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1. GIỚI THIỆU 

I.1 Sứ mệnh và tầm nhìn của trường Đại học GTVT TP. HCM 

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học 

kỹ thuật, cán bộ quản lý trình độ đại học và sau đại học; Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ về giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan phục vụ cho sự nghiệp Công 

nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Đến năm 2030, Trường phấn đấu trở thành trường đại học lớn, đa ngành của Việt Nam, là trung 

tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu về giao thông vận tải và các lĩnh vực 

liên quan, có uy tín, hoà nhập với các trường đại học trong khu vực và vững vàng tiếp cận trình 

độ các trường đại học tiên tiến trên thế giới [1]. 

I.2 Mục tiêu chất lượng của trường Đại học GTVT TP. HCM 

Trường phấn đấu trở thành trường đại học đào tạo nhân lực trình độ cao theo hướng ứng dụng 

trong lĩnh vực GTVT của khu vực phía Nam và cả nước. Hoàn thiện cơ cấu ngành nghề và trình 

độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ GTVT và quốc gia, trong đó, có 

một số ngành ngang tầm khu vực và quốc tế. Tăng số lượng và chất lượng các đề tài nghiên 

cứu, chuyển giao công nghệ có hàm lượng khoa học cao, đảm bảo tính ứng dụng và triển khai 

thực tế [1]. 

I.3 Triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi của trường Đại học GTVT TP. HCM 

Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học và công nghệ, đồng thời cung 

cấp dịch vụ khoa học và kỹ thuật cho sự phát triển của khu vực phía Nam và cả nước, trường 

Đại học GTVT TP. HCM theo đuổi triết lý giáo dục: “Kiến thức, Kỹ năng, Sáng tạo, và Hội 

nhập” [2]. 

Giá trị cốt lõi của trường Đại học GTVT TP. HCM: “Đoàn kết, Nhân văn, Chất lượng, Sáng 

tạo, và Hội nhập”. 

I.4 Sứ mệnh và tầm nhìn của khoa Công trình giao thông 

Đào tạo và phát triển đội ngũ trí thức có trình độ đại học và sau đại học ngành giao thông vận 

tải góp phần xây dựng đất nước. Cung cấp các dịch vụ chất lượng cao về khoa học kỹ thuật 

trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và các lĩnh vực liên quan. 

Khoa Công trình giao thông định hướng phát triển thành một trong những đơn vị đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước trong lĩnh vực xây dựng CTGT và 

các lĩnh vực liên quan, từng bước vươn tới trình độ khu vực Đông Nam Á và thế giới. 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

2.1 Mục tiêu chung 

Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, đáp ứng nhu cầu lao 

động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước. 

2.2 Mục tiêu cụ thể 

Bốn mục tiêu cụ thể của CTĐT ngành KTXD CTGT được trình bày trong Bảng 2.1.  
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Bảng 2.1 Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo ngành KTXD CTGT 1 

Ký hiệu Nội dung 

PO1 
Có kiến thức về khoa học cơ bản đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

PO2 

Có kiến thức kỹ thuật cơ sở ngành và chuyên ngành để có năng lực phát hiện, giải quyết 

các vấn đề liên quan đến kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, có tính sáng tạo trong 

hoạt động nghề nghiệp, có khả năng tự học và tự nghiên cứu. 

PO3 Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp và làm việc nhóm. 

PO4 
Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; Có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với xã hội và 

môi trường để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội. 

3. CHUẨN ĐẦU RA 

3.1 Các chuẩn đầu ra (PLOs) của chương trình đào tạo ngành KTXD CTGT 

Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ấn định 10 chuẩn đầu ra 

như trình bày trong Bảng 3.1. 

Bảng 3. 1 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành KTXD CTGT 2 

PLOs Nội dung 

PLO1 Á p dụng các kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở; 

PLO2 

Sử dụng thành 

thạo các phương 

pháp, kỹ năng 

và công cụ kỹ 

thuật hiện đại 

trong phát triển 

chuyên môn, 

nghề nghiệp; 

BR 

PI2.1.1 
Sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ để thiết kế kỹ 

thuật và thi công các công trình cầu và đường dạng cơ bản. 

PI2.1.2 
Có khả năng thiết kế sửa chửa, nâng cấp cải tạo các công 

trình cầu và đường. 

PI2.1.3 Thực hiện tư vấn giám sát; quản lý dự án. 

HE 

PI2.2.1 

Sử dụng các phương pháp, thiết bị và công nghệ hiện đại 

trong khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý khai thác công 

trình đường bộ. 

PI2.2.2 

Sử dụng các phương pháp, thiết bị kỹ thuật để thí nghiệm 

đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng đường và công trình 

đường bộ. 

PI2.2.3 Sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn. 

RM 
PI2.3.1 

Sử dụng các phương pháp, thiết bị và công cụ kỹ thuật hiện 

đại trong khảo sát,thiết kế, thi công và quản lý xây dựng các 

dạng công trình đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. 

PI2.3.2 Sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn. 

TP 

PI2.4.1 
Nắm vững các phương pháp qui hoạch, dự báo, ước lượng 

cũng như phân tích, đánh giá giao thông. 

