. Thái độ: 

- Đào tạo Cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp 
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chuyên môn cao, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về 

những nhiệm vụ được giao. 

- Có lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái độ 

cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, tâm huyết 

với công việc. 

- Nhận thức được nhu cầu học tập và cập nhật kiến thức, nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

4. Trình độ ngoại ngữ, Tin học đạt được: 

- Kỹ năng ngoại ngữ: đạt chuẩn Bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam (VSTEP), theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo. 

- Kỹ năng tin học: đạt chuẩn kỹ năng xử dụng Công nghệ thông tin 

cơ bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT NGÀY 11/03/2014. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Hỗ trợ tốt cơ sở vật chất học tập tại trường 

Hỗ trợ, xây dựng các liên kết với các Doanh nghiệp 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Kế toán (Ban hành kèm theo Quyết 

định số:684/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 06  năm 2017 của 

Hiệu trưởng trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có thể đăng ký học Cao học tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài 

nước 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

-  Kế toán viên phụ trách các phần hành kế toán tại các đơn vị, các 

tổ chức kinh tế- xã hội (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị sự 

nghiệp); 

- Trợ lý kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán; 

- Nhân viên kế toán tại các công ty dịch vụ kế toán; 

- Trợ lý tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các 

tổ chức tài chính, ngân hàng; 

- Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp. 

2. Ngành Tài chính - Ngân hàng – Khoa Kinh tế 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1.  Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 
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sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 Kiến thức: 

- Có kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế – xã hội và pháp 

luật; có sức khỏe đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

- Có kiến thức chuyên môn trong các hoạt động huy động vốn, 

tín dụng, thanh toán quốc tế, kế toán, đầu tư tài chính và các 

hoạt động khác có liên quan tại ngân hàng và các tổ chức tín 

dụng. 

- Có khả năng phân tích, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, các 

hoạt động ngân hàng và thị trường tài chính. 

Kỹ năng:  

- Có khả năng tính toán và phân tích dữ liệu, xử lý tình huống 

và giải quyết các vấn đề trong công việc liên quan đến hoạt 

động ngân hàng, tổ chức tín dụng. 

- Có khả năng thảo luận, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục 

và truyền thông một cách hiệu quả.  

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt chuẩn Bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (VSTEP) theo Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Khả năng sử dụng tin học: Đạt chuẩn kỹ năng công nghệ 

thông tin cơ bản do Bộ Thông tin Truyền thông ban hành tại 

thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

Thái độ: Tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo, chuyên nghiệp. 

Trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội.  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Hỗ trợ tốt cơ sở vật chất học tập tại trường 

Hỗ trợ, xây dựng các liên kết với các Doanh nghiệp, Ngân 

hàng, công ty bảo hiểm  

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, ban hành 

kèm theo Quyết định số: 684/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 

06  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng 
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V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có thể đăng ký học nâng cao tại các cơ sở giáo dục trong và 

ngoài nước. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm cán bộ nghiệp vụ trong 

các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng ở các vị trí: 

giao dịch viên, tín dụng và hỗ trợ tín dụng, kế toán, thẩm định, 

thanh toán quốc tế, bảo hiểm. 

3. Ngành Quản trị kinh doanh – Khoa Kinh tế 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1.  Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem 

tại: https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 1. Kiến thức: 

- Nắm vững các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, kinh 

tế - xã hội, kinh doanh - quản lý, kế toán - tài chính đáp ứng 

việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả 

năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Nắm vững kiến thức về tổ chức, cơ cấu tổ chức, những chức 

năng chính và các yếu tố môi trường kinh doanh của tổ chức, 

doanh nghiệp. 

- Hiểu rõ về các lý thuyết về việc xây dựng chiến lược kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

- Nắm bắt các quyết định cơ bản trong hoạt động quản trị ở 

các lĩnh vực chức năng của doanh nghiệp 

- Vận dụng tốt các lý thuyết quản trị vào các hoạt động quản 

trị chức năng của doanh nghiệp 
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- Đánh giá, phân tích và xây dựng các kế hoạch kinh doanh ở 

các cấp quản trị. 

2. Kỹ năng: 

- Có khả năng nhận diện cơ hôi kinh doanh, thưc hiện khởi sự 

kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. 

- Có khả năng thực hiện các kỹ năng quản trị bao gồm: hoạch 

định chiến lược và chính sách kinh doanh; thiết lập và triển 

khai một dự án kinh doanh; tiến hành đánh giá và kiểm tra 

tiến độ thực hiện công tác quản trị chức năng tại doanh nghiệp 

- Có khả năng lập và triển khai các kế hoạch dài, trung và 

ngắn hạn. 

- Có khả năng lập, triển khai và kiểm tra các kế hoạch tác 

nghiệp liên quan đến hoạt động quản trị tại các công ty/doanh 

nghiệp 

- Kỹ năng xử lý tình huống: thích ứng nhanh với môi trường 

làm việc thay đổi; chịu được áp lực cao trong công việc; có kỹ 

năng phát hiện và xử lý các vấn đề nảy sinh trong công việc. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề : xử lý tốt các vấn đề quản trị phát 

sinh giữa các bộ phận trong doanh nghiệp và giữa doanh 

nghiệp với bên ngoài 

- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục và truyền thông một 

cách hiệu quả. 

- Có kỹ năng làm việc độc lập một cách hệ thống và khoa học;  

làm việc và điều hành nhóm. 

- Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh  đạt 

chuẩn Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 

- Kỹ năng sử dụng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công 

nghệ thông tin cơ bản do Bộ thông tin và truyền thông ban 

hành tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014. 

3. Thái độ: 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp chuyên môn 

cao, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những nhiệm 

vụ được giao. 

- Có lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái 

độ cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, tâm 

huyết với công việc. 

- Nhận thức được nhu cầu học tập và cập nhật kiến thức, nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

- Có khát vọng kinh doanh và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã 

đặt ra. 

III 
Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

Hỗ trợ tốt cơ sở vật chất học tập tại trường 

Hỗ trợ, xây dựng các liên kết với các Doanh nghiệp. 
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hoạt cho người học  

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, ban hành 

kèm theo Quyết định số: 684/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 

06  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  

 Có thể đăng ký học Cao học tại các cơ sở giáo dục trong và 

ngoài nước. 

Có thể đăng ký học nâng cao các nghiệp vụ liên quan đến du 

lịch tại các cơ sở giáo  dục trong và ngoài nước. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

 Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có 

thể làm việc ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau, các cơ 

quan công quyền, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, 

viện nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp 

4. Ngành Thiết kế đồ họa – Khoa Kiến trúc 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

 Phương thức tuyển sinh:  

Xét tuyển 

 Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.   

