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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐAI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 89 /TB-ĐHGTVT 

Biểu mẫu 20 
Ban hành kèm theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, 

ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2017 
 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM năm học 2017-2018 

 

1) Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui chế đào 

tạo thạc sỹ của Bộ 

GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.1, 2.9) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 02, Tiến sỹ: 3, Thạc sỹ: 22 Đại học: 15 (danh sách xem tại phụ lục 1.1) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 2 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

 - Hoàn thành chương trình 

đào tạo; chấp hành nội quy, 

quy chế, quy định về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

GDĐT và của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu 

về triết học; có khả năng 

ứng dụng khoa học cơ bản 

để giải các bài toán chuyên 

ngành; có khả năng xác 

định vấn đề và giải một 

cách sáng tạo các bài toàn 

kỹ thuật trong lĩnh vực đào 

tạo; có khả năng hoạt động 

thực tiễn để giải quyết 

những vấn đề chuyên môn; 

có kiến thức tổng hợp và 

kiến thức liên ngành thuộc 

lĩnh vực đào tạo. 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; nắm vững 

kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành 

- Kỹ năng: Có kỹ năng chuyên môn trong điều khiển tàu biển và 

các lĩnh vực liên quan, có kỹ năng mềm trong hoạt động nghề 

nghiệp, khả năng tư duy logic, độc lập.'Trình độ ngoại ngữ: Có 

trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3+ khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam, (500 điểm TOEIC, IELTS 4.5 điểm hoặc tương đương). 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Kỹ năng: có khả năng 

nghiên cứu, thiết kế các hệ 

thống, trang thiết bị thuộc 

chuyên ngành đào tạo; có 

phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải 

quyết tình huống sáng tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng 

Anh cơ bản B1 Khung 

Châu Âu hoặc tương 

đương. 

 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

 Các cơ quan quản lý Hàng 

hải, Cơ quan Thanh tra, 

giám sát chuyên ngành, 

Giảng dạy trong các 

trường, các cơ quan nghiên 

cứu chuyên ngành. 

Sĩ quan hàng hải mức vận hành; có thể làm việc ở các công ty 

Bảo hiểm, Giám định hàng hải, Cảng vụ, Hoa tiêu, các cơ quan 

thuộc Cục hàng hải, các công ty Vận tải biển, Công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải, Bảo vệ môi trường biển. 

 

2) Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác Máy tàu thủy)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui chế đào tạo thạc sỹ của 

Bộ GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo dục 

cam kết phục vụ người 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.2, 2.9) 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

học (như phòng học, 

trang thiết bị, thư viện 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 5, Thạc sỹ: 14 Đại học: 16 (danh sách xem tại phụ lục 1.2) 

- Thỉnh giảng: TS: 0, Thạc sỹ: 1 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học 

tập của người học 

 - Hoàn thành chương trình đào tạo; chấp 

hành nội quy, quy chế, quy định về đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Bộ GDĐT và của Nhà 

trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý 

thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường 

liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của 

sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được 

quy định trong đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực 

tự học, tự nghiên cứu và thường xuyên liên hệ 

với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ 

trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu về triết học; có 

khả năng ứng dụng khoa học cơ bản để giải 

các bài toán chuyên ngành phức tạp; có khả 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng 

An ninh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực 

khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

năng xác định vấn đề và giải một cách sáng 

tạo các bài toàn kỹ thuật trong lĩnh vực đào 

tạo; có khả năng hoạt động thực tiễn để giải 

quyết những vấn đề chuyên môn; có kiến 

thức tổng hợp và kiến thức liên ngành thuộc 

lĩnh vực đào tạo. 

- Kỹ năng: có khả năng nghiên cứu, thiết kế 

các hệ thống, trang thiết bị thuộc chuyên 

ngành đào tạo; có phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải quyết tình huống 

sáng tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh cơ bản B1 

Khung Châu Âu hoặc tương đương. 

có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu 

và phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông 

tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền 

thông;  

Có kiến thức chuyên sâu về vận hành, khai thác 

và bảo dưỡng động cơ chính, các máy móc và 

thiết bị phụ trong hệ động lực tàu thuỷ và các 

thiết bị phụ trên boong;  

Có kiến thức về khai thác, bảo dưỡng các thiết bị 

tự động cơ bản hệ động lực.  

- Kỹ năng: Có kỹ năng vận hành, khai thác tối ưu 

máy tàu thuỷ, có khả năng bảo trì/sửa chữa các 

máy móc, trang thiết bị thuộc hệ động lực tàu 

thuỷ, có khả năng quản lý các trang thiết bị trong 

buồng máy và quản lý/làm việc theo nhóm với 

các sỹ quan và thuyền viên thuộc buồng máy và 

trên tàu. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ 

bản bậc 3+ khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 

(500 điểm TOEIC, IELTS 4.5 điểm hoặc tương 

đương) 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

 Các cơ quan quản lý Hàng hải, Cơ quan 

Thanh tra, giám sát chuyên ngành, Giảng 

dạy trong các trường, các cơ quan nghiên 

cứu chuyên ngành. 

Sĩ quan Máy mức Quản lý; có thể làm việc ở các 

công ty Bảo hiểm, Giám định hàng hải, Cảng vụ, 

Hoa tiêu, các cơ quan thuộc Cục hàng hải, các 

công ty Vận tải biển, Công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải, Bảo vệ môi trường biển. 
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3) Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui chế đào 

tạo thạc sỹ của Bộ 

GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.2, 2.9) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 5, Thạc sỹ: 14 Đại học: 16 (danh sách xem tại phụ lục 1.2) 

- Thỉnh giảng: TS: 0, Thạc sỹ: 1 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

 - Hoàn thành chương trình 

đào tạo; chấp hành nội quy, 

quy chế, quy định về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

GDĐT và của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu 

về triết học; có khả năng 

ứng dụng khoa học cơ bản 

để giải các bài toán chuyên 

ngành phức tạp; có khả 

năng xác định vấn đề và 

giải một cách sáng tạo các 

bài toàn kỹ thuật trong lĩnh 

vực đào tạo; có khả năng 

hoạt động thực tiễn để giải 

quyết những vấn đề chuyên 

môn; có kiến thức tổng hợp 

và kiến thức liên ngành 

thuộc lĩnh vực đào tạo. 

- Kỹ năng: có khả năng 

nghiên cứu, thiết kế các hệ 

thống, trang thiết bị thuộc 

chuyên ngành đào tạo; có 

phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải 

quyết tình huống sáng tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng 

Anh cơ bản B1 Khung 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; có kiến thức 

chuyên sâu về động cơ diesel và hệ động lực diesel công suất lớn 

lai chân vịt; có kiến thức cơ bản về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa 

hệ thống điện trên tàu thủy; có kiến thức chuyên sâu về vận hành, 

khai thác và bảo dưỡng hệ động lực tàu thuỷ, các thiết bị phụ trên 

boong và các thiết bị tự động cơ bản hệ động lực.  

- Kỹ năng: Thiết kế kỹ thuật và thi công hệ thống, thiết bị năng 

lượng cho các loại tàu và công trình nổi, các công trình thiết kế 

phải có tính hiện đại và tính kinh tế cao. Thẩm định các dự án và 

thiết kế ngành cơ khí tàu thuyền , Lập quy trình công nghệ đóng 

mới và sửa chữa. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 



8 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

Châu Âu hoặc tương 

đương. 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

 Các cơ quan quản lý Hàng 

hải, Cơ quan Thanh tra, 

giám sát chuyên ngành, 

Giảng dạy trong các 

trường, các cơ quan nghiên 

cứu chuyên ngành. 

Cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực cơ khí tàu 

thuyền; Làm việc tại các trường đại học có chuyên ngành thiết kế 

và công nghệ đóng tàu, các trường trung học và dạy nghề đóng 

tàu; các nhà máy đóng và sửa chữa tàu; Các cơ sở nghiên cứu, 

thiết kế tàu thuyền; Các cơ quan giám sát và kiểm tra thiết kế tàu 

thủy và công trình nổi; Các phòng khoa học kỹ thuật-công nghệ 

của các công ty quản lý, khai thác tàu- công trình nổi 

 

4) Ngành Kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện và Tự động tàu thủy)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.3, 2.9) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 7, Thạc sỹ: 45 Đại học: 5 (danh sách xem tại phụ lục 1.3) 

- Thỉnh giảng: PGS: 2, TS: 3, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

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

đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh 

viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương 

của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và 

thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ 

về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến thức 

cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có kiến 

thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ bản vào 

nghiên cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức chuyên 

sâu về các hệ thống Điện và Tự động tàu thủy; Các hệ thống truyền động 

điện, thủy lực, cơ khí; Trạm phát điện tàu thủy; Các hệ thống chiếu sáng, 

thông tin và tín hiệu trên tàu thủy. 