PI2.4.2 

Có kỹ năng lập cơ sở dữ liệu dùng cho phân tích và dự báo 

giao thông cũng như tổ chức triển khai các kế hoạch điều tra, 

khảo sát giao thông. 
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PLOs Nội dung 

PI2.4.3 

Hiểu rõ các mô hình phân tích giao thông (mô hình dòng xe, 

mô hình xếp hàng..), mô hình dự báo giao thông (mô hình 4 

bước), mô hình TOD và sử dụng thành thạo các công cụ kỹ 

thuật hiện đại như VISSIM, SIDRA, VISUM, CUBE cũng 

như một số công cụ kỹ thuật có liên quan khác trong qui 

hoạch, phân tích, đánh giá và phát triển giao thông vận tải. 

PLO3 

Giải quyết 

những vấn đề kỹ 

thuật cần 

chuyên môn cao 

trong lĩnh vực 

chuyên ngành; 

BR 

PI3.1.1 
Xác định được giải pháp kỹ thuật cho các hạng mục phức tạp 

trong công trình cầu và đường. 

PI3.1.2 
Giải thích phương pháp đánh giá công trình bằng các thiết bị 

đo lường. 

HE 

PI3.2.1 

Thực hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan trong 

khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý khai thác công trình 

đường bộ. 

PI3.2.2 

Phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và lựa chọn phương án 

thiết kế, phương án kỹ thuật thi công và công nghệ bảo trì 

công trình đường bộ. 

RM 

PI3.3.1 

Thực hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan trong 

khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý xây dựng các dạng 

công trình đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị. 

PI3.3.2 

Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và lựa chọn 

phương án thiết kế, phương án kỹ thuật thi công các dạng 

công trình đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và các dạng 

công trình giao thông khác. 

TP 

PI3.4.1 
Có năng lực giải quyết các vấn đề về quản lý giao thông, an 

toàn giao thông, cũng như cải thiện giao thông. 

PI3.4.2 

Hiểu rõ mối quan hệ tương tác giữa giao thông và đô thị từ 

đó khởi thảo các chiến lược, định hướng phát triển giao 

thông xanh, thông minh, bền vững, thích ứng với các điều 

kiện biến đổi khí hậu toàn cầu. 

PI3.4.3 

Có năng lực giải quyết các vấn đề về qui hoạch phát triển 

giao thông và đô thị theo định hướng phát triển giao thông 

công cộng (TOD) 

PLO4 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong công việc 

chuyên ngành 

BR 
PI4.1.1 

Ứng dụng các phần mềm trong lĩnh vực kết cấu cầu, đường 

để tăng độ chính xác và tối ưu trong tiến trình thiết kế. 

PI4.1.2 Mô tả mô hình BIM trong công trình cầu đường. 

HE PI4.2.1 

Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán, phân tích kết 

cấu và tự động hóa thiết kế khi lập các dự án xây dựng, sửa 

chữa và bảo trì công trình đường bộ. 

RM PI4.3.1 

Sử dụng các phần mềm tin học cơ bản, các phần mềm chuyên 

dụng phục vụ thiết kết, tính toán, phân tích kết cấu, quản lý 

dự án trong thực hiện xây dựng các hạng mục công trình 

đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và các dạng công trình 

giao thông khác. 

TP 

PI4.4.1 
Có khả năng ứng dụng CNTT trong tổ chức, quản lý, và điều 

khiển giao thông. 

PI4.4.2 
Có khả năng ứng dụng CNTT trong khảo sát, điều tra, thu 

thập dữ liệu, phân tích, mô phỏng và dự báo giao thông. 

PI4.4.3 
Có khả năng ứng dụng CNTT trong thiết kế, tổ chức và vận 

hành các loại hình giao thông công cộng. 

PLO5 Giao tiếp thân thiện, hiệu quả; 

PLO6 Hoạt động tích cực, năng động và hiệu quả trong các nhóm đa ngành; 
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PLOs Nội dung 

PLO7 
Hiểu biết về cộng đồng, xã hội, môi trường, những chính sách phát triển cũng như các vấn đề 

về kinh tế chính trị và pháp luật của đất nước; 

PLO8 Xác định được tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh xã hội; 

PLO9 Nhận thức rõ về sự cần thiết phải học tập suốt đời và có khả năng học tập suốt đời; 

PLO10 Hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và có đạo đức nghề nghiệp. 

3.2 Sự phù hợp của CTĐT với triết lý giáo dục của nhà trường 

Triết lý giáo dục của Nhà trường được chuyển tải vào CTĐT như thể hiện trong Bảng 3.2 bên 

dưới. 

Bảng 3. 2 Các hợp phần của CTĐT đảm bảo triết lý giáo dục của Nhà trường 3 

Chương trình đào tạo ngành KTXD CTGT 

Triết lý giáo dục của trường 

Kiến 

thức 

Kỹ 

năng 

Sáng 

tạo 

Hội 

nhập 

Các khối kiến thức trong 

chương trình đào tạo 

Khối kiến thức đại cương      

Khối kiến thức cơ sở ngành      

Khối kiến thức chuyên ngành 

và Đồ án tốt nghiệp     

Hoạt động ngoại khóa 

Thi đua đề xuất ý tưởng khoa 

học, thiết kế mô hình     

Nghiên cứu khoa học sinh 

viên (khuyến khích, hỗ trợ)     

Phong trào SV tình nguyện vì 

cộng đồng, môi trường 
    

Các hoạt động vì người 

nghèo, yếu thế trong XH 
    

Các phong trào thể thao, 

Festival văn nghệ 
    

 