Lưu ý:  

- Trong điểm xét có thêm thành phầm điểm năng khiếu thi 

tại trường hoặc thi ở các điểm trường có tổ chức thi vẽ Mỹ 

thuật. Điểm Mỹ thuật này không dưới 4. 

- Nếu thí sinh sử dụng tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) 

đăng ký vào “Ngành Kiến trúc” hoặc “Quy vùng và đô 

thị” thì sẽ không cần điểm Vẽ mỹ thuật.  

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 
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https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Nhà thiết kế đồ họa được trang bị kiến thức mỹ học cơ bản 

và chuyên môn thiết kế cùng các phần mềm thiết kế đảm bảo 

và đủ để thực hiện các thiết kế 2d, 2d+ theo yêu cầu của khách 

hàng. Thiết kế đồ họa bao gồm: các thiết kế nhận diện thương 

hiệu, bảng hiệu & thi công bảng hiệu hộp đèn, thiết kế in ấn 

bao bì sản phẩm. Cụ thể: 

+ Có khả năng lập kế hoạch, lên ý tưởng xây dựng thương 

hiệu cho một công ty, thiết kế tất cả các mẫu mã in ấn bao bì 

sản phẩm thương hiệu đó, lên kế hoạch khai trương, tổ chức 

sự kiện nhãn hàng khi sản phẩm đưa ra thị trường; 

+ Có khả năng thiết kế đồ họa 2d và 2d+ trên giao diện 

website;                                                         

+ Có khả năng thiết kế nhân vật hoạt hình, game, vẽ và thiết 

kế minh họa truyện dài, truyện tranh.        

* Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Tiếng Anh: VSTEP bậc 2 

(bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) theo Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

* Khả năng sử dụng tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014; sử 

dụng được thành thạo các phần mềm vi tính chuyên ngành để 

phục vụ thiết kế.  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Hỗ trợ tốt cơ sở vật chất học tập tại trường 

Hỗ trợ, xây dựng các liên kết với các Doanh nghiệp  

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (Ban hành 

kèm theo Quyết định số:684/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 

06  năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến Trúc Đà 

Nẵng 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi ra trường, sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học 

trong và ngoài nước. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

 Sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc ở các Bộ, Sở Văn 

hóa thông tin; Bộ, Sở  du lịch ; Các công ty trong nước hoặc 

nước ngoài về tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu, các công 

ty dịch vụ quảng cáo, công ty in ấn; Nhà xuất bản; Công ty, 

Trung tâm phần mềm, thiết kế game, thiết lế bối cảnh , hậu kỳ 

phim ảnh.. 

5. Ngành Kiến trúc – Khoa Kiến trúc 
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I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

 Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển. Trường tổ chức xét 

tuyển vào đại học, theo ba phương thức sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.   

Lưu ý:  

- Trong điểm xét có thêm thành phầm điểm năng khiếu thi 

tại trường hoặc thi ở các điểm trường có tổ chức thi vẽ Mỹ 

thuật. Điểm Mỹ thuật này không dưới 4. 

- Nếu thí sinh sử dụng tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) 

đăng ký vào “Ngành Kiến trúc” hoặc “Quy vùng và đô 

thị” thì sẽ không cần điểm Vẽ mỹ thuật.  

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

- Kiến thức: Trang bị cho người học những Kiến thức giáo 

dục đại cương và Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp về các 

lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, Kiến thức chuyên sâu về thiết 

kế Kiến trúc công trình. 

- Kỹ năng: Sau khi tốt nghiệp kiến trúc sư, người học có kỹ 

năng về thiết kế công trình kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, 

kỹ năng truyền thông, làm việc trong các công ty tư vấn thiết 

kế kiến trúc, quy hoạch; các cơ quan quản lý trong lĩnh vực 

kiến trúc. Người học có kỹ năng: Xử lý tình huống, giải quyết 

vấn đề, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.  

- Thái độ: có ý thức tôn trọng pháp luật, luôn cầu thị, tác 

phong làm việc chuyên nghiệp, Thái độ nhiệt tình, tâm huyết 

với công việc. Nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật Kiến 

thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc. 

* Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:  

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt bậc 2 của theo chuẩn VSTEP theo 
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Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trình độ khác tương đương, am 

hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. 

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014; sử dụng các phần mềm 

đồ họa chuyên ngành, phần mềm tin học văn phòng  phục vụ 

cho công tác khảo sát, thiết kế. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

 - Chính sách về học bổng, khuyến khích học tập theo kết quả 

học tập, rèn luyện của sinh viên. 

- Miễn, giảm học phí cho sinh viên theo quy định của nhà 

Trường. 

- Tổ chức các cuộc thi ngoại khóa, kết hợp với các đơn vị 

ngoài Trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, các cuộc 

thi về thiết kế, sáng tạo... nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hỗ trợ 

sự phát triển đa hướng cho người học. 

  

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo đại học ngành Kiến trúc, ban hành theo 

Quyết định số 684/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 06  năm 

2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

 Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có khả năng phân 

tích, tính toán và thiết kế công trình Kiến trúc; có khả năng 

xác định và thảo luận các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, công 

nghệ, kinh tế, xã hội và đưa ra các giải pháp trong thiết kế từ 

các vấn đè trên kết hợp với vấn đề đạo đức và trách nhiệm 

nghề nghiệp trong phân tích của mình. 

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng 

chuyên ngành đào tạo và một số ngành có liên quan như thiết 

kế đô thị, kiến trúc cảnh quan. Có thể học tập lên thạc sĩ, tiến 

sĩ các ngành Kiến trúc, Thiết kế đô thị, Kiến trúc cảnh quan. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công tác tại 

các công ty tư vấn thiết kế, các doanh nghiệp trong ngành 

Kiến trúc, Xây dựng, các cơ quan quản lý các cấp và các cơ sở 

nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia công tác giảng dạy 

các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành tại các trường Đại 

học, Cao đẳng. 

6. Ngành Quy hoạch vùng và đô thị - Khoa Kiến trúc 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển. Trường tổ chức xét tuyển 

vào đại học, theo ba phương thức sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 
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trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.   

Lưu ý:  

- Trong điểm xét có thêm thành phầm điểm năng khiếu thi 

tại trường hoặc thi ở các điểm trường có tổ chức thi vẽ Mỹ 

thuật. Điểm Mỹ thuật này không dưới 4. 