 - Kỹ năng: Có kỹ năng chuyên môn trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, 

khai thác tối ưu hệ thống điện tàu thủy và các lĩnh vực liên quan, có kỹ năng 

mềm trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tư duy logic, độc lập. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương 

đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

  Kỹ sư vận hành và bảo trì: Các hệ thống điện, điện tử, tự động; 

Chuyên gia hệ thống: phân tích nhu cầu về hệ thống điện, tự động hoá của 

các công ty, nhà máy, tàu thủy, giàn khoan. 

Chỉ huy các dự án: thiết kế, xây lắp các hệ thống điện và tham gia thi công 

các dự án đó. 

Kỹ sư thiết kế: các hệ thống điện cho nhà máy, xí nghiệp, tàu biển, giàn 

khoan. 

Kỹ sư lập trình ứng dụng: lập các chương trình điều khiển cho hệ vi xử lý, 

PLC, CNC, các bộ điều khiển lập trình. 

Tư vấn: cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực tự động, tham gia các 

chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo. 

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng 

 

5) Ngành Kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện Công nghiệp)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo dục 

cam kết phục vụ người 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.3) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

học (như phòng học, 

trang thiết bị, thư viện 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 7, Thạc sỹ: 45 Đại học: 5 (danh sách xem tại phụ lục 1.3) 

- Thỉnh giảng: PGS: 2, TS: 3, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học 

tập của người học 

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

đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt 

của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương 

của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu 

và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, 

hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính 

trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa 

học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học 

đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

Truyền thông; Có kiến thức sâu về Máy điện, Thiết bị điện; Kỹ thuật đo 

lường và cảm biến; Có kiến thức chuyên sâu về các hệ thống Điện và 

Tự động hóa Xí nghiệp; Các hệ thống truyền động điện, thủy lực, cơ khí; 

Trạm phát điện; Truyền tải điện hạ thế và trung thế; Cung cấp điện xí 

nghiệp và khu dân cư; Các hệ thống chiếu sáng; Có kiến thức cơ bản về 

các hệ thống cơ khí, phụ tải điện. 

- Kỹ năng: Có kỹ năng chuyên môn trong vận hành, bảo dưỡng, sửa 

chữa, khai thác tối ưu các hệ thống điện – điện tử các nhà máy, XN công 

nghiệp và các lĩnh vực liên quan, có kỹ năng mềm trong hoạt động nghề 

nghiệp, khả năng tư duy logic, độc lập. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng 

lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương 

đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

  Kỹ sư vận hành và bảo trì: Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ 

thống điện, điện tử, tự động. 

Kỹ sư điện công nghiệp: Cung cấp điện, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa 

các hệ thống cung cấp điện và thiết bị điện cho nhà máy, khu dân cư, … 

Chuyên gia hệ thống: phân tích nhu cầu về hệ thống điện, tự động hoá 

của các công ty, nhà máy.. 

Chỉ huy các dự án thiết kế, xây lắp các hệ thống điện và tham gia thi 

công các dự án đó. 

Kỹ sư thiết kế: các hệ thống điện cho nhà máy, xí nghiệp.. 

Kỹ sư lập trình ứng dụng: lập các chương trình điều khiển cho hệ vi xử 

lý, PLC, CNC, các bộ điều khiển lập trình. 

Tư vấn: Tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực tự động, tham gia các chương 

trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo. 

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng,  
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6) Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.3, 2.9) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 7, Thạc sỹ: 45 Đại học: 5 (danh sách xem tại phụ lục 1.3) 

- Thỉnh giảng: PGS: 2, TS: 3, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

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

đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh 

viên. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương 

của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và 

thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ 

về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

  Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến thức cơ 

bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có kiến 

thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ bản vào 

nghiên cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; nắm vững kiến thức 

cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành ' 

- Kỹ năng: Có kỹ năng chuyên môn Kỹ năng khai thác, vận hành và bảo trì 

hệ thống điện tử viễn thong. Phân tích và xử lý các tình huống trong khi vận 

hành và bảo dưỡng các thiết bị điện tử viễn thông. Thiết kế vi mạch điện tử 

cho các thiết bị điện tử viễn thong. ỹ năng xây dựng, thiết kế, triển khai và 

quản lý các mạng máy tính, mạng truyền số liệu, mạng truyền thông.có kỹ 

năng mềm trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tư duy logic, độc lập. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương 

đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

  Kỹ sư vận hành và bảo trì: bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các 

hệ thống điện tử, viễn thông. 

Kỹ sư thiết kế: các hệ thống điện tử, viễn thông cho nhà máy, xí nghiệp v.v. 

Chuyên gia hệ thống: phân tích nhu cầu về hệ thống điện tử, viễn thông của 

các công ty, nhà máy, mạng viễn thông. 

Chỉ huy các dự án: thiết kế, xây lắp các hệ thống điện tử và viễn thông và 

tham gia thi công các dự án đó. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

Tư vấn: cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, 

tham gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào tạo. 

Phát triển kinh doanh: trong lĩnh vực thiết bị điện tử, viễn thông. 

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, … 

 

7) Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa Công nghiệp)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

Xét tuyển theo Qui chế 

đào tạo tiến sỹ của Bộ 

GD&ĐT 

Thi tuyển theo Qui 

chế đào tạo thạc sỹ 

của Bộ GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

- Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.3) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
- Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 7, Thạc sỹ: 45 Đại học: 5 (danh sách xem tại phụ lục 1.3) 

- Thỉnh giảng: PGS: 2, TS: 3, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, các hoạt động 

ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, cấp học bổng ngân 

sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

- Hoàn thành chương 

trình đào tạo; chấp hành 

nội quy, quy chế, quy 

định về đào tạo trình độ 

thạc sĩ của Bộ GDĐT và 

của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

- Hoàn thành 

chương trình đào 

tạo; chấp hành nội 

quy, quy chế, quy 

định về đào tạo 

trình độ thạc sĩ của 

Bộ GDĐT và của 

Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên 

cứu 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Nghiên cứu sinh có kiến 

thức cơ bản hoàn chỉnh 

và nâng cao để ứng dụng 

giải các bài toán chuyên 

ngành phức tạp; Nghiên 

cứu sinh có hiểu biết sâu 

về kiến thức chuyên 

ngành, có kiến thức rộng 

về các ngành liên quan; 

Nghiên cứu sinh có khả 

năng xác định vấn đề và 

độc lập giải quyết các 

vấn đề có ý nghĩa trong 

lĩnh vực chuyên môn;  

Nghiên cứu sinh có khả 

năng tự học những kiến 

- Kiến thức: Hiểu 

biết sâu về triết 

học; có khả năng 

ứng dụng khoa học 

cơ bản để giải các 

bài toán chuyên 

ngành phức tạp; có 

khả năng xác định 

vấn đề và giải một 

cách sáng tạo các 

bài toàn kỹ thuật 

trong lĩnh vực đào 

tạo; có khả năng 

hoạt động thực tiễn 

để giải quyết những 

vấn đề chuyên 

Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức 

chuyên sâu về lý thuyết điều khiển tự động kinh điển và hiện đại, 

điều khiển động cơ điện, cảm biến công nghiệp, mạng công 

nghiệp, PLC, SCADA, các phương pháp phân tích, tổng hợp và 

thiết kế hệ thống tự động; Có kiến thức chuyên sâu về các cơ cấu 

truyền động điện, thủy lực, khí nén, robot. 

- Kỹ năng: Có khả năng bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, thay thế 

các thiết bị điện, máy điện, mạch điện tử, thiết bị điều khiển, đo 

lường. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

thức nền tảng, vững chắc 

về các học thuyết và lý 

luận của ngành, chuyên 

ngành; các kiến thức có 

tính ứng dụng của 

chuyên ngành; phương 

pháp luận, phương pháp 

nghiên cứu,phương pháp 

viết các bài báo khoa học 

và trình bày kết quả 

nghiên cứu trước các nhà 

nghiên cứu trong nước 

và quốc tế. 

môn; có kiến thức 

tổng hợp và kiến 

thức liên ngành 

thuộc lĩnh vực đào 

tạo. 