Bảng 3. 3 Sự phù hợp giữa Chuẩn đầu ra của CTĐT với triết lý giáo dục, sứ mệnh và tầm 

nhìn của Nhà trường 4 

Chuẩn đầu ra CTĐT 

ngành KTXD CTGT 

Triết lý giáo dục của trường 
Sứ mệnh của 

trường 

Tầm nhìn của 

trường Kiến 

thức 

Kỹ 

năng 

Sáng 

tạo 

Hội 

nhập 

PLO1       

PLO2       

PLO3       



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 5 

 

PLO4       

PLO5       

PLO6       

PLO7       

PLO8       

PLO9       

PLO10       

3.3 Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra (PLOs) và mục tiêu đào tạo (POs)  

Sự thống nhất giữa các yêu cầu về đầu ra (chuẩn đầu ra) và mục tiêu của chương trình đào tạo 

được thể hiện trong Bảng 3.3 sau đây. 

Bảng 3. 4 Sự đảm bảo mục tiêu đào tạo của các chuẩn đầu ra5 

Các 

mục 

tiêu 

Các chuẩn đầu ra của CTĐT 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
PLO1

0 

PO1           

PO2           

PO3           

PO4           

4. TIÊ U CHÍ TUYỂN SINH, QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT 

NGHIỆP 

4.1. Tiêu chí tuyển sinh  

Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-

BGDĐT [3] ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo): 

(1) Xét tuyển dựa vào điểm thi trung học phổ thông; 

(2)  Xét tuyển dựa vào điểm trung bình môn học ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 

lớp 11 và HK1 lớp 12); 

(3) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

4.2. Quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp  

CTĐT được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ. Quá trình đào tạo tuân theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và trường Đại học GTVT TP.HCM. Mỗi năm học bao gồm hai học kỳ chính (từ 
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đầu tháng Chín đến đầu tháng Bảy) và một học kỳ hè (từ giữa tháng Bảy đến cuối tháng Tám). 

Lịch học cụ thể cho cả năm học được Phòng Đào tạo công bố vào cuối tháng Sáu hàng năm. 

4.3. Điều kiện tốt nghiệp  

Sinh viên muốn tốt nghiệp CTĐT ngành KTXD CTGT phải đáp ứng các điều kiện sau: 

(1) Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của CTĐT theo chuyên ngành; 

(2) Điểm trung bình chung tích lũy từ 2.00 trở lên; 

(3) Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng; 

(4) Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của trường Đại học GTVT TP. HCM; 

(5) Đạt chuẩn công nghệ thông tin theo quy định của trường Đại học GTVT TP. HCM. 

5. CƠ HỘI VÀ  VỊ TRÍ VIỆC LÀ M VÀ  HỌC TẬP SAU TỐT NGHIỆP 

5.1 CƠ HỘI VIỆC LÀ M VÀ  HỌC TẬP SAU TỐT NGHIỆP 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp từ CTĐT ngành KTXD CTGT khóa 2020 sẽ được cấp bằng cử 

nhân và có cơ hội việc làm và học tập như sau: 

(1) Các các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ, các Cục Quản lý 

Đường bộ, các Sở GTVT và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng CTGT của các 

tỉnh/thành, các Ban quản lý dự án của các quận/huyện, ...); 

(2) Các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước về khảo sát, thiết kế, lập dự án, thẩm tra dự án xây 

dựng công trình giao thông; 

(3) Các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước về giám sát xây dựng, quản lý dự án, đấu thầu, thi 

công và tổ chức thi công xây dựng công trình giao thông; 

(4) Các viện/trung tâm nghiên cứu về phát triển hạ tầng giao thông; 

(5) Các bộ phận chuyên môn của các nhà đầu tư, các nhà thầu quản lý khai thác CTGT; 

(6) Giảng dạy các môn cơ sở ngành và chuyên ngành trong lĩnh vực công trình giao thông tại 

các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; 

(7) Học tiếp hệ kỹ sư chuyên sâu đặc thù hoặc học tập sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) để nâng cao 

trình độ. 

5.2 VỊ TRÍ VIỆC LÀ M SAU TỐT NGHIỆP 

Với cơ hội việc làm và học tập sau khi tốt nghiệp đã được mô tả, người học tốt nghiệp chương 

trình cử nhân ngành KTXD CTGT có khả năng có những vị trí việc làm như sau: 

(1) Cán bộ phụ trách công tác thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, quản lý dự án các công trình 

xây dựng lĩnh vực công trình giao thông; 

(2) Cán bộ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các viện nghiên cứu về công trình giao 

thông, viện/trung tâm nghiên cứu về phát triển hạ tầng giao thông. 

(3) Cán bộ kỹ thuật làm việc các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực GTVT; 

(4) Cán bộ giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong lĩnh vực xây dựng, 

xây dựng công trình giao thông 

6. ĐỐI SÁ NH VỚI MỘT SỐ CTĐT CÙNG LĨNH VỰC 

6.1 Về lĩnh vực Qui hoạch và kỹ thuật giao thông 
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Bảng 6. 1 Đối sánh tổng thể với một số CTĐT cùng lĩnh vực Qui hoạch giao thông6 

TT Tổng quan về CTĐT Tóm tắt mục tiêu đào tạo Trường 

1 

▪ Tên CTĐT: Qui hoạch và kỹ thuật 

giao thông 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Cử nhân 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 120 TC 

▪ Website: http://ctgt.ut.edu.vn/ 

Qui hoạch phát triển giao thông bền 

vững; Đánh giá tác động giao thông; 

Giải quyết căn cơ các vấn đề về ùn tắt 

và an toàn, TOD và GTCC; Hướng đến 

môi trường giao thông xanh, thông 

minh, an toàn và bền vững. 