- Nếu thí sinh sử dụng tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) 

đăng ký vào “Ngành Kiến trúc” hoặc “Quy vùng và đô 

thị” thì sẽ không cần điểm Vẽ mỹ thuật.  

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 Kiến thức: Trang bị cho người học những Kiến thức giáo 

dục đại cương và Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp về các 

lĩnh vực Quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, Kiến thức chuyên 

sâu về thiết kế đô thị, Quy hoạch vùng & Đô thị. 

- Kỹ năng: Sau khi tốt nghiệp kiến trúc sư, người học có kỹ 

năng về thiết kế đô thị, Quy hoạch vùng & Đô thị, thiết kế 

công trình kiến trúc vừa và nhỏ, làm việc trong các công ty tư 

vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch; các cơ quan quản lý trong 

lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đô thị. Người học có kỹ năng: 

Xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và làm 

việc nhóm.  

- Thái độ: có ý thức tôn trọng pháp luật, luôn cầu thị, tác 

phong làm việc chuyên nghiệp, Thái độ nhiệt tình, tâm huyết 

với công việc. Nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật Kiến 

thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc. 

* Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:  

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt bậc 2 của theo chuẩn VSTEP theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trình độ khác tương đương, am 

hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. 
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- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014; sử dụng các phần mềm 

đồ họa chuyên ngành, phần mềm tin học văn phòng  phục vụ 

cho công tác khảo sát, thiết kế. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

 - Chính sách về học bổng, khuyến khích học tập theo kết quả 

học tập, rèn luyện của sinh viên. 

- Miễn, giảm học phí cho sinh viên theo quy định của nhà 

Trường. 

- Tổ chức các cuộc thi ngoại khóa, kết hợp với các đơn vị 

ngoài Trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, các cuộc 

thi về thiết kế, sáng tạo... nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hỗ trợ 

sự phát triển đa hướng cho người học. 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo đại học ngành Quy hoạch Vùng & Đô 

thị, ban hành theo Quyết định số 684/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 

29 tháng 06  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

 Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng 

chuyên ngành đào tạo và một số ngành có liên quan như thiết 

kế Kiến trúc - đô thị, Kiến trúc cảnh quan. Có thể học tập lên 

thạc sĩ, tiến sĩ các ngành: Quy hoạch, Kiến trúc, Thiết kế đô 

thị, Kiến trúc cảnh quan. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công tác tại 

các công ty tư vấn thiết kế, các doanh nghiệp trong ngành 

Kiến trúc, Quy hoạch đô thị, Xây dựng, các cơ quan quản lý 

các cấp và các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia 

công tác giảng dạy các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành 

tại các trường Đại học, Cao đẳng 

7. Ngành Thiết kế nội thất – Khoa Kiến trúc 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển. Trường tổ chức xét tuyển 

vào đại học, theo ba phương thức sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 
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- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.   

Lưu ý:  

- Trong điểm xét có thêm thành phầm điểm năng khiếu thi 

tại trường hoặc thi ở các điểm trường có tổ chức thi vẽ Mỹ 

thuật. Điểm Mỹ thuật này không dưới 4. 

- Nếu thí sinh sử dụng tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) 

đăng ký vào “Ngành Kiến trúc” hoặc “Quy vùng và đô 

thị” thì sẽ không cần điểm Vẽ mỹ thuật.  

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 Kiến thức: Trang bị cho người học những Kiến thức: 

- Tri thức chuyên môn 

+ Kiến thức khoa học cơ bản: Nắm vững và vận dụng các kiến 

thức cơ bản về lý luận chính trị, triết học, mỹ học, văn hóa 

Việt Nam, lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam; các kiến 

thức cơ sở ngành liên quan đến ngành mỹ thuật ứng dụng. 

+ Kiến thức cơ sở của ngành: Nắm vững ngôn ngữ tạo hình, 

quy trình thiết kế, nguyên lý, kỹ thuật, công nghệ và vật liệu 

thiết kế nội thất để tư vấn trong lĩnh vực thiết kế nội thất. 

+ Kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành: Nắm vững lịch 

sử và phong cách thiết kế nội thất Việt Nam và thế giới; quy 

trình thi công công trình nội thất, vật liệu nội thất, các đồ án 

sáng tác thiết kế nội thất. 

- Năng lực nghề nghiệp 

+ Có khả năng lập bản vẽ thiết kế, thi công, tổ chức và quản lý 

các công trình nội thất; có khả năng tiếp cận khoa học công 

nghệ mới thuộc lĩnh vực kiến trúc và nội thất để áp dụng vào 

thực tiễn. 

+ Có khả năng thẩm mỹ, có định hướng tư duy sáng tạo để có 

thể đề xuất các xu hướng, phong cách thiết kế. 

- Kỹ năng:  

- Kỹ năng cứng:  

+ Kỹ năng chuyên môn:  

Tư vấn: Có khả năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật 

trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Có khả năng tư vấn giám 

sát, tư vấn quản lý dự án trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất. 

Thiết kế: Có khả năng sáng tạo thẩm mỹ, thiết kế các công 
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trình trong lĩnh vực nội thất.  

Thi công: Có khả năng tổ chức thi công, chỉ đạo thi công 

các công trình trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất. 

Quản lý: Có khả năng quản lý điều hành các công trình 

kiến trúc, nội thất. 

+ Năng lực thực hành nghề nghiệp:  

Có khả năng thiết kế các công trình nội thất trên cơ sở nắm 

vững nguyên lý tạo hình và ứng dụng sáng tạo phong cách 

truyền thống và hiện đại được đào tạo cùng với các 

phương pháp và quy trình, kỹ thuật thiết kế nội thất. 

+ Kỹ năng xử lý tình huống:  

Có khả năng tiếp cận về kiến thức, công nghệ mới và các 

thiết bị hiện đại trong thiết kế nội thất. Biết phân tích, xử 

lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm 

trong thiết kế nội thất.  

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề:  

Trang bị cho người học các kỹ năng giải quyết vấn đề đặt 

ra trong ngành kiến trúc và nội thất thông qua các phần 

mềm chuyên dụng, các đồ án thực tế. 

- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng trình bày: Có khả năng trình bày trực quan, nhằm 

giải thích và thuyết phục những ý tưởng, nội dung, giải pháp 

thiết kế các sản phẩm nội thất, thông qua các kỹ thuật trình 

chiếu (phim, ảnh, video, slide,...)  

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng tham gia tích 

cực, làm việc hiệu quả, với chức năng là một nhà thiết kế 

trong các nhóm chuyên môn. 

+ Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:  

Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 450 điểm trở lên theo chuẩn  

TOEIC, am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. 