- Kỹ năng: có khả 

năng nghiên cứu, 

thiết kế các hệ 

thống, trang thiết bị 

thuộc chuyên 

ngành đào tạo; có 

phương pháp luận 

khoa học, phương 

pháp giải quyết tình 

huống sáng tạo. 

- Trình độ ngoại 

ngữ: tiếng Anh cơ 

bản B1 Khung 

Châu Âu hoặc 

tương đương. 

Có khả năng bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, thay thế các hệ thống 

tự động, dây chuyền sản xuất. 

Có khả năng vận hành các hệ thống cung cấp điện, các hệ thống 

tự động, dây chuyền sản xuất, hệ thống máy công cụ CNC, robot 

công nghiệp 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm. 

Có khả năng tổ chức sản xuất, quản lý dự án. 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết 

trình logic. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

- Nghiên cứu tại các cơ 

quan nghiên cứu 

- Giảng dạy tại các 

trường đại học 

- Nghiên cứu tại 

các cơ quan nghiên 

cứu 

- Chuyên gia trong 

lĩnh vực chuyên 

ngành 

- Giảng dạy tại các 

trường đại học 

Kỹ sư vận hành và bảo trì: bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và 

sửa chữa các hệ thống điện, điện tử, tự động. 

Kỹ sư điện tự động hóa: vận hành bảo dưỡng sửa chữa các thiết 

bị và hệ thống tự động của các nhà máy, xí nghiệp, ... 

Chuyên gia hệ thống: phân tích nhu cầu về hệ thống điện, tự 

động hoá của các công ty, nhà máy. 

Chỉ huy các dự án: thiết kế, xây lắp các hệ thống tự động và 

tham gia thi công các dự án đó. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

Kỹ sư thiết kế: thiết kế các hệ thống tự động hóa cho nhà máy, 

xí nghiệp.. 

Kỹ sư lập trình ứng dụng: lập các chương trình điều khiển cho 

hệ vi xử lý, PLC, CNC, các bộ điều khiển lập trình. 

Tư vấn: cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực tự động, 

tham gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục đào 

tạo. 

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng,  

8) Ngành Truyền thông và mạng máy tính    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.4) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 3, Thạc sỹ: 28 Đại học: 17 (danh sách xem tại phụ lục 1.4) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

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

đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của 

sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương 

của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu 

và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, 

hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến thức 

cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có 

kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ 

bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật; Có kiến thức chuyên sâu về 

cấu trúc mạng, cài đặt mạng và an ninh mạng. Có kiến thức chuyên sâu 

về các hệ điều hành máy tính.Có kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu, 

lập trình hướng đối tượng 

- Kỹ năng: Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng kiến thức trong lĩnh 

vực mạng và truyền thông máy tính. Có khả năng phân tích, thiết kế, cài 

đặt, bảo trì cũng như quản lý và khai thác các hệ thống mạng truyền thông 

máy tính. Có khả năng sử dụng các công cụ phục vụ việc thiết kế, đánh 

giá hoạt động hệ thống mạng máy tính. Khả năng thiết kế mạng LAN/ 

WAN, có thể triển khai mạng máy tính không dây, có khả năng xây dựng 

các dự án mạng, thực thi hạ tầng mạng cho cơ quan doanh nghiệp. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

Có khả năng lập trình các  

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết lập 

dự án và bảo vệ dự án. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương 

đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

  Kỹ sư vận hành và bảo trì: bảo đảm vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa 

máy tính, các mạng máy tính. 

Chuyên gia hệ thống: phân tích nhu cầu và thiết lập các mạng máy tính. 

Chỉ huy các dự án: thiết kế, xây lắp các hệ thống mạng và tham gia thi 

công các dự án đó. 

Tư vấn: cung cấp các tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực máy tính, mạng 

máy tính, tham gia các chương trình huấn luyện nhân viên và giáo dục 

đào tạo. 

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng. 

9) Ngành Công nghệ thông tin    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất 

của cơ sở giáo dục cam kết 

phục vụ người học (như 

phòng học, trang thiết bị, 

thư viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.4) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 



21 

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 3, Thạc sỹ: 28 Đại học: 17 (danh sách xem tại phụ lục 1.4) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người 

học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc 

chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính 

sách, cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học 

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

đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh 

hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề 

cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu 

và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, 

hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính 

trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng 

khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật;  

 - Kỹ năng: Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và 

kinh nghiệm để giải quyết các tình huống trong lĩnh vực CNTT nói 

chung và hệ thống thông tin nói riêng. Có khả năng phân tích và thiết 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

kế hệ thống thông tin. Có khả năng xây dựng và quản trị hệ cơ sở dữ 

liệu, các hệ thống thông tin trực tuyến trên Web. Có khả năng hoạch 

định và điều hành đề án xây dựng hệ thống thông tin. 

+ Chuyên ngành Công nghệ phần mềm: 

Có khả năng phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm. 

Có khả năng lập trình chuyên sâu trên các nền công nghệ mới. 

Có khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất để phát triển các 

phần mềm phục vụ cho các cơ quan, tổ chức của chính phủ, phi chính 

phủ.  

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo, thiết 

lập dự án và bảo vệ dự án. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng 

lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc 

tương đương). 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

  Có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 

Có thể trở thành các lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống thông tin 

trong các doanh nghiệp, cơ quan, trường học; 

Có khả năng thiết kế, xây dựng, phát triển, vận hành và bảo trì mạng 

máy tính nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, 

Có thể làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về 

công nghệ thông tin; 

Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ 

thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo; 
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10) Ngành Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành Thiết kế thân tàu thủy)   

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui chế đào 

tạo thạc sỹ của Bộ 

GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.5, 2.9) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 02, Tiến sỹ: 1, Thạc sỹ: 16 Đại học: 2 (danh sách xem tại phụ lục 1.5) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

 - Hoàn thành chương trình 

đào tạo; chấp hành nội quy, 

quy chế, quy định về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

GDĐT và của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu 

về triết học; có khả năng 

ứng dụng khoa học cơ bản 

để giải các bài toán chuyên 

ngành phức tạp; có khả 

năng xác định vấn đề và 

giải một cách sáng tạo các 

bài toàn kỹ thuật trong lĩnh 

vực đào tạo; có khả năng 

hoạt động thực tiễn để giải 

quyết những vấn đề chuyên 

môn; có kiến thức tổng hợp 

và kiến thức liên ngành 

thuộc lĩnh vực đào tạo. 

- Kỹ năng: có khả năng 

nghiên cứu, thiết kế các hệ 

thống, trang thiết bị thuộc 

chuyên ngành đào tạo; có 

phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải 

quyết tình huống sáng tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng 

Anh cơ bản B1 Khung 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Sinh viên 

được trang bị những kiến thức cơ bản và thực tế cần thiết của 

ngành Thiết kế tàu thủy, cụ thể như: Lý thuyết tàu, Kết cấu tàu, 

Sức bền tàu, Rung động tàu, Thiết bị tàu, Thiết kế tàu, Mỹ thuật 

thiết kế tàu, Công nghệ đóng tàu 

- Kỹ năng: Thiết kế kỹ thuật và thi công cho các loại tàu và công 

trình nổi, các công trình thiết kế mang tính hiện đại và tính kinh 

tế cao. Thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ khí tàu thuyền.  

Thiết lập quy trình công nghệ đóng mới tàu. Tính dự trù nguyên 

vật liệu, nhân công và giá thành đóng mới và công trình nổi. Tổ 

chức sản xuất và quản lý điều hành quá trình công nghệ  

Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong 

công nghệ thiết kế tàu thuỷ và công trình nổi. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

Châu Âu hoặc tương 

đương. 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

 - Nghiên cứu tại các cơ 

quan nghiên cứu 

- Chuyên gia trong lĩnh 

vực chuyên ngành 

- Giảng dạy tại các trường 

đại học, cao đẳng 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán 

bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực cơ khí tàu thuyền; 

Làm việc tại các trường đại học có chuyên ngành thiết kế và công 

nghệ đóng tàu, các trường trung học và dạy nghề đóng tàu; các 

nhà máy đóng và sửa chữa tàu; Các cơ sở nghiên cứu, thiết kế tàu 

thuyền; Các cơ quan giám sát và kiểm tra thiết kế tàu thủy và công 

trình nổi; Các phòng khoa học kỹ thuật-công nghệ của các công 

ty quản lý, khai thác tàu- công trình nổi. 