 

Trường ĐH 

GTVT TP. 

Hồ Chí Minh 

2 

▪ Tên CTĐT: Qui hoạch và Kỹ thuật 

GTVT 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Cử nhân 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 120 TC 

▪ Website: https://utt.edu.vn/  

Hướng đến phát triển giao thông thông 

minh, xanh và bền vững. 

 

Trường Đại 

học công 

nghệ GTVT 

3 

▪ Tên CTĐT: Qui hoạch giao thông 

▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Cử nhân 

▪ Loại hình đào tạo: Bán thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 5 năm 

▪ Website: 

https://www.aston.ac.uk/study/cour

ses/  

▪ Tổng cộng 19 courses (ba giai đoạn) 

Hướng đến phát triển giao thông bền 

vững; Đánh giá tác động giao thông; và 

Giải quyết các vấn đề về tắc nghẽn giao 

thông và GTCC. 

 

Đại học 

Aston 

4 

▪ Tên CTĐT: Qui hoạch & Kỹ thuật 

giao thông 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: kỹ sư 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 5 năm 

▪ Website: 

http://www.transport.ntua.gr/cours

es/  

▪ Tổng cộng 21 courses 

Hướng tới giao thông xanh, an toàn và 

hiệu quả.  

Đại học kỹ 

thuật quốc 

gia Athens 

  

http://ctgt.ut.edu.vn/
https://utt.edu.vn/
https://www.aston.ac.uk/study/courses/
https://www.aston.ac.uk/study/courses/
http://www.transport.ntua.gr/courses/
http://www.transport.ntua.gr/courses/
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6.2 Về lĩnh vực Xây dựng Cầu đường 

Bảng 6. 2 Đối sánh tổng thể với một số CTĐT cùng lĩnh vực Xây dựng Cầu đường7 

TT Tổng quan về CTĐT Tóm tắt mục tiêu đào tạo Trường 

1 

▪ Tên CTĐT: Xây dựng Cầu đường 

▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Cử nhân 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 120 TC 

▪ Website: http://ctgt.ut.edu.vn/ 

- Kiến thức về khoa học cơ bản và kỹ 

thuật cơ sở để đáp ứng cho việc tiếp thu 

kiến thức chuyên ngành và khả năng 

học tập ở trình độ cao hơn;  

- Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất 

cá nhân cần thiết, đủ khả năng xử lý 

công việc chuyên môn và nghiên cứu 

độc lập, sáng tạo; Kỹ năng xã hội cần 

thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm 

ngành, đa ngành; 

- Đạo đức nghề nghiệp trong công việc. 

 

Trường Đại 

học GTVT 

TP. Hồ Chí 

Minh 

2 

▪ Tên CTĐT: KTXD Công trình giao 

thông Chuyên ngành Cầu  Đường 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Kỹ sư 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 142 TC 

▪ Website: 

http://www.aao.hcmut.edu.vn/  

- Kiến thức cơ bản về toán học, khoa 

học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu 

các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

-  Kiến thức kỹ thuật cơ sở ngành và 

chuyên ngành giúp đủ năng lực phát 

hiện, giải quyết các vấn đề liên quan 

đến thiết kế và thi công trong các công 

trình xây dựng cầu đường, có tính sáng 

tạo trong họat động nghề nghiệp, có khả 

năng tự học và tự nghiên cứu; Kỹ năng 

cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm 

việc nhóm đủ để làm việc trong môi 

trường làm việc liên ngành, đa văn hóa. 

 

Đại học 

Bách Khoa 

TP. Hồ Chí 

Minh 

3 

▪ Tên CTĐT: KTXD công trình giao 

thông 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Kỹ sư 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 3 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 142 TC 

▪ Website: 

https://courses.leeds.ac.uk/i445/civ

il-engineering-meng-beng 

- Khả năng phân tích, thiết kế, mô 

phỏng … trong lĩnh vực xây dựng nói 

chung và kỹ thuật giao thông nói riêng; 

Bổ sung những kiến thức về kiến trúc, 

vật liệu xây dựng, kỹ thuật đường sắt và 

môi trường; 

- Kết hợp kỹ năng và kiến thức đã học 

để đưa ra các giải pháp kỹ thuật hợp lý 

cho các dự án cụ thể; Kỹ năng giải 

quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp, quản lý 

dự án; Kỹ năng giao tiếp và làm việc 

nhóm. 

 

Đại học 

Leeds, UK 

4 

▪ Tên CTĐT: KTXD công trình giao 

thông 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Kỹ sư 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4 năm 

- Khả năng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong thiết kế, thi công, quản lý dự 

án.  

- Khả năng giải quyết những vấn đề 

phức tạp trong lĩnh vực xây dựng – 

 

Đại học 

Iowa, USA 

http://ctgt.ut.edu.vn/
http://www.aao.hcmut.edu.vn/
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TT Tổng quan về CTĐT Tóm tắt mục tiêu đào tạo Trường 

▪ Tổng số tín chỉ: 132 TC 

▪ Website: 

https://cee.engineering.uiowa.edu/u

ndergraduate-program/civil-

engineering   

công trình giao thông, những thách thức 

về môi trường, tắc nghẽn giao thông, 

nguồn nước, năng lượng, ….  