Tin học: Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; có kỹ năng sử dụng được các phần 

mềm chuyên ngành AutoCad, 3Dmax, Photoshop, phần mềm 

tin học văn phòng phục vụ cho công tác khảo sát, thiết kế các 

công trình kiến trúc, nội thất 

Thái độ:  

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công 

dân: Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ và lối sống lành 

mạnh. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh 
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thần làm việc tập thể. Nắm vững chủ trương, đường lối chính 

sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và các quy định liên 

quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. 

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục 

vụ: Có hiểu biết về Luật Sở hữu trí tuệ và thực hiện nghiêm 

túc vấn đề Bản quyền tác giả. 

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Có ý 

thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình 

độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ. Luôn tìm tòi sáng tạo 

trong chuyên môn. 

* Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:  

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt bậc 2 của theo chuẩn VSTEP theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trình độ khác tương đương, am 

hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. 

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014; sử dụng các phần mềm 

đồ họa chuyên ngành, phần mềm tin học văn phòng  phục vụ 

cho công tác khảo sát, thiết kế. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

 Chính sách về học bổng, khuyến khích học tập theo kết quả 

học tập, rèn luyện của sinh viên. 

- Miễn, giảm học phí cho sinh viên theo quy định của nhà 

Trường. 

- Tổ chức các cuộc thi ngoại khóa, kết hợp với các đơn vị 

ngoài Trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, các cuộc 

thi về thiết kế, sáng tạo... nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hỗ trợ 

sự phát triển đa hướng cho người học. 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Theo Chương trình đào tạo đại học ngành Thiết kế nội thất, 

ban hành do  Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

ban hành 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

 - Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao 

ngắn hạn về Mỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp trong và ngoài 

nước. 

- Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành 

liên quan. 

- Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên 

ngành Mỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp tại các trường trong và 

ngoài nước. 
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VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

 - Tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các 

doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Thiết kế nội thất như 

thiết kế sản phẩm nội thất, thiết kế nội - ngoại thất các công 

trình kiến trúc dân dụng và kiến trúc công nghiệp, đáp ứng 

nhu cầu của đời sống xã hội. Có khả năng tìm việc làm hoặc 

thành lập các doanh nghiệp trong lĩnh vực Thiết kế nội thất. 

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, tại các cơ sở 

sản xuất sản phẩm nội thất. 

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến ngành mỹ 

thuật công nghiệp và văn hoá nói chung. 

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về chuyên ngành 

mỹ thuật công nghiệp ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và 

cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và 

Cao đẳng. 

- Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp, dạy nghề trong lĩnh vực mỹ thuật công nghiệp 

(cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm). 

 

8. Ngành Kỹ thuật xây dựng – Khoa Xây dựng 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II Mục tiêu kiến thức, kỹ  Kiến thức lý luận chính trị 
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năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

- Kiến thức chuyên môn 

Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, có trình độ ngoại 

ngữ để giao tiếp và phục vụ nhu cầu tiếp thu các kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao 

hơn. 

Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ sở cho ngành xây dựng 

gồm: Trắc địa công trình, Địa chất công trình, Nền móng công 

trình, Cơ học đất, Cơ học kết cấu, Kết cấu bê tông cốt thép, 

Kết cấu thép; hiểu biết rõ tính chất và sự làm việc của các vật 

liệu xây dựng như bê tông , thép, vật liệu đất, cát, đá… 

Nắm vững kiến thức về chuyên ngành xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp như Kết cấu nhà Bê tông cốt thép, 

Kết cấu Bê tông cốt thép đặc biệt, Chuyên đề kết cấu bê tông, 

Kết cấu nhà thép, Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật thi công lắp 

ghép, Tổ chức thi công, Công nghệ thi công hiện đại. 

- Năng lực nghề nghiệp 

Có khả năng lập các dự án đầu tư, thiết kế, thi công, tổ chức 

và quản lý các công trình xây dựng; có khả năng tiếp cận khoa 

học công nghệ mới thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công 

nghiệp để áp dụng vào thực tiễn; có khả năng phân tích kết 

cấu; có định hướng tư duy sáng tạo để có thể đề xuất các loại 

kết cấu mới, các kết cấu tối ưu. 

* Trình độ ngoại ngữ, Tin học đạt được: 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt bậc 2 của theo chuẩn VSTEP theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trình độ khác tương đương, am 

hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. 

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014; sử dụng được các phần 

mềm vi tính chuyên ngành để phục vụ công tác tính toán thiết 

kế các công trình giao thông. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

 Hỗ trợ tốt cơ sở vật chất học tập tại trường 

Hỗ trợ, xây dựng các liên kết với các Doanh nghiệp 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, ban hành 

kèm theo Quyết định số:684a/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 

06  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng 
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V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

 Sau khi ra trường sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học 

trong và ngoài nước 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

       Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng có thể 

làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế - đầu tư trong lĩnh vực 

xây dựng, các công ty thi công xây dựng công trình, các công 

ty quản lý dự án, các công ty tư vấn giám sát, các cơ quan 

kiểm định chất lượng xây dựng, các cơ quan nghiên cứu khoa 

học công nghệ xây dựng, các cơ quan quản lý các cấp và các 

trường đào tạo trong lĩnh vực xây dựng . 

 

9. Ngành Quản lý xây dựng – Khoa Xây dựng 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

1. Kiến thức: 

- Có kiến thức phân tích một dự án xây dựng từ giai đoạn 

chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến giai đoạn kết thúc dự án 

và đưa vào vận hành khai thác. 

- Có kiến thức tổng hợp các vấn đề về quản lý xây dựng phù 

hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Kỹ năng: 

- Thể hiện được phương pháp làm việc nhóm trong các vai trò 

khác nhau thông qua các đồ án môn học, bài tập lớn, báo cáo 

thực tập. 
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- Áp dụng chính xác các kiến thức chuyên ngành về thiết kế, 

kế toán, dự toán, định giá để giải quyết được các vấn đề liên 

quan đến một dự án xây dựng. 

- Thực hiện chính xác việc lập một dự án đầu tư xây dựng, 

hoặc lập một hồ sơ dự thầu xây lắp, hoặc lập một dự án triển 

khai thi công công trình. 

3. Thái độ: 

- Có phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh và trung thực 

trong khoa học. 

- Thể hiện trách nhiệm trong công việc, đoàn kết và hợp tác 

trong cuộc sống. 

4. Trình độ ngoại ngữ, Tin học đạt được: 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt bậc 2 của theo chuẩn VSTEP  

hoặc các trình độ khác tương đương, am hiểu kiến thức tiếng 

Anh chuyên ngành. 