11) Ngành Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành Công nghệ đóng tàu thủy)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui chế đào 

tạo thạc sỹ của Bộ 

GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.5, 2.9) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 02, Tiến sỹ: 1, Thạc sỹ: 16 Đại học: 2 (danh sách xem tại phụ lục 1.5) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

 - Hoàn thành chương trình 

đào tạo; chấp hành nội quy, 

quy chế, quy định về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

GDĐT và của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu 

về triết học; có khả năng 

ứng dụng khoa học cơ bản 

để giải các bài toán chuyên 

ngành phức tạp; có khả 

năng xác định vấn đề và 

giải một cách sáng tạo các 

bài toàn kỹ thuật trong lĩnh 

vực đào tạo; có khả năng 

hoạt động thực tiễn để giải 

quyết những vấn đề chuyên 

môn; có kiến thức tổng hợp 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Nắm vững 

các kiến thức cơ sở của chuyên ngành Công nghệ đóng mới và 

sửa chữa tàu thủy như: cơ lý thuyết, cơ chất lỏng; sức bền vật liệu, 

nguyên lý máy, chi tiết máy, công nghệ kim loại, vật liệu học, … 

là tiền đề để học tiếp các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên 

sâu, tiếp cận nhanh với các công nghệ mới. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

và kiến thức liên ngành 

thuộc lĩnh vực đào tạo. 

- Kỹ năng: có khả năng 

nghiên cứu, thiết kế các hệ 

thống, trang thiết bị thuộc 

chuyên ngành đào tạo; có 

phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải 

quyết tình huống sáng tạo. 

- 'Trình độ ngoại ngữ: tiếng 

Anh cơ bản B1 Khung 

Châu Âu hoặc tương 

đương. 

- Kỹ năng: Thiết kế kỹ thuật và thi công cho các loại tàu và công 

trình nổi, các công trình thiết kế mang tính hiện đại và tính kinh 

tế cao. Thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ khí tàu thuyền.  

Thiết lập quy trình công nghệ đóng mới tàu. Tính dự trù nguyên 

vật liệu, nhân công và giá thành đóng mới và công trình nổi. Tổ 

chức sản xuất và quản lý điều hành quá trình công nghệ  

Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong 

công nghệ thiết kế tàu thuỷ và công trình nổi. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

 - Nghiên cứu tại các cơ 

quan nghiên cứu 

- Chuyên gia trong lĩnh 

vực chuyên ngành 

- Giảng dạy tại các trường 

đại học, cao đẳng 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán 

bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực cơ khí tàu thuyền; 

Làm việc tại các trường đại học có chuyên ngành thiết kế và công 

nghệ đóng tàu, các trường trung học và dạy nghề đóng tàu; các 

nhà máy đóng và sửa chữa tàu; Các cơ sở nghiên cứu, thiết kế tàu 

thuyền; Các cơ quan giám sát và kiểm tra thiết kế tàu thủy và công 

trình nổi; Các phòng khoa học kỹ thuật - công nghệ của các công 

ty quản lý, khai thác tàu - công trình nổi. 

12) Ngành Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành Kỹ thuật Công trình ngoài khơi)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.5, 2.9) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 02, Tiến sỹ: 1, Thạc sỹ: 16 Đại học: 2 (danh sách xem tại phụ lục 1.5) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

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

đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của 

sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương 

của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và 

thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ 

về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến thức 

cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có 

kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ 

bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Nắm 

vững các kiến thức cơ sở của chuyên ngành Công trình ngoài khơi như: cơ 

lý thuyết, cơ chất lỏng; sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy, công 

nghệ kim loại, vật liệu học và các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên 

sâu, tiếp cận nhanh với các công nghệ mới ngoài khơi như dàn khoan nổi, 

dàn khai thác dầu khí. 

- Kỹ năng: Thiết kế kỹ thuật và thi công cho các công trình ngoài khơi như 

dan khoan cố định. Dàn di động, dàn khai thác dầu. các loại nhà dàn. Thẩm 

định các dự án và thiết kế công trình ngoài khơi; Thiết lập quy trình công 

nghệ đóng mới công trình ngoài khơi. Tổ chức sản xuất và quản lý điều 

hành quá trình công nghệ. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương 

đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

  Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ 

thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực Dầu khí, công trình ngoài khơi; 

Làm việc tại các trường đại học có chuyên ngành thiết kế và công nghệ 

Công trình ngoài khơi; Các phòng khoa học kỹ thuật-công nghệ của các 

công ty Dầu khí. 
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13) Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui chế đào 

tạo thạc sỹ của Bộ 

GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất 

của cơ sở giáo dục cam kết 

phục vụ người học (như 

phòng học, trang thiết bị, 

thư viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.6) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 02, Tiến sỹ: 2, Thạc sỹ: 31 Đại học: 10 (danh sách xem tại phụ lục1. 6) 

- Thỉnh giảng: TS: 3, Thạc sỹ: 2 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người 

học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học 

 - Hoàn thành chương trình 

đào tạo; chấp hành nội quy, 

quy chế, quy định về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

GDĐT và của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu 

về triết học; có khả năng 

ứng dụng khoa học cơ bản 

để giải các bài toán chuyên 

ngành phức tạp; có khả 

năng xác định vấn đề và 

giải một cách sáng tạo các 

bài toàn kỹ thuật trong lĩnh 

vực đào tạo; có khả năng 

hoạt động thực tiễn để giải 

quyết những vấn đề chuyên 

môn; có kiến thức tổng hợp 

và kiến thức liên ngành 

thuộc lĩnh vực đào tạo. 

- Kỹ năng: có khả năng 

nghiên cứu, thiết kế các hệ 

thống, trang thiết bị thuộc 

chuyên ngành đào tạo; có 

phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải 

quyết tình huống sáng tạo. 

- 'Trình độ ngoại ngữ: tiếng 

Anh cơ bản B1 Khung 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức 

về cấu tạo, nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống 

của động cơ, gầm, điện ô tô, hệ thống tự động điều khiển, thiết bị 

tiện nghi. Các phương pháp tính toán, thiết kế các chi tiết, cụm 

chi tiết, các hệ thống của ô tô. 

Có kiến thức về phân tích và khắc phục được các nguyên nhân hư 

hỏng trong quá trình hoạt động của ô tô. Kiến thức về kiểm định, 

bảo trì và bảo dưỡng và khả năng thực hiện được công tác kiểm 

định, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, thí nghiệm động cơ và ô tô. 

- Kỹ năng: Có kỹ năng Thử nghiệm, chẩn đoán, vận hành, bảo 

dưỡng, sửa chữa ô tô. Nghiên cứu, thiết kế, cải tiến các hệ thống 

của ô tô để nâng cao hiệu quả sử dụng; kỹ năng bảo dưỡng, sửa 

chữa, lắp ráp ô tô, kiểm định xe ô tô và kinh doanh ô tô, phụ tùng 

ô tô. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

Châu Âu hoặc tương 

đương. 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

 - Nghiên cứu tại các cơ 

quan nghiên cứu 

- Chuyên gia trong lĩnh 

vực chuyên ngành 

- Giảng dạy tại các trường 

đại học, cao đẳng 

Đảm nhận các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các nhà 

máy, các cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô; Làm việc trong các cơ quan 

đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tư vấn, thiết 

kế, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

thuộc các lĩnh vực về công nghệ ô tô; Viện nghiên cứu, các trung 

tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, Giảng dạy các 

môn học chuyên môn ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp, dạy nghề có mở chuyên ngành liên quan. 

14) Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Cơ giới hóa xếp dỡ)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất 

của cơ sở giáo dục cam 

kết phục vụ người học 

(như phòng học, trang 

thiết bị, thư viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.6) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 02, Tiến sỹ: 2, Thạc sỹ: 31 Đại học: 10 (danh sách xem tại phụ lục1. 6) 

- Thỉnh giảng: TS: 3, Thạc sỹ: 2 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người 

học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học 

tập của người học 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Nắm vững 

các kiến thức chuyên ngành về tính năng, cấu tạo, phạm vi sử 

dụng, nguyên lý hoạt động và đặc điểm của các loại Máy xếp dỡ, 

từ đó áp dụng vào việc khai thác các Máy xếp dỡ đạt hiệu quả cao 

và an toàn tại các cơ sở sản xuất. Có khả năng tư vấn, lập dự án 

trang bị, mua sắm Máy xếp dỡ tại các cơ sở sản xuất. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Kỹ năng: Xây dựng kế hoạch, lập dự án trang bị thiết bị nâng 

đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo 

quy trình công nghệ xếp dỡ và các quy trình công nghệ khác 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

  Quản lý, điều hành các công việc tại các cơ sở sản xuất như: Các 

cảng biển, cảng sông, các công ty lắp máy, nhà máy cơ khí, nhà 

máy chế tạo thiết bị nâng – vận chuyển, nhà máy đóng tàu, nhà 

máy cơ khí giao thông, các công ty công nghiệp, công ty vận tải, 

các khu khai thác mỏ than, mỏ dầu, khí đốt, các nhà máy thủy 

điện, nhà máy khí – điện – đạm, nhà máy xi măng, công ty xây 

dựng, các nhà máy có sử dụng đến thiết bị và dây chuyền xếp dỡ 

15) Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Máy xây dựng)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất 

của cơ sở giáo dục cam kết 

phục vụ người học (như 

phòng học, trang thiết bị, 

thư viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.6) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 02, Tiến sỹ: 2, Thạc sỹ: 31 Đại học: 10 (danh sách xem tại phụ lục1. 6) 

- Thỉnh giảng: TS: 3, Thạc sỹ: 2 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người 

học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, 

các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, cấp 

học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học 

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

yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy 

định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương của 

học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và thường 

xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự 

học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến thức cơ 

bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có kiến thức 

cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên 

cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT 

cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Nắm vững các kiến thức chuyên ngành 

về tính năng, cấu tạo, phạm vi sử dụng, nguyên lý hoạt động và đặc điểm của 

các loại Máy nâng chuyển & Máy xây dựng. Có khả năng tư vấn, lập dự án trang 

bị, mua sắm Máy nâng chuyển & Máy xây dựng tại các cơ sở sản xuất. Có khả 

năng tính toán thiết kế, tính toán kiểm nghiệm, tính toán lựa chọn, lập quy trình 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

công nghệ thiết kế hoán cải nâng cấp các trang thiết bị về Máy nâng chuyển & 

Máy xây dựng.  

- Kỹ năng: Có kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập dự án trang bị thiết bị Máy nâng 

chuyển & Máy xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tham gia tổ chức, điều hành 

và chỉ đạo quy trình công nghệ. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

  Công tác trong các doanh nghiệp, như các công ty, tổng công ty xây dựng, các 

công ty lắp máy, cảng biển, các nhà máy công nghiệp 

- Các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm máy và thiết bị xây dựng, nâng 

chuyển hoặc các máy móc thiết bị cơ khí;  

- Làm việc tại các trung tâm kiểm định, Cục đăng kiểm, Ban quản lý dự án, các 

trường đào tạo trong lĩnh vực cơ khí và chuyên ngành,  

16) Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Chuyên ngành xây dựng công trình thủy và thềm lục địa)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui chế đào 

tạo thạc sỹ của Bộ 

GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.7) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 16, Thạc sỹ: 24, ĐH: 6 (danh sách xem tại phụ lục 1.7) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

 - Hoàn thành chương trình 

đào tạo; chấp hành nội quy, 

quy chế, quy định về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

GDĐT và của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu 

về triết học; có khả năng 

ứng dụng khoa học cơ bản 

để giải các bài toán chuyên 

ngành phức tạp; có khả 

năng xác định vấn đề và 

giải một cách sáng tạo các 

bài toàn kỹ thuật trong lĩnh 

vực đào tạo; có khả năng 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức 

về khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công công trình thủy; quản lí dự 

án xây dựng công trình thủy.  
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

hoạt động thực tiễn để giải 

quyết những vấn đề chuyên 

môn; có kiến thức tổng hợp 

và kiến thức liên ngành 

thuộc lĩnh vực đào tạo. 

- Kỹ năng: có khả năng 

nghiên cứu, thiết kế các hệ 

thống, trang thiết bị thuộc 

chuyên ngành đào tạo; có 

phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải 

quyết tình huống sáng tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng 

Anh cơ bản B1 Khung 

Châu Âu hoặc tương 

đương. 

- Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh 

nghiệm trong thực tiễn để hình thành tư duy, lập luận cho bản 

thân. 

Có kỹ năng tìm và xử lý thông tin, kỹ năng phát hiện và giải quyết 

vấn đề, kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

 - Nghiên cứu tại các cơ 

quan nghiên cứu 

- Chuyên gia trong lĩnh 

vực chuyên ngành 

- Giảng dạy tại các trường 

đại học, cao đẳng 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, 

kỹ sư tư vấn giám sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu 

tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công 

ty kiểm định; công ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, 

Phòng/Sở xây dựng, Phòng/Khu quản lý đô thị; trợ giảng ở các 

trường Đại học, Cao đẳng 

17) Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu hầm)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 
 Thi tuyển theo Qui chế đào tạo 

thạc sỹ của Bộ GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.7) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 16, Thạc sỹ: 24, ĐH: 6 (danh sách xem tại phụ lục 1.7) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, 

các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, cấp 

học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

 - Hoàn thành chương trình đào 

tạo; chấp hành nội quy, quy chế, 

quy định về đào tạo trình độ 

thạc sĩ của Bộ GDĐT và của 

Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu về 

triết học; có khả năng ứng dụng 

khoa học cơ bản để giải các bài 

toán chuyên ngành phức tạp; có 

khả năng xác định vấn đề và giải 

một cách sáng tạo các bài toàn 

kỹ thuật trong lĩnh vực đào tạo; 

có khả năng hoạt động thực tiễn 

để giải quyết những vấn đề 

chuyên môn; có kiến thức tổng 

hợp và kiến thức liên ngành 

thuộc lĩnh vực đào tạo. 

- Kỹ năng: có khả năng nghiên 

cứu, thiết kế các hệ thống, trang 

thiết bị thuộc chuyên ngành đào 

tạo; có phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải quyết 

tình huống sáng tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh 

cơ bản B1 Khung Châu Âu hoặc 

tương đương. 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức 

và biết cách phân tích số liệu trong chuyên ngành xây dựng cầu 

đường như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, thủy 

văn, thủy lực.  

- Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh 

nghiệm trong thực tiễn để hình thành tư duy, lập luận cho bản 

thân, Có khả năng khảo sát công trình; thiết kế, kiểm định, lập dự 

toán, lập hồ sơ đấu thầu; tham gia thi công, trực tiếp quản lý các 

đội sản xuất tại công trường; giám sát công trình 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

 - Nghiên cứu tại các cơ quan 

nghiên cứu 

- Chuyên gia trong lĩnh vực 

chuyên ngành 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, 

kỹ sư tư vấn giám sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu 

tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy trưởng công trường. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công 

ty kiểm định; công ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Giảng dạy tại các trường đại 

học, cao đẳng 

Phòng/Khu quản lý đô thị, Sở giao thông vận tải; trợ giảng ở các 

trường Đại học, Cao đẳng 

18) Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui chế đào 

tạo thạc sỹ của Bộ 

GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.7) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 16, Thạc sỹ: 24, ĐH: 6 (danh sách xem tại phụ lục 1.7) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

 - Hoàn thành chương trình 

đào tạo; chấp hành nội quy, 

quy chế, quy định về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

GDĐT và của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu 

về triết học; có khả năng 

ứng dụng khoa học cơ bản 

để giải các bài toán chuyên 

ngành phức tạp; có khả 

năng xác định vấn đề và 

giải một cách sáng tạo các 

bài toàn kỹ thuật trong lĩnh 

vực đào tạo; có khả năng 

hoạt động thực tiễn để giải 

quyết những vấn đề chuyên 

môn; có kiến thức tổng hợp 

và kiến thức liên ngành 

thuộc lĩnh vực đào tạo. 

- Kỹ năng: có khả năng 

nghiên cứu, thiết kế các hệ 

thống, trang thiết bị thuộc 

chuyên ngành đào tạo; có 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức 

và biết cách phân tích số liệu trong chuyên ngành xây dựng cầu 

đường như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, thủy 

văn, thủy lực.  

- Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh 

nghiệm trong thực tiễn để hình thành tư duy, lập luận cho bản 

thân, Có khả năng khảo sát công trình cầu đường; thiết kế, kiểm 

định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu thầu; tham gia thi công, trực tiếp 

quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát công trình cầu 

đường bộ. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải 

quyết tình huống sáng tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng 

Anh cơ bản B1 Khung 

Châu Âu hoặc tương 

đương. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

 - Nghiên cứu tại các cơ 

quan nghiên cứu 

- Chuyên gia trong lĩnh 

vực chuyên ngành 

- Giảng dạy tại các trường 

đại học, cao đẳng 

Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, 

kỹ sư tư vấn giám sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu 

tư, đội trưởng đội thi công, chỉ huy trưởng công trường cầu đường 

bộ. 