 

6.3 Về lĩnh vực Xây dựng Đường bộ 

Bảng 6. 3 Đối sánh tổng thể với một số CTĐT cùng lĩnh vực Xây dựng đường bộ8 

TT Tổng quan về CTĐT Mục tiêu đào tạo Trường 

1 

▪ Tên CTĐT: Xây dựng Đường bộ 

▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Cử nhân 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 120 TC 

▪ Website: http://ctgt.ut.edu.vn/ 

-Kiến thức về khoa học cơ bản đáp ứng 

cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp và khả năng học tập ở 

trình độ cao hơn; Kiến thức kỹ thuật cơ 

sở ngành và chuyên ngành để có năng 

lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên 

quan đến kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông, sáng tạo trong họat động 

nghề nghiệp;  

- Kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao 

tiếp, làm việc nhóm; 

- Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm 

với xã hội và môi trường để đóng góp 

hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của 

cộng đồng và xã hội. 

 

Trường Đại 

học GTVT 

TP. Hồ Chí 

Minh 

2 

▪ Tên CTĐT: Kỹ thuật xây dựng 

Đường bộ 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Kỹ sư 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4.5 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 161 TC 

▪ Website: 

https://www.utc.edu.vn/dao-tao/   

- Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo 

đức và sức khỏe tốt; Kiến thức cơ bản, 

cơ sở ngành và chuyên ngành và năng 

lực hoạt động nghề nghiệp với trình độ 

tiên tiến phù hợp với yêu cầu xã hội và 

hội nhập quốc tế;  

- Giải quyết các công việc và yêu cầu 

thực tiễn về tư vấn, thiết kế, thi công, 

giám sát, kiểm định, quản lý khai thác 

các công trình giao thông;  

 

Trường Đại 

học GTVT 

3 

▪ Tên CTĐT: Kỹ thuật xây dựng 

Đường bộ 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Kỹ sư 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 240 TC 

▪ Website: 

https://cchgeu.ru/en/education/  

Nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả 

năng giải quyết tốt các công việc liên 

quan đến lĩnh vực xây dựng công trình 

Đường bộ trong môi trường lao động 

cạnh tranh. 

 

Đại học Kỹ 

thuật bang 

Voronezh 

https://cee.engineering.uiowa.edu/undergraduate-program/civil-engineering
https://cee.engineering.uiowa.edu/undergraduate-program/civil-engineering
https://cee.engineering.uiowa.edu/undergraduate-program/civil-engineering
http://ctgt.ut.edu.vn/
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/
https://cchgeu.ru/en/education/
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TT Tổng quan về CTĐT Mục tiêu đào tạo Trường 

4 

▪ Tên CTĐT: Kỹ thuật xây dựng 

Đường bộ 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: kỹ sư 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 240 TC 

▪ Website: http://en.madi.ru/7-

bachelor-programs.html   

Khả năng thực hiện các công tác liên 

quan đến lĩnh vực Xây dựng Đường bộ 

như: Khảo sát – thiết kế; Thi công xây 

dựng; Thí nghiệm đánh giá chất lượng 

công trình; và Nghiên cứu. 

 

Đại học 

Giao thông 

Đường bộ 

Moscow 

(MADI) 

6.4 Về lĩnh vực Xây dựng Đường sắt-metro 

Bảng 6. 4 Đối sánh tổng thể với một số CTĐT cùng lĩnh vực Đường sắt-metro9 

TT Tổng quan về CTĐT Mục tiêu đào tạo Trường 

1 

▪ Tên CTĐT: KTXD Đường sắt - 

Metro 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Cử nhân 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 120 TC 

▪ Website: http://ctgt.ut.edu.vn/ 

-Kiến thức về khoa học cơ bản đáp ứng 

cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp và khả năng học tập ở 

trình độ cao hơn; Kiến thức kỹ thuật cơ 

sở ngành và chuyên ngành để có năng lực 

phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan 

đến kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông, sáng tạo trong họat động nghề 

nghiệp; 

- Kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao 

tiếp, làm việc nhóm; Kiến thức cơ bản về 

kinh tế, chính trị;  

- Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm 

với xã hội và môi trường để đóng góp 

hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của 

cộng đồng và xã hội. 

 

Trường Đại 

học GTVT 

TP. Hồ Chí 

Minh 

2 

▪ Tên CTĐT: KTXD Đường sắt đô 

thị 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Kỹ sư 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 4.5 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 161 TC 

▪ Website: 

https://www.utc.edu.vn/dao-tao/   

- Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức 

và sức khỏe tốt; 

- Kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và 

chuyên ngành và năng lực hoạt động 

nghề nghiệp với trình độ tiên tiến phù 

hợp với yêu cầu xã hội và hội nhập quốc 

tế; Kiến thức đáp ứng nhu cầu phát triển 

năng lực và học tập ở bậc sau đại học 

ngành KTXD CTGT hoặc phát triển sang 

các ngành khác thuộc khối ngành Kỹ 

thuật xây dựng công trình ở trong và 

ngoài nước. 