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014. 

- Có kỹ năng sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để 

lập dự toán, quản lý tiến độ, chi phí, phần mền vẽ, phần mềm 

tin học văn phòng  phục vụ cho công tác quản lý xây dựng 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

1. Cơ sở vật chất phục vụ học tập:-Trang bị phòng thí 

nghiệm, hệ thống thiết bị thí nghiệm phục vụ cho công tác 

giảng dạy và học tập của sinh viên. 

- Thư viện trường có khoảng một vạn đầu sách các môn học 

của các ngành đào tạo của trường và hệ thống máy tính nối 

mạng, giảng viên và sinh viên có thể truy cập các giáo trình 

điện tử. 

2. Hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt: 

- Liên hệ các cơ sở thực tập, các doanh nghiệp, cơ quan nhà 

nước,... tạo điều kiện để sinh viên thực tập nhận thức và thực 

tập tốt nghiệp. 

- Tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký chỗ ở trong ký túc xá, 

liên hệ đặt chỗ ở các nhà trợ tư nhân. 

  

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng, ban hành kèm 

theo Quyết định số:684/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 06  

năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  

- Kỹ sư Quản lý xây dựng có đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu 

học tập ở bậc sau đại học trong ngành Quản lý xây dựng, hoặc 
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phát triển sang các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế và kỹ 

thuật xây dựng công trình. 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành; 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc; 

   

  

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

  

- Làm các công việc quản lý: quản lý dự án, quản lý kỹ thuật, 

công nghệ, quản lý tài chính, quản lý chất lượng… trong các 

lĩnh vực xây dựng cơ bản tại các sở, ban ngành, ngân hàng, 

kho bạc, các công ty – đơn vị (chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu). 

- Làm công việc kỹ thuật, tư vấn, thiết kế tại các đơn vị: công 

ty tư vấn thiết kế, doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán. 

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành quản lý xây 

dựng tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp và dạy nghề. 

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, và 

quản lý trong xây dựng cơ bản ở các viện nghiên cứu, ở các 

trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các 

trường đại học, cao đẳng.  

  

10. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Khoa Cầu đường 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    
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Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông được 

trang bị kiến thức khoa học cơ bản và chuyên môn để thực 

hiện các công tác về các Công trình giao thông bao gồm: công 

tác khảo sát, thiết kế, xây dựng và vận hành khai thác, duy tu 

bảo dưỡng công trình giao thông. Cụ thể: 

+ Có khả năng lập các hồ sơ dự án, tiến hành thực hiện các 

công việc của giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thiết kế, giai đoạn 

thi công, công tác hoàn thiện các công trình giao thông.  

+ Có khả năng lập tiến độ thi công, tổ chức thi công, giám sát 

thi công công trình, quản lý dự án xây dựng cũng như vận 

hành các công trình giao thông. 

* Trình độ ngoại ngữ, Tin học đạt được: 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt bậc 2 của theo chuẩn VSTEP theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trình độ khác tương đương, am 

hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. 

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014; sử dụng được các phần 

mềm vi tính chuyên ngành để phục vụ công tác tính toán thiết 

kế các công trình giao thông. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Hỗ trợ tốt cơ sở vật chất học tập tại trường 

Hỗ trợ, xây dựng các liên kết với các Doanh nghiệp  

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông, ban hành kèm theo Quyết định số:684/2017/QĐ-

ĐHKT  ngày 29 tháng 06  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng  

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi ra trường sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học 

trong và ngoài nước 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông có 

thể làm việc tại các công ty tư vấn, thiết kế đầu tư và các cơ 

quan quản lý, khai thác công trình cầu, đường, các cơ quan 

khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công 

trình giao thông.  Các công ty trong nước hoặc nước ngoài về 

tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công ở các lĩnh 

vực như Giao thông, Xây dựng. 

11. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng – Khoa Xây dựng 
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I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 * Kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng được trang bị kiến thức 

khoa học cơ bản và chuyên môn để thực hiện các công tác về 

kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm: qui hoạch, thiết kế, thi công 

xây dựng, quản lý và vận hành thuộc các lĩnh vực Điện, Giao 

thông, Cấp thoát nước và Xử lý môi trường đô thị. Cụ thể: 

+ Có khả năng lập quy hoạch, lập các dự án đầu tư, tính toán 

thiết kế các hạng mục của các công trình hạ tầng Đô thị như: 

mạng điện đô thị, giao thông đô thị, mạng lưới cấp thoát nước, 

môi trường đô thị. 

+ Có khả năng lập tiến độ thi công, tổ chức và giám sát thi 

công công trình, quản lý dự án xây dựng cũng như vận hành 

các công trình hạ tầng đô thị liên quan đến Điện, Nước, Giao 

thông, Môi trường. 

 * Trình độ ngoại ngữ, Tin học đạt được: 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt bậc 2 của theo chuẩn VSTEP theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trình độ khác tương đương, am 

hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. 

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014; sử dụng được các phần 

mềm vi tính chuyên ngành để phục vụ công tác tính toán thiết 
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kế, lập dự toán, thẩm tra, quyết toán các công trình kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Hỗ trợ tốt cơ sở vật chất học tập tại trường 

Hỗ trợ, xây dựng các liên kết với các Doanh nghiệp  

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, ban hành 

kèm theo Quyết định số:684/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 

06  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi ra trường sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học 

trong và ngoài nước 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc ở các Bộ, Sở Giao 

thông -Vận tải; Bộ, Sở  Xây dựng; Các Ban Quản lý dự án 

thuộc Bộ, thuộc UBND tỉnh/UBND huyện; Các Phòng Hạ 

tầng, Phòng Xây dựng - Giao thông, Phòng Tài nguyên môi 

trường, Thanh tra xây dựng… thuộc UBND các Quận huyện;  

Các công ty trong nước hoặc nước ngoài về tư vấn thiết kế, tư 

vấn giám sát, nhà thầu thi công ở các lĩnh vực như Điện, Cấp 

thoát nước, Giao thông, Môi trường và Xây dựng. 

12. Ngành Công nghệ thông tin – Khoa Công nghệ 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 
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II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

- Có kiến thức nền tảng tốt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 

kiến thức chuyên ngành đầy đủ để thích ứng cao và làm việc 

tối ưu với các hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau. - 

- Có tư duy sáng tạo để luôn tìm tòi, sáng tạo ra những sản 

phẩm mới.  