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát, tư vấn thiết kế; công 

ty kiểm định; công ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, 

Phòng/Khu quản lý đô thị, Sở giao thông vận tải; trợ giảng ở các 

trường Đại học, Cao đẳng 

19) Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Đường bộ)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui chế đào tạo 

thạc sỹ của Bộ GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.7) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 16, Thạc sỹ: 24, ĐH: 6 (danh sách xem tại phụ lục 1.7) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

 - Hoàn thành chương trình đào tạo; 

chấp hành nội quy, quy chế, quy 

định về đào tạo trình độ thạc sĩ của 

Bộ GDĐT và của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

nghề nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác 

phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học 

tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định 

trong đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, 

tự nghiên cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố 

vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự 

nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu về triết 

học; có khả năng ứng dụng khoa 

học cơ bản để giải các bài toán 

chuyên ngành phức tạp; có khả 

năng xác định vấn đề và giải một 

cách sáng tạo các bài toàn kỹ thuật 

Mục tiêu chung: 

Đào tạo nguồn nhân lực xây dựng công trình giao thông 

có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời 

kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

trong lĩnh vực đào tạo; có khả năng 

hoạt động thực tiễn để giải quyết 

những vấn đề chuyên môn; có kiến 

thức tổng hợp và kiến thức liên 

ngành thuộc lĩnh vực đào tạo. 

- Kỹ năng: có khả năng nghiên 

cứu, thiết kế các hệ thống, trang 

thiết bị thuộc chuyên ngành đào 

tạo; có phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải quyết tình 

huống sáng tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh cơ 

bản B1 Khung Châu Âu hoặc 

tương đương. 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng-An ninh; 

có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và 

nhân văn, lý luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa 

học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ bản vào 

nghiên cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông tư số: 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức và biết 

cách phân tích số liệu trong chuyên ngành xây dựng cầu 

đường như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng,tr cđịa, 

thủy văn, thủy lực. 

- Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các 

kinh nghiệm trong thực tiễn để hìnhthành tư duy, lập luận 

cho bản thân, Có khả năng khảo sát công trình cầu đường; 

thiết kế, kiểm định, lập dự toán, lập hồ sơ đấu thầu; tham 

gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công 

trường; giám sát công trình cầu đường bộ. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, 

IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). 

Mục tiêu cụ thể: 

+ Đào tạo kỹ sư Xây dựng đường bộ, xây dựng Cầu đường 

bộ cho lĩnh vực Xây dựng công trình giao thông có chất 

lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng 

cao, đáp ứng nhu cầu của người học; tạo môi trường giảng 

dạy, học tập, nghiên cứu tích cực; phù hợp nhu cầu của xã 

hội. 

+ Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, tư 

cách và sức khoẻ tốt,n m vững và thực hiện tốt đường lối 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có ý thức 

phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc đúng với định hướng của Đảng, Chính phủ trong 

chiến lược phát triển ngành và phù hợp với Quy hoạch đào 

tạo nguồn nhân lực Giao thông vận tải; từng bước hội nhập 

với giáo dục đại học trong khu vực và trên quốc tế. 

+ Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng cơ bản 

để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những kiến 

thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có những kỹ năng 

thực hành cao để đảm đương công việc của người kỹ sư 

ngành Xây dựng Công trình giao thông. 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

 - Nghiên cứu tại các cơ quan 

nghiên cứu 

- Chuyên gia trong lĩnh vực 

chuyên ngành 

- Giảng dạy tại các trường đại 

học, cao đẳng 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng Đường bộ, 

Cầu đường có thể đảm nhiệm các công tác: 

- Khảo sát, thiết kế, lập dự án, thẩm tra dự án xây dựng 

công trình giao thông 

- Tham gia các hoạt động tư vấn chuyên môn, tư vấn giám 

sát xây dựng, quản lý dự án, đấu thầu, thi công và tổ chức 

thi công xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ, 

quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng công trình giao 

thông. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học về vật liệu, công nghệ 

trong xây dựng 

- Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có ngành liên quan đến 

xây dựng và xây dựng công trình giao thông 

- Ngoài ra, kỹ sư Đường bộ và Cầu đường có thể tiếp tục 

theo học các chương trình đào tạo sau đại học: Thạc sĩ kỹ 

thuật, Tiến sĩ kỹ thuật ngành Xây dựng Công trình giao 

thông và các ngành Xây dựng khác. 

   



47 

20) Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Chuyên ngành Quy hoạch và Thiết kế công trình Giao thông)  

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.7) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 16, Thạc sỹ: 24, ĐH: 6 (danh sách xem tại phụ lục 1.7) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

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

đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh 

viên. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương của 

học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và 

thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ về 

vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến thức cơ 

bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có kiến thức 

cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên 

cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức về việc lập 

qui hoạch phát triển GTVT trong khu vực: các công trình GTVT quốc gia và 

địa phương; các công trình GTVT theo chuyên ngành: đường bộ, giao thông 

đô thị, đường sắt và đường sắt đô thị, đường sông, cảng biển, sân bay… quản 

lý và triển khai thực hiện qui hoạch.  

- Kỹ năng: Có kỹ năng tổ chức điều tra, khảo sát giao thông, phân tích đánh 

giá giao thông và đề xuất các giải pháp khắc phục các tồn tại; kỹ năng áp dụng 

các mô hình dự báo giao thông, vận dụng các mô hình toán tối ưu, áp dụng 

giao thông thông minh ITS trong các dự án phát triển giao thông. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

  Có khả năng làm việc như: cán bộ chuyên môn quy hoạch và quản lý công 

trình giao thông, thiết kế và tư vấn dự án đầu tư GTVT, cán bộ quản lý dự án 

đầu tư xây dựng GTVT. 

Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các Sở Ban Ngành, trong các 

cơ quan nghiên cứu phát triển GTVT, trong Ban quản lý dự án công trình giao 

thông, trong các công ty tư vấn thiết kế và công ty xây dựng GTVT, với vị trí 

là trực tiếp sản xuất hoặc quản lý điều hành 
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21) Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Chuyên ngành Đường sắt - Metro)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.7) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 16, Thạc sỹ: 24, ĐH: 6 (danh sách xem tại phụ lục 1.7) 

- Thỉnh giảng: TS: 2, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

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

đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh 

hoạt của sinh viên. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề 

cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được 

tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận 

chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận 

dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật; có 

trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông 

tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng 

bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức về khảo sát, thiết kế, tổ 

chức thi công công trình; quản lí dự án đường sắt Metro.  

- Kỹ năng: Có kỹ năng phân tích, đánh giá và đúc kết các kinh 

nghiệm trong thực tiễn để hình thành tư duy, lập luận cho bản thân, 

Có tư duy độc lập và sáng tạo; Có khả năng suy luận và thuyết trình 

logic. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

  Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ 

sư tư vấn giám sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội 

trưởng đội thi công, chỉ huy trưởng công trường Đường sắt - Metro. 

Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các Sở Ban Ngành, 

trong các cơ quan nghiên cứu phát triển GTVT, trong Ban quản lý 

dự án công trình giao thông, trong các công ty tư vấn thiết kế và 

công ty xây dựng GTVT, với vị trí là trực tiếp sản xuất hoặc quản lý 

điều hành 
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22) Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Công nghiệp và dân dụng)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của 

cơ sở giáo dục cam kết phục 

vụ người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.8) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 7, Thạc sỹ: 43, ĐH: 16 (danh sách xem tại phụ lục 1.8) 

- Thỉnh giảng: TS: 3, Thạc sỹ: 2 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học 

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

yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh 

viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương của 

học phần đó. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và 

thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ về 

vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng - An ninh; có các kiến thức cơ 

bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có kiến thức 

cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên 

cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 

của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức về khảo sát, thiết 

kế, tổ chức thi công, quản lí dự án các công trình xây dựng dân dụng và công 

nghiệp.  

- Kỹ năng: Những kỹ xây dựng được đào tạo chuyên sâu về tính toán, thiết kế 

các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình cầu; đồng thời cũng được 

trang bị các kiến thức liên quan đến công tác giám sát, thi công các công trình. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

  Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư vấn 

giám sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi công, 

chỉ huy trưởng công trường Xây dựng Công nghiệp và dân dụng. 

Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các Sở Ban Ngành về Xây dựng, 

các công ty tư vấn thiết kế và công ty xây dựng với vị trí là trực tiếp sản xuất 

hoặc quản lý điều hành 
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23) Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Chuyên ngành Nền móng và Công trình ngầm)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của 

cơ sở giáo dục cam kết phục 

vụ người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.8) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 7, Thạc sỹ: 43, ĐH: 16 (danh sách xem tại phụ lục 1.8) 

- Thỉnh giảng: TS: 3, Thạc sỹ: 2 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học 

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

đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh 

viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương 

của học phần đó. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và 

thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ 

về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến thức 

cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có kiến 

thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ bản vào 

nghiên cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 

năm 2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức về 

khảo sát, thiết kế nền móng và công trình ngầm, tổ chức thi công, quản lí dự 

án các công trình xây dựng.  

- Kỹ năng: Những kỹ xây dựng được đào tạo chuyên sâu về tính toán, thiết 

kế nền móng và các công trình ngầm; đồng thời cũng được trang bị các kiến 

thức liên quan đến công tác giám sát, thi công các công trình ngầm. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương 

đương). 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

  Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư thiết kế, kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư tư 

vấn giám sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, đội trưởng đội thi 

công, chỉ huy trưởng công trường Xây dựng. 

Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các Sở Ban Ngành về Xây 

dựng, các công ty tư vấn thiết kế và công ty xây dựng với vị trí là trực tiếp 

sản xuất hoặc quản lý điều hành 

24) Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu Công trình)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 
  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) hoặc 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các phòng thí nghiệm, thực hành chuyên ngành (xem tại phụ lục 2.8) 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 01, Tiến sỹ: 7, Thạc sỹ: 43, ĐH: 16 (danh sách xem tại phụ lục 1.8) 

- Thỉnh giảng: TS: 3, Thạc sỹ: 2 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

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

đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của 

sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương 

của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và 

thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ 

về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến thức 

cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có 

kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ 

bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến 

thức về khảo sát, tính toán, kết cấu công trình, tổ chức giám sát thi công, 

quản lí dự án các công trình xây dựng.  

- Kỹ năng: Những kỹ xây dựng được đào tạo chuyên sâu về tính toán kết 

cấu các công trình; đồng thời cũng được trang bị các kiến thức liên quan 

đến công tác giám sát, thi công các công trình. 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương 

đương). 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

  Các vị trí có thể đảm nhận là: kỹ sư kết cấu công trình, kỹ sư quản lý dự 

án, kỹ sư tư vấn giám sát, kỹ sư quản lý thi công, kỹ sư quản lý đầu tư, chỉ 

huy trưởng công trường Xây dựng. 

Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các Sở Ban Ngành về Xây 

dựng, các công ty tư vấn thiết kế và công ty xây dựng với vị trí là trực tiếp 

sản xuất hoặc quản lý điều hành 

 

25) Ngành Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)   

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui 

chế đào tạo thạc sỹ 

của Bộ GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa)  

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Khối D1 (toán, Văn, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư 

viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 1, Tiến sỹ: 5, Thạc sỹ: 29, ĐH: 12 (danh sách xem tại phụ lục 1.9) 

- Thỉnh giảng: TS: 3, Thạc sỹ: 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ 

học tập của người học 

 - Hoàn thành chương 

trình đào tạo; chấp 

hành nội quy, quy 

chế, quy định về đào 

tạo trình độ thạc sĩ 

của Bộ GDĐT và 

của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên 

cứu 

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

đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt 

của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương 

của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu 

và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, 

hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu 

biết sâu về triết học; 

có khả năng ứng 

dụng khoa học cơ 

bản để giải các bài 

toán Tổ chức vận tải; 

có khả năng xác định 

vấn đề và giải một 

cách sáng tạo các 

vấn đề kinh tế, quản 

lý; có khả năng hoạt 

động thực tiễn để 

giải quyết những vấn 

đề chuyên môn; có 

kiến thức tổng hợp 

và kiến thức liên 

ngành thuộc lĩnh vực 

Tổ chức và quản lý 

vận tải. 

- Kỹ năng: có khả 

năng nghiên cứu, 

vận dụng kiến thức 

để Tổ chức và quản 

lý doanh nghiệp vận 

tải; có phương pháp 

luận khoa học, 

phương pháp giải 

quyết tình huống 

sáng tạo. 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính 

trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa 

học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật; có trình độ tin học 

đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông tư số: 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và 

Truyền thông; Có kiến thức chuyên sâu về : kinh tế vận tải biển, quản 

trị nhân sự, luật vận tải, quản lý khai thác cảng, quản lý khai thác đội 

tàu, đại lý tàu biển, giao nhận vận tải, bảo hiểm hàng hải, quản trị dự án, 

nghiệp vụ tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp vận tải.  

- Kỹ năng: Tham gia lập kế hoạch, tổ chức, điều hành: công tác xếp dỡ 

tại cảng biển, khai thác tàu tại các công ty vận tải, hoạt động sản xuất và 

dịch vụ tại các doanh nghiệp khác trong ngành vận tải và thương mại, 

có kỹ năng mềm trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tư duy logic, 

độc lập 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng 

lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương 

đương). 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Trình độ ngoại 

ngữ: tiếng Anh cơ 

bản B1 Khung Châu 

Âu hoặc tương 

đương. 

VII 

Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình 

độ 

 - Nghiên cứu tại các 

cơ quan nghiên cứu 

- Chuyên gia trong 

lĩnh vực chuyên 

ngành 

- Giảng dạy tại các 

trường đại học, cao 

đẳng 

Có thể công tác tại các cảng, công ty vận tải biển, các doanh nghiệp dịch 

vụ vận tải (đại lý tàu, môi giới hàng hải, giao nhận vận tải, công ty xuất 

nhập khẩu , …). 

Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn là : kế hoạch, khai thác, 

thương vụ, đại lý, lao động - tiền lương, kế toán. 

Giảng dạy tại các trường ĐH, Cao đẳng. 

26) Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Thi tuyển theo Qui chế đào 

tạo thạc sỹ của Bộ 

GD&ĐT 

Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa) 

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

- Khối D1 (toán, Văn, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 

sở giáo dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng học, trang 

thiết bị, thư viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 1, Tiến sỹ: 5, Thạc sỹ: 29, ĐH: 12 (danh sách xem tại phụ lục 1.9) 

- Thỉnh giảng: TS: 3, Thạc sỹ: 0 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

 - Hoàn thành chương trình 

đào tạo; chấp hành nội quy, 

quy chế, quy định về đào 

tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

GDĐT và của Nhà trường 

- Tự học, tự nghiên cứu 

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

nghiệp đúng đắn, yêu nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện 

và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong 

đề cương của học phần đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên 

cứu và thường xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để 

được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên cứu. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

 - Kiến thức: Hiểu biết sâu 

về triết học; có khả năng 

ứng dụng khoa học cơ bản 

để giải các bài toán Tổ chức 

vận tải; có khả năng xác 

định vấn đề và giải một 

cách sáng tạo các vấn đề 

kinh tế, quản lý; có khả 

năng hoạt động thực tiễn để 

- Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý 

luận chính trị; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khả 

năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học 

thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ 

bản theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 

2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Có kiến thức 

chuyên sâu về: kinh tế logistics, quản trị nhân sự, luật vận tải, 

quản trị logistics, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị hệ thống phân 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

giải quyết những vấn đề 

chuyên môn; có kiến thức 

tổng hợp và kiến thức liên 

ngành thuộc lĩnh vực Tổ 

chức và quản lý vận tải. 

- Kỹ năng: có khả năng 

nghiên cứu, vận dụng kiến 

thức để Tổ chức và quản lý 

doanh nghiệp vận tải; có 

phương pháp luận khoa 

học, phương pháp giải 

quyết tình huống sáng tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng 

Anh cơ bản B1 Khung 

Châu Âu hoặc tương 

đương. 

phối, giao nhận vận tải, khai thác vận tải đa phương thức, nghiệp 

vụ tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

logistics và vận tải đa phương thức.  

- Kỹ năng: Tham gia lập kế hoạch, tổ chức, điều hành dịch vụ vận 

tải đa phương thức. Thực hành nghiệp vụ giao nhận vận tải đa 

phương thức, có kỹ năng mềm trong hoạt động nghề nghiệp, khả 

năng tư duy logic, độc lập 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm 

hoặc tương đương). 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

ở các trình độ 

 - Nghiên cứu tại các cơ 

quan nghiên cứu 

- Chuyên gia trong lĩnh 

vực chuyên ngành 

- Giảng dạy tại các trường 

đại học, cao đẳng 

Có thể công tác tại các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh 

nghiệp làm dịch vụ vận tải đa phương thức nói riêng và các doanh 

nghiệp dịch vụ vận tải, giao nhận nói chung,… 

Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên. 