 

Trường Đại 

học GTVT 

http://en.madi.ru/7-bachelor-programs.html
http://en.madi.ru/7-bachelor-programs.html
http://ctgt.ut.edu.vn/
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/
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TT Tổng quan về CTĐT Mục tiêu đào tạo Trường 

3 

▪ Tên CTĐT: KTXD Đường sắt, 

Cầu & Hầm giao thông 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: Kỹ sư 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 5 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 300 TC 

▪ Website: 

https://www.miit.ru/page/171241 

Phát triển người học - một chuyên gia 

tương lai trong lĩnh vực xây dựng đường 

sắt, cầu và đường hầm giao thông có 

phẩm chất đạo đức cá nhân cao, cũng như 

hình thành các năng lực văn hóa và 

chuyên môn chung trong phù hợp với 

tiêu chuẩn giáo dục của bang, liên bang 

về giáo dục chuyên nghiệp trong chuyên 

ngành “Xây dựng đường sắt, cầu và 

đường hầm giao thông”.  

 

Đại học 

giao thông 

LB. Nga 

(MIIT) 

4 

▪ Tên CTĐT: KTXD Đường sắt, 

Cầu & Hầm giao thông 
▪ Bậc đào tạo: Đại học 

▪ Cấp bằng: kỹ sư 

▪ Loại hình đào tạo: Toàn thời gian 

▪ Thời gian đào tạo: 5 năm 

▪ Tổng số tín chỉ: 300 TC 

▪ Website: 

https://www.pgups.ru/en/educatio

n/  

- Kiến thức cơ bản về nhân văn, xã hội, 

kinh tế, toán học, kỹ thuật và kiến thức 

khoa học chuyên nghiệp; 

- Kiến thức và kỹ năng trong thiết kế, thi 

công, vận hành , sửa chữa và duy tu bảo 

dưỡng các công trình đường sắt và metro; 

- Thực hiện thiết kế, thi công và thử 

nghiệm các mẫu mới, cũng như tiến hành 

nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng 

của các giải pháp về thiết kế và xây dựng 

công trình; 

- Tổ hợp các năng lực, tạo sự cạnh tranh 

trên thị trường lao động. 

 

Trường Đại 

học giao 

thông St. 

Petersburg 

https://www.miit.ru/page/171241
https://www.pgups.ru/en/education/
https://www.pgups.ru/en/education/
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7. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 

7.1. Cấu trúc chương trình giảng dạy 

Cấu trúc của chương trình giảng dạy được chia thành 3 khối kiến thức: khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành (gồm cơ sở ngành 

và cơ sở chuyên ngành) và khối kiến thức chuyên ngành được thể hiện qua Bảng 7.1 dưới đây. 

Bảng 7.1 Cấu trúc chương trình đào tạo10 
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▪ Khối kiến thức giáo dục đại cương có 28 TC (chiếm 23.33% tổng số TC của CTĐT) bao gồm các học phần về Khoa học tự nhiên, Tin học cơ 

bản và Lý luận chính trị. Các học phần này rất cần thiết cho các học phần cơ sở và chuyên ngành kỹ thuật. 

▪ Khối kiến thức cơ sở ngành (gồm cơ sở ngành và cơ sở chuyên ngành) có từ 45 TC tới 52 TC (chiếm 37.50% - 43.33% tổng số TC của CTĐT) 

tùy thuộc từng chuyên ngành. 

▪ Khối kiến thức chuyên ngành và ĐATN có từ 40 TC tới 47 TC (chiếm 33.33% - 39.17% tổng số TC của CTĐT) tùy thuộc từng chuyên ngành. 

Các khối kiến thức được thiết kế sao cho nội dung đáp ứng được chuẩn đầu ra của CTĐT và được thể hiện trong Bảng 7.1 

Bảng 7.2  Ma trận giữa các khối kiến thức và Chuẩn đầu ra CTĐT11 

Khối kiến thức Số tín chỉ Tỉ lệ 

PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Giáo dục đại cương 28 23.33% 3 - - 3 4 4 4 4 4 4 

II Cơ sở ngành 45÷52 37.5% ÷ 43.33% 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 

III Chuyên ngành và ĐATN 40÷47 33.33% ÷ 39.16% 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

TOTAL 120 100% 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

 

Ghi chú: 

Mức 5: Lãnh đạo/phát minh; Mức 4: Triển khai; Mức 3: Giải thích; Mức 2: Tham gia; Mức 1: Trải nghiệm; “-“: không đánh giá. 
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Bảng 7.3 Các ký hiệu trong sơ đồ cấu trúc chương trình đào tạo12 
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7.2. Danh sách các học phần 

Bảng 7.4 Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành13 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16 

 

Bảng 7.4 Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

 



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 17 

 

Bảng 7.4 Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18 

 

Bảng 7.4 Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 19 

 

Bảng 7.4 Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 20 

 

Bảng 7.4 Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 21 

 

Bảng 7.5 Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành14 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 22 

 

Bảng 7.5 Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 23 

 

Bảng 7.5 Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 24 

 

Bảng 7.5 Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 25 

 

Bảng 7.5 Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

 

 



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 26 

 

Bảng 7.5 Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 27 

 

Bảng 7.5 Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 28 

 

Bảng 7.5 Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 29 

 

Bảng 7.6 Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương (GDĐC)15 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 30 

 

Bảng 7.6 Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương (GDĐC) 
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 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 31 

 

Bảng 7.6 Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương (GDĐC) 
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 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 32 

 

Bảng 7.6 Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương (GDĐC) 



KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 33 
 

7.3. Ma trận đáp ứng giữa học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
Sự phù hợp giữa các học phần trong CTĐT với chuẩn đầu ra của CTĐT được thể hiện trong bảng ma trận dưới đây 

Bảng 7.7 Ma trận đáp ứng giữa học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo16 

 
  



KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 34 
 

   



KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 35 
 

  
Ghi chú: 
BC (Basic courses): các học phần học chung giữa 4 chuyên ngành. 
Mức 5: Lãnh đạo/phát minh; Mức 4: Triển khai; Mức 3: Giải thích; Mức 2: Tham gia; Mức 1: Trải nghiệm; “-“: không đánh giá. 