- Có khả năng học tập liên tục để tự trang bị, bổ sung thêm 

những tri thức mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao và sự thay đổi nhanh chóng của 

công nghệ thông tin. 

- Có trình độ tiếng Anh đạt bậc 2 của theo chuẩn VSTEP theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trình độ khác tương đương, am 

hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. 

 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Hỗ trợ sinh viên thực hiện các thủ tục vay vốn học tập, tìm 

nơi cư trú và quản lý trong thời gian học tập tại trường. 

- Có các CLB và tổ chức đoàn thể giúp sinh viên rèn luyện các 

kỹ năng mềm, phát triển năng khiếu cá nhân và nâng cao kỹ 

năng nghề nghiệp. 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, ban hành 

theo Quyết định số 684/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 29 tháng 6 

năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng 

chuyên ngành đào tạo. 

- Có thể học tập lên Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành: Công nghệ 

thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

 - Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm 

trong nước, ngoài nước. 

- Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng 

công nghệ thông tin của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự 

nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng...) 

- Làm việc trong các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây 

dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và 

truyền thông, hệ thống nhúng.- Giảng dạy các môn học thuộc 

về lĩnh vực công nghệ thông tin trong các trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường nghề và các trường 

phổ thông 

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin: 

công nghệ phần mềm, công nghệ mạng và các hệ thống nhúng 

ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và các cơ quan nghiên 

cứu. 
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13. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khoa Công nghệ 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu, kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 Yêu cầu về kiến thức 

a) Kiến thức chung 

- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có 

tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để 

bảo vệ Tổ quốc. 

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực 

khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào 

tạo. 

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, có khả năng vận 

dụng chúng vào việc tiệp cận thông tin và kiến thức mới; có 

khả năng khai thác, nghiên cứu và ứng dụng khoa học cơ bản 

vào ngành học. 

b) Kiến thức chuyên môn 

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực điện, điện 

tử; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế đáp ứng yêu cầu 

công việc. 

- Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực điện, điện tử. 

- Có khả năng sáng tạo trong công việc để khai thác tối ưu các 
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thiết bị điện, điện tử, các hệ thống điều khiển tự động. 

- Có khả năng nghiên cứu thiết kế, cải tiến nâng cấp, chế tạo 

các hệ thống, dây chuyền tự động phục vụ các yêu cầu khác 

nhau để chuyển giao công nghệ cho các đơn vị cần sử dụng. 

- Có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống điện, 

điện tử, các thiết bị điện, điện tử dân dụng và công nghiệp. 

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên 

ngành. 

- Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ để đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. 

Yêu cầu về kỹ năng 

- Có khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng sử dụng hiệu 

quả các thiết bị, dây chuyền công nghệ trong lĩnh vực điện, 

điện tử. 

- Có thể giải quyết các vấn đề chuyên môn điện, điện tử ở 

những vị trí công tác trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 

dân dụng, sử dụng năng lượng điện hiệu quả. 

- Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và đưa ra giải 

pháp giải quyết những vấn đề kỹ thuật liên quan, lân cận. 

- Có khả năng làm việc độc lập; có khả năng tổ chức, lãnh đạo 

và kỹ năng làm việc nhóm đa ngành hiệu quả. 

- Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương 

đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ châu Âu). Có khả năng sử 

dụng được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho 

ngành học. 

- Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Yêu cầu về thái độ 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề 

nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật, tác phong làm việc công 

nghiệp, tinh thần làm việc nhóm; khả năng tự nghiên cứu, tư 

duy sáng tạo và làm việc độc lập. 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải 

quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử. 

- Tham gia có hiệu quả trong việc chuyển giao công nghệ, tổ 

chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Hỗ trợ sinh viên thực hiện các thủ tục vay vốn học tập, tìm 

nơi cư trú và quản lý trong thời gian học tập tại trường. 

- Có các CLB và tổ chức đoàn thể giúp sinh viên rèn luyện các 

kỹ năng mềm, phát triển năng khiếu cá nhân và nâng cao kỹ 
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năng nghề nghiệp. 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

  Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử, ban hành theo Quyết định số 684/2017/QĐ-ĐHKTĐN 

ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng. 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Nghiên cứu triển khai các ứng dụng của ngành Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế. 

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao 

hơn. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

- Cán bộ quản lý, kỹ thuật viên ở các xí nghiệp có lĩnh vực 

điện, điện tử. 

- Cán bộ tư vấn, giám sát, lập dự án, thiết kế điện, điện tử 

trong các công ty tư vấn. 

- Kỹ sư lắp đặt, chuyển giao công nghệ, quản lý vận hành, sửa 

chữa, bảo trì, cải tiến các hệ thống điện, điện tử trong các xí 

nghiệp công nghiệp và dân dụng. 

- Giảng dạy các môn học của ngành Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử ở các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên 

nghiệp. 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về ngành điện, điện tử như: 

Sở Công thương, Sở Khoa học Công nghệ, v.v... 

14. Ngành ngôn ngữ Anh – Khoa Ngoại ngữ 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 
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https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh: 

a) Chuyên ngành Tiếng Anh biên-phiên dịch: có phẩm chất 

chính trị, đạo đức, có sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về 

khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ  phục vụ 

cho việc học tập chuyên môn; có kiến thức nền tảng về các 

khía cạnh ngôn ngữ Anh, văn hóa, văn học Anh-Mỹ phù hợp 

với chuyên môn đào tạo; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu 

về chuyên ngành Tiếng Anh biên-phiên dịch đáp ứng với nhu 

cầu của xã hội; có khả sử dụng tương đối thành thạo tiếng anh 

trong giao tiếp hàng ngày, chuyên môn và một số lĩnh vực 

khác có sử dụng tiếng anh; có tinh thần trách nhiệm, làm việc 

nhóm, chủ động trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần tự 

học, học suốt đời để luôn nâng cao chuyên môn và đáp ứng 

yêu cầu của thực tiễn. 

b) Chuyên ngành Tiếng anh Du lịch: có phẩm chất chính trị, 

đạo đức, có sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về khoa học xã 

hội và nhân văn, khoa học công nghệ  phục vụ cho việc học 

tập chuyên môn; có kiến thức nền tảng về các khía cạnh ngôn 

ngữ Anh, văn hóa, văn học Anh-Mỹ phù hợp với chuyên môn 

đào tạo; có kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu về 

chuyên ngành tiếng anh du lịch đáp ứng với nhu cầu của xã 

hội; có khả sử dụng tương đối thành thạo tiếng Anh trong giao 

tiếp hàng ngày, chuyên môn và một số lĩnh vực khác có sử 

dụng tiếng Anh; có tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm, chủ 

động trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần tự học, học 

suốt đời để luôn nâng cao chuyên môn và đáp ứng yêu cầu của 

thực tiễn. 

+ Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh: IELTS 6.5; Ngoại ngữ 2 

(Tiếng Trung): Tiếng Trung Quốc đạt trình độ A2  

+ Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014. 

 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Hỗ trợ tốt cơ sở vật chất học tập tại trường 

Hỗ trợ, xây dựng các liên kết với các Doanh nghiệp 

 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, ban hành kèm 

theo Quyết định số: 684/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 06  

năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng 

V Khả năng học tập, nâng Sau khi ra trường sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học 
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cao trình độ sau khi ra 

trường 

trong và ngoài nước 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành 

biên-phiên dịch, có thể đảm nhận các vị trí công việc sau: Cán 

bộ biên- phiên dịch của các sở Ngoại vụ; Biên-phiên dịch viên 

ở các cơ quan và doanh nghiệp có nhu cầu biên-phiên dịch; 

Biên- phiên dịch viên ở các dự án phi chính phủ; Cộng tác 

viên ở các cơ quản báo chí và đài truyền hình; Biên- phiên 

dịch viên tự do; Giảng dạy Tiếng Anh nếu có thêm chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm và công việc khác có sử dụng tiếng Anh. 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên 

ngành Tiếng Anh Du lịch, có thể đảm nhận các vị trí sau: 

Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh, nhân viên lễ tân, 

nhân viên văn phòng ở các khách sạn lớn hoặc khu nghỉ mát, 

nhân viên tổ chức và điều hành tour du lịch, trợ lý cho các 

trưởng bộ phận hay giám đốc ở các khách sạn,  nhân viên sở 

ngoại vụ, và các công việc cần tiếng Anh. Ngoài ra, có thể 

làm biên phiên dịch và giảng dạy tiếng Anh (nếu có chứng chỉ 

nghiệp vụ giảng dạy). 

15. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – Khoa Ngoại ngữ 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 
Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

 Cử nhân ngành Tiếng Trung biên-phiên dịch được trang bị 

kiến thức khoa học cơ bản và chuyên môn, có kỹ năng giao 
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ngoại ngữ đạt được tiếp tiếng Trung thành thạo và hiệu quả, có khả năng đạt điểm 

tương đương bậc 4 HSK theo thang quy chiếu chuẩn quốc tế 

(tương đương thang ngăng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt 

Nam);  nắm vững và thực hiện hiệu quả các kỹ năng biên dịch 

Trung – Việt, Việt – Trung đối với các thể loại văn bản khác 

nhau, có kiến thức khái quát về tiếng Trung chuyên ngành du 

lịch, thương mại, kinh tế và kỹ thuật, có thể thể hiện hiệu quả 

các kỹ năng dịch đuổi, dịch hội nghị Trung – Việt, Việt – 

Trung;  làm phiên dịch theo nhóm; nói trước công chúng 

thành thạo. 

*Khả năng sử dụng ngoại ngữ:  

+ Tiếng Trung: có khả năng đạt điểm tương đương trình độ 

HSK cấp 4 (tương đương thang năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của 

Việt Nam). 

+ Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh): Tiếng Anh đạt chuẩn Bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (VSTEP) theo Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

+ Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014; sử dụng thành thạo các 

phần mềm ứng dụng văn phòng và kỹ năng cơ bản về công 

nghệ thông tin phục vụ cho công việc thực tế; có khả năng 

ứng dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu và khảo sát. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Hỗ trợ tốt cơ sở vật chất học tập tại trường 

Hỗ trợ, xây dựng các liên kết với các Doanh nghiệp  

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, ban hành 

kèm theo Quyết định số: 684/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 

06  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi ra trường sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học 

trong và ngoài nước 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp ra trường, các Cử nhân ngành Ngôn ngữ 

Trung Quốc có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, các tổ 

chức trong và ngoài nước liên quan đến việc sử dụng tiếng 

Trung; tại các cơ quan ngôn ngữ - văn hóa trong và ngoài 

nước; tại các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp có liên quan đến 

công việc giao dịch quốc tế, đối ngoại, biên dịch hay phiên 

dịch tại các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch và 

một số lĩnh vực dịch vụ - kinh tế khác. 
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16. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Khoa Du lịch 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo ba phương thức 

sau: 

 Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả thi THPT 

quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 

trong cùng năm tuyển sinh. Thí sinh phải có kết quả thi 

đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ Giáo 

Dục. 

 Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 

12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT. Thí 

sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt: 

- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp xét 

tuyển không nhỏ hơn 6,0. 

- Hoặc điểm trung bình chung của năm học lớp 12 không 

nhỏ hơn 6,0. 

 Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực của các trường đại học trên toàn quốc.    

Thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh 2019 xem tại: 

https://bit.ly/2XTJt37 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 Về kiến thức: 

MT1: Hiểu được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí minh và đường lối cách mạng Đảng 

cộng sản việt Nam; từ đó hình thành nên thế giới quan, nhân 

sinh quan trong học tập, nghiên cứu và giải quyết vấn đề thực 

tiễn; 

MT2: Biết được kiến thức chung về chính trị - pháp luật nói 

chung và pháp luật liên quan đến Du lịch; kiến thức cơ bản về 

kinh tế, văn hóa - xã hội, quản trị kinh doanh và nghiên cứu 

khoa học; và kiến thức tổng quát về du lịch, tâm lý khách du 

lịch và tuyến điểm du lịch của Viêt Nam.  

MT3: Vận dụng được các kiến thức về Marketing, nhân sự, 

quản trị chất lượng… vào hoạt động cung ứng dịch vụ và hoạt 

động quản trị một doanh nghiệp trong các doanh nghiệp du 

lịch. 

MT4: Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc khởi sự 

doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp du lịch, đồng thời biết 

cách hoạch định chiến thuật và chiến lược cho sự phát triển 

của doanh nghiệp trong tương lại. 

v Về kỹ năng 

MT5: Biết được cách rèn luyện sức khỏe và sẵn sàng phục vụ 
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Tổ quốc khi cần. 

MT6: Hiểu và vận dụng được cách thiết kế và tổ chức bán 

chương trình du lịch trong nước và quốc tế; biết được cách tổ 

chức và điều hành tour du lịch trọn gói và tour có dịch vụ từng 

phần. 

MT7: Vận dụng được các kiến thức đã học để phát triển kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình 

các vấn đề chuyên môn. 