Giảng dạy tại các trường ĐH, Cao đẳng. 
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27) Ngành Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  

- Khối A (Toán, Lý, Hóa)  

- Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

- Khối D1 (toán, Văn, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của 

cơ sở giáo dục cam kết phục 

vụ người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 1, Tiến sỹ: 5, Thạc sỹ: 29, ĐH: 12 (danh sách xem tại phụ lục 1.9) 

- Thỉnh giảng: TS: 3, Thạc sỹ: 0 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, cấp 

học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học 

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

nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định 

của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương của học phần 

đó. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và thường 

xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, 

tự nghiên cứu. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có kiến thức cơ bản về 

khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển 

học thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông tư 

số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và 

Truyền thông; Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế xây dựng như: Quản lí đầu 

tư xây dựng, quản lí chi phí xây dựng công trình, đấu thầu, tổ chức sản xuất và các 

nghiệp vụ tài chính, kinh tế trong doanh nghiệp xây dự.  

- Kỹ năng: Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành công tác thi công xây lắp 

tại công trường. Lập, thẩm định và quản lí các dự án đầu tư như : dự án xây dựng các 

công trình GTVT, dự án đầu tư máy móc thiết bị trong các doanh nghiệp xây dựng, 

Lập, thẩm định dự toán đầu tư xây dựng công trình, có kỹ năng mềm trong hoạt động 

nghề nghiệp, khả năng tư duy logic, độc lập 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam, (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

  - Có thể công tác tại các doanh nghiệp xây dựng, các Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng, Các 

phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn là: Kế hoạch – kỹ thuật, Đầu tư, Thẩm 

định, Nhân sự, Tài chính. 

- Giảng dạy tại các trường ĐH, Cao đẳng. 
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28) Ngành Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng)    

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  - Khối A (Toán, Lý, Hóa)  

 - Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

 - Khối D1 (Toán, Văn, Anh) 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của 

cơ sở giáo dục cam kết phục 

vụ người học như phòng học, 

trang thiết bị, thư viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại 

http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 1, Tiến sỹ: 5, Thạc sỹ: 29, ĐH: 12 (danh sách xem tại phụ lục 1.9) 

- Thỉnh giảng: TS: 3, Thạc sỹ: 0 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên 

đề, các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, 

cấp học bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học 

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

nghề, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy 

định của Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương của học 

phần đó. 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và thường 

xuyên liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự 

học, tự nghiên cứu. 

VI 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

  - Kiến thức: Có chứng chỉ giáo dục Quốc phòng An ninh; có các kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị; có kiến thức cơ bản 

về khoa học tự nhiên và khả năng vận dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và 

phát triển học thuật; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 

theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin 

và Truyền thông; Có kiến thức chuyên sâu về Quản lí dự án xây dựng, Biết lập kế 

hoạch đầu tư xây dựng, quản lí chi phí xây dựng công trình, đấu thầu, tổ chức triển 

khai và quản lý dự án xây dựng.  

- Kỹ năng: Lập, thẩm định và quản lí các dự án đầu tư như: dự án xây dựng các 

công trình GTVT, dự án đầu tư máy móc thiết bị trong các doanh nghiệp xây dựng, 

Lập, thẩm định dự toán đầu tư xây dựng công trình, có kỹ năng mềm trong hoạt 

động nghề nghiệp, khả năng tư duy logic, độc lập 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam (450 điểm TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

  Có thể công tác tại các doanh nghiệp xây dựng, các Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng, Các 

phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên. 

Giảng dạy tại các trường ĐH, Cao đẳng. 

29) Ngành Kỹ thuật môi trường   

STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh 

  Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 

Môn xét tuyển:  - Khối A (Toán, Lý, Hóa)  

 - Khối A1 (Toán, Lý, Anh) 

 - Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất 

của cơ sở giáo dục cam 

kết phục vụ người học 

như phòng học, trang 

thiết bị, thư viện 

 - Cơ sở vật chất dùng chung như trong biểu mẫu 2.2 

- Các giáo trình tài liệu chuyên ngành (xem tại http://www.hcmutrans.edu.vn/thuvien/?mid=48) 

III Đội ngũ giảng viên 
 - Cơ hữu: PGS: 1, Tiến sỹ: 2, Thạc sỹ: 7, ĐH: 1 (danh sách xem tại phụ lục 1.9) 

- Thỉnh giảng: TS: 1, Thạc sỹ: 1 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

 - Tổ chức Khu nội trú, nhà ăn phục vụ sinh viên; 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học thuật hoặc chuyên đề, 

các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học,... 

- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm,...  

- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc làm, nhà trọ,... 

- Tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch học tập, kỹ năng học đại học, tư vấn chọn ngành học,... 

- Thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện cho sinh viên trong việc thực hiện chế độ, chính sách, cấp học 

bổng ngân sách, học hổng từ các doanh nghiệp. 

V 
Yêu cầu về thái độ học 

tập của người học 

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

có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của 

Trường liên quan đến học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên. 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được quy định trong đề cương của học phần 

đó. 

- Nâng cao ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu và thường xuyên 

liên hệ với giảng viên, cố vấn học tập để được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề tự học, tự nghiên 

cứu. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

  1- Mục tiêu chung 

Chương trình được xây dựng với mục tiêu đào tạo ra những Kỹ sư kỹ thuật môi trường có 

khả năng tiến hành các kỹ thuật môi trường như kỹ thuật đo đạc, xử lý, phòng ngừa ô 
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 

nhiễm, phục hồi môi trường; có kiến thức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản 

lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý chất thải; có khả năng đánh giá tác động môi trường và 

xã hội của các dự án; có khả năng tiếp nhận, tổ chức, triển khai, thực hiện các kế hoạch 

bảo vệ môi trường; có khả năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; có kỹ năng 

giao tiếp và làm việc nhóm. 

2- Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức 

- Giáo dục Quốc phòng - An ninh: 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. 

- Chính trị: 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 các kiến thức cơ 

bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo. 

- Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên; Có khả năng 

vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả năng 

sử dụng KHCB vào nghiên cứu và phát triển học thuật 

- Kiến thức ngành: 

+ Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực môi trường;  

+ Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp;  

+ Tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã 

hội trong lĩnh vực môi trường để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình 

độ cao hơn;  

+ Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến 

lĩnh vực được đào tạo. 

b) Kỹ năng 

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực 

tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau;  
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STT Nội dung 
Hệ đào tạo chính quy 
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- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và 

sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế 

hay trừu tượng trong lĩnh vực môi trường;  

- Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng 

miền; 

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát 

biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến lĩnh vực môi trường; 

Có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; 

có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc 

chuyên môn. 

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo;  

- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;  

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học 

tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;  

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường 

và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;  

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;  

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình. 

d) Trình độ Ngoại ngữ 

Theo Quy định “Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học và cao đẳng chính 

quy” ngày 13/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT Tp.HCM, sinh viên phải 

có chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC 500 điểm hoặc tương đương theo quy định để được xét 

công nhận tốt nghiệp.  

Có trình độ tiếng Anh cơ bản bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (450 điểm 

TOEIC, IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương). 

e) Trình độ Tin học  
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Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo thông tư số: 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền 

thông qui định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.  

VII 
Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp ở các trình độ 

  Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư có khả năng công tác tại: 

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực 

kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị 

sản xuất và kinh doanh như: Chi cục quản lý môi trường, các trung tâm kỹ thuật, công 

nghệ môi trường, Công ty Môi trường đô thị, Các ban quản lý các khu công nghiệp, Ban 

Quản Lý các dự án về giao thông (tàu điện ngầm, xe buýt nhanh, hầm, cầu, các dự án về 

đường thủy…), Công ty tư vấn thiết kế, Các nhà máy xí nghiệp...và các dự án xây dựng 

cơ bản...; 

- Quản lý, tư vấn, thiết kế, cho các dự án, đặc biệt là các dự án về giao thông trong lĩnh 

vực đánh giá tác động môi trường, giám sát chất lượng môi trường 

- Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực môi trường; 

- Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường tại các trường 

Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; 

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào 

trong thực tiễn ở lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên phục vụ sự phát triển bền vững tại các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan 

nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học… 
 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT, Bộ GTVT; 

- Công khai (website, bảng tin); 

- Các đơn vị trong Trường; 

- Lưu: VT, PĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 
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