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 36 

 

8. SƠ ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

8.1. Sơ đồ chương trình đào tạo 

Khối lượng kiến thức từng chuyên ngành được phân bổ theo từng học kỳ như sau: 

Bảng 8.1 Phân bổ khối kiến thức trong từng học kỳ17 

 



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 37 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ18 

 



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 38 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ 
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 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 39 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ 
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 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 40 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ 

 
  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 41 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ 

 
  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 42 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 43 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 44 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 45 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 46 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ 

 

  



KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 47 

 

Bảng 8.2 Sơ đồ chương trình giảng dạy trong từng học kỳ 

 

 

 



 KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 
 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 48 

 

8.2. Kế hoạch giảng dạy 

Kế hoạch giảng dạy chi tiết các chuyên ngành theo từng học kỳ được thể hiện trong các bảng sau: 

Bảng 8.3 Kế hoạch giảng dạy chuyên ngành Quy hoạch và kỹ thuật giao thông19 

TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

Học kỳ 1 

1 005105 Triết học Mác - Lênin 3 x       

2 005004 Pháp luật đại cương 2 x       

3 001202 Giải tích 1 3 x       

4 001201 Đại số 2 x       

5 002003 Vật lý 3 2 x       

6 124012 Tin học cơ bản 2 x       

7 098010 Địa chất công trình 2 x       

Học kỳ 2 

8 005106 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 x   005105   

9 098011 Thực tập địa chất công trình 1 x   098010   

10 001212 Xác suất thống kê 3 x   001202   

11 001203 Giải tích 2 3 x   001202   

12 091012 Cơ học lý thuyết 3 x   002003   

13 084012 Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật XD 3 x       

Học kỳ 3  

14 005107 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 x   005106   

15 091021 Sức bền vật liệu 1 3 x   091012   

16 099060 Vật liệu xây dựng 2 x       

17 099061 Thí nghiệm vật liệu xây dựng 1 x   099060   

18 095001 Trắc địa đại cương 2 x       

19 098020 Cơ học đất 3 x   098010   

20 096401 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 3 x       

Học kỳ 4 

21 005102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x   005107   

22 095002 Thực tập trắc địa 1 x   095001   

23 098021 Thí nghiệm cơ học đất 1 x       

24 091052 Cơ học kết cấu 1 3 x   091021   

25 096400 Mô hình hóa và mô phỏng giao thông 3 x   096401   



 KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 
 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 49 

 

TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

26 096422 Qui hoạch phát triển bền vững đô thị  3 x       

27 096423 
Đồ án qui hoạch phát triển bền vững đô 

thị  
1 x   

song song 

096422 
  

28 096402 Điều tra khảo sát và dự báo giao thông 3 x   096401   

Học kỳ 5 

29 005108 Lịch sử Đảng cộng sản VN 2 x   005102   

30 096080 Qui hoạch vùng 2 x   096423   

31 096403 Kỹ thuật đường bộ 3 x   098020   

32 096404 Đồ án kỹ thuật đường bộ 1 x   
song song 

096403 
  

33 096425 
Lý thuyết dòng xe và phân tích giao 

thông 
3 x   096400   

34 096450 Đồ án phân tích giao thông 1 x   
song song 

096425 
  

35 096430 Kỹ thuật đường sắt đô thị 2 x   096402   

36 096429 
Phát triển giao thông và đô thị thông 

minh 
2 x   096423   

Học kỳ 6 

37 096426 
Qui hoạch phát triển bền vững mạng 

lưới đường bộ  
3 x   

096422, 

096403 
  

38 096451 Đồ án QHML xe buýt 1 x   
song song 

096426 
  

39 096432 
Qui hoạch mạng lưới xe buýt và xe buýt 

nhanh 
3 x   096403   

40 096440 Tham quan chuyên môn 1 x   
song song 

096431 
  

42 096434 Qui hoạch mạng lưới đường sắt đô thị 2 x   096428   

43 096409 
Qui hoạch và tổ chức giao thông tại nút 

giao 
3 x   096424   

44 096410 
Đồ án qui hoạch và tổ chức giao thông 

tại nút giao 
1 x   

song song 

096409 
  

45 096040 Quản lý dự án giao thông vận tải 2 x   096403   

Học kỳ 7 

45 096436 Qui hoạch phát triển Đường thủy - Cảng 3 x   096080   

46 096413 Đánh giá tác động giao thông 3 x   096409   

47 096414 Đồ án đánh giá tác động giao thông 1 x   
song song 

096413 
  

48 096411 
Vận hành, khai thác giao thông công 

cộng 
2 x   

096431, 

096434 
  



 KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 
 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 50 

 

TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

49 096452 Kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ 3 x   

096424, 

096409, 

096426 

  