MT8: Vận dụng được các nghiệp vụ đã học như nghiệp vụ lưu 

trú, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp 

vụ lữ hành và nghiệp vụ bar… vào thực tế công việc trong 

lĩnh vực du lịch và lữ hành. 

MT9: Thực hiện được các hoạt động Marketing, nhân sự, 

cung ứng dịch vụ và tổ chức sự kiện; và biết cách đánh giá 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch; nhận diện 

các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp; 

phân tích thông tin đánh giá chất lượng dịch vụ; từ đó đề xuất 

cho các doanh nghiệp du lịch giải pháp nâng cao chất lượng 

dịch vụ, hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh của 

doanh nghiệp du lịch và lữ hành. 

Về thái độ 

MT10: Có lòng yêu thích công việc phục vụ và giao tiếp với 

khách hàng, và sẵn sàng chấp nhận khó khăn, phức tạp của 

việc phục vụ khách. 

MT11: Có tinh thần khởi nghiệp và tạo lập doanh nghiệp du 

lịch, đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa 

và doanh nghiệp vận chuyển du lịch, 

MT12: Có thái độ tuân thủ nghiên ngặt nội quy và văn hóa 

của doanh nghiệp cũng như quy định của pháp luật, chính 

sách của Đảng và nhà nước. 

MT13: Có thái độ cầu tiến và cầu thị, luôn cập nhật và đổi 

mới kiến thức và làm việc với sự chuyên nghiệp cao; có lập 

trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, 

lễ độ, khiêm tốn, kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, đam mê, sáng 

tạo; và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường. 

 Về trình độ ngoại ngữ: 

 Tiếng Anh đạt chuẩn Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam (VSTEP) theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có thể giao tiếp kinh 

doanh bằng tiếng Anh. 

 Về trình độ tin học: 

 Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản do 
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Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014; sử dụng thành thạo các 

phần mềm ứng dụng liên quan đến chuyên ngành quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành; sử dụng thành thạo công cụ máy tính và 

các thiết bị ngoại vi trong công việc. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Có các cơ sở thực hành tại trường 

Có liên kết với các cơ sở thực hành tại Doanh nghiệp  

(Đã và sẽ ký kết Hợp đồng hợp tác đào tạo và sử dụng nhân 

lực với ĐH Kiến trúc Đà nẵng) 

 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành (Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/2018 /QĐ-

ĐHKTĐN ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  Có thể đăng ký học Cao học tại các cơ sở giáo dục trong và 

ngoài nước. 

Có thể đăng ký học nâng cao các nghiệp vụ liên quan đến du 

lịch tại các cơ sở giáo  dục trong và ngoài nước. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Ngành Du lịch là ngành kinh tế đầy tiềm năng, 100% sinh 

viên ra trường đều có việc làm tại Đà Nẵng cũng như các tỉnh 

lân cận (Quảng Nam, Thừa thiên Huế) và các Thành phố lớn. 

Sinh viên Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành sau khi 

tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị như sau: 

+ Các Khách sạn, Nhà hàng; 

+ Các Resort (Khu nghỉ mát); 

+ Các Khu du lịch; 

+ Các tàu du lịch 

+ Các cơ quan Quản lý Nhà nước về du lịch; 

+ Các nhà khách của các cơ quan Nhà nước; 

+Các công ty kinh doanh du lịch, công ty lữ hành, đại lý lữ 

hành; 

+ Giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng,… 

Ngành  Trình độ đào tạo: ĐH Liên thông CQ 

Ngành Kỹ thuật xây dựng 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Theo quy định của BGDĐT hiện hành.Quy chế tuyển sinh của 

trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 - Kiến thức lý luận chính trị 

Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

- Kiến thức chuyên môn 
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Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, có trình độ ngoại 

ngữ để giao tiếp và phục vụ nhu cầu tiếp thu các kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao 

hơn. 

Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ sở cho ngành xây dựng 

gồm: Trắc địa công trình, Địa chất công trình, Nền móng công 

trình, Cơ học đất, Cơ học kết cấu, Kết cấu bê tông cốt thép, 

Kết cấu thép; hiểu biết rõ tính chất và sự làm việc của các vật 

liệu xây dựng như bê tông , thép, vật liệu đất, cát, đá… 

Nắm vững kiến thức về chuyên ngành xây dựng công trình 

dân dụng và công nghiệp như Kết cấu nhà Bê tông cốt thép, 

Kết cấu Bê tông cốt thép đặc biệt, Chuyên đề kết cấu bê tông, 

Kết cấu nhà thép, Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật thi công lắp 

ghép, Tổ chức thi công, Công nghệ thi công hiện đại. 

- Năng lực nghề nghiệp 

Có khả năng lập các dự án đầu tư, thiết kế, thi công, tổ chức 

và quản lý các công trình xây dựng; có khả năng tiếp cận khoa 

học công nghệ mới thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công 

nghiệp để áp dụng vào thực tiễn; có khả năng phân tích kết 

cấu; có định hướng tư duy sáng tạo để có thể đề xuất các loại 

kết cấu mới, các kết cấu tối ưu. 

* Trình độ ngoại ngữ, Tin học đạt được: 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt bậc 2 của theo chuẩn VSTEP theo 

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trình độ khác tương đương, am 

hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành. 

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ 

bản do Bộ thông tin và truyền thông ban hành tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014; sử dụng được các phần 

mềm vi tính chuyên ngành để phục vụ công tác tính toán thiết 

kế các công trình giao thông. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

 Hỗ trợ tốt cơ sở vật chất học tập tại trường 

Hỗ trợ, xây dựng các liên kết với các Doanh nghiệp 

IV 
Chương trình đào tạo mà 

nhà trường thực hiện 

 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, ban hành 

kèm theo Quyết định số:684a/2017/QĐ-ĐHKT  ngày 29 tháng 

06  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi ra trường sinh viên có thể tiếp tục học lên cao học 

trong và ngoài nước 

VI Vị trí làm sau khi tốt  Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng có thể làm 
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nghiệp việc tại các công ty tư vấn thiết kế - đầu tư trong lĩnh vực xây 

dựng, các công ty thi công xây dựng công trình, các công ty 

quản lý dự án, các công ty tư vấn giám sát, các cơ quan kiểm 

định chất lượng xây dựng, các cơ quan nghiên cứu khoa học 

công nghệ xây dựng, các cơ quan quản lý các cấp và các 

trường đào tạo trong lĩnh vực xây dựng . 

 

 

                                                                                       Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2019 

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                               (Đã ký) 

 

 

                                                                                                           Phạm Anh Tuấn 

  

 

 

 