50 096441 Đồ án kỹ thuật ATGT đường bộ 1 x   
song song 

096433 
  

51 096424 Giao thông phi cơ giới 2 x   096427   

Học kỳ 8 

52 096442 Thực tập tốt nghiệp 2 x   

096413, 

096426, 

096433 
  

53 096443 Đồ án tốt nghiệp 7 x     Tất cả 

 

Bảng 8.4 Kế hoạch giảng dạy chuyên ngành Xây dựng Cầu đường20 

TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

Học kỳ 1 

1 005105 Triết học Mác - Lênin 3 x    

2 005004 Pháp luật đại cương 2 x    

3 001202 Giải tích 1 3 x    

4 001201 Đại số 2 x    

5 002003 Vật lý 3 2 x    

6 124012 Tin học cơ bản 2 x    

7 098010 Địa chất công trình 2 x    

Học kỳ 2 

8 005106 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 x  005105  

9 098011 Thực tập địa chất công trình 1 x  098010  

10 001212 Xác suất thống kê 3 x  001202  

11 001203 Giải tích 2 3 x  001202  

12 091012 Cơ học lý thuyết 3 x  002003  

13 084012 Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật XD 3 x    

Học kỳ 3 

14 005107 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 x  005106  

15 091021 Sức bền vật liệu 1 3 x  091012  

16 099060 Vật liệu xây dựng 2 x    

17 099061 Thí nghiệm vật liệu xây dựng 1 x  099060  



 KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 
 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 51 

 

TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

18 095001 Trắc địa đại cương 2 x    

19 095002 Thực tập trắc địa 1 x  095001  

20 098020 Cơ học đất 3 x  098010  

21 098021 Thí nghiệm cơ học đất 1 x  098020  

Học kỳ 4 

22 005102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x  005107  

23 093536 Thủy lực và thủy văn 3 x    

24 091032 Sức bền vật liệu 2 2 x  091021  

25 091052 Cơ học kết cấu 1 3 x  091021  

26 094991 Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI 3 x  
091021, 

099060 
 

27 094992 
Đồ án môn học Kết cấu bê tông cốt thép 

theo ACI 
1 x  094991  

28 093531 Kỹ thuật nền móng 3 x  
098020, 

091021 
 

29 093532 Đồ án môn học Kỹ thuật nền móng 1 x  093531  

Học kỳ 5 

30 005108 Lịch sử Đảng cộng sản VN 2 x  005102  

31 091063 Cơ học kết cấu 2 2 x  091052  

32 094993 Thiết kế kết cấu thép theo AISC 3 x  
091021,  

091052 
 

33 094969 Đồ án môn học Kết cấu thép theo AISC 1 x  094993  

34 111074 Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô 2 x  095001  

35 094023 Thiết kế cầu BTCT 3 x  094991  

36 094021 Đồ án môn học Thiết kế cầu BTCT 1 x  094023  

37 094123 
Tin học úng dụng chuyên ngành cầu 

đường 
2 x  094992  

Học kỳ 6 

38 111004 Thiết kế nền và mặt đường ô tô 2 x  111074  

39 111073 Đồ án môn học Thiết kế đường ô tô 1 x  111004 Song hành 

40 094032 Thiết kế cầu thép 2 x  
094993, 

094023 
 

41 094031 Đồ án môn học Thiết kế cầu thép 1 x  094032  

42 094967 Mố trụ cầu 3 x  
094023, 

093531 
 

43 151003 
Chuyên đề môi trường và phát triển bền 

vững 
1 x    



 KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 
 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 52 

 

TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

44 111064 Xây dựng đường ô tô 3 x  111004 Song hành 

45 111080 Công trình trên nền đất yếu 3 x  093531  

Học kỳ 7 

46 096230 An toàn giao thông 2 x  111074 Song hành 

47 111065 Đồ án môn học xây dựng đường 1 x  111064  

48 094174 Thi công cầu 3 x  094023  

49 094071 Đồ án môn học Thi công cầu 1 x  094174  

50 094973 Kiểm định, sửa chữa và tăng cường cầu 3 x  094023  

51 111066 Khai thác và kiểm định đường 2 x  111064  

52 094968 Đồ án môn học Mố trụ cầu 1 x  094967  

53 111077 Đường thành phố và tổ chức giao thông 2 x  111074  

54 094052 Thí nghiệm kết cấu công trình 1 x  091021  

Học kỳ 8 

55 094241 Thực tập tốt nghiệp 2 x    

56 094252 Đồ án tốt nghiệp 6 x   Tất cả 

 

Bảng 8.5 Kế hoạch giảng dạy chuyên ngành Xây dựng Đường bộ21 

TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

Học kỳ 1 

1 005105 Triết học Mác - Lênin 3 x       

2 005004 Pháp luật đại cương 2 x       

3 001202 Giải tích 1 3 x       

4 001201 Đại số 2 x       

5 002003 Vật lý 3 2 x       

6 124012 Tin học cơ bản 2 x       

7 098010 Địa chất công trình 2 x       

Học kỳ 2 

8 005106 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 x   005105   

9 098011 Thực tập địa chất công trình 1 x   098010   

10 001212 Xác suất thống kê 3 x   001202   
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TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

11 001203 Giải tích 2 3 x   001202   

12 091012 Cơ học lý thuyết 3 x   002003   

13 084012 
Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật xây 

dựng 
3 x       

Học kỳ 3 

14 005107 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 x   005106   

15 095001 Trắc địa đại cương 2 x   098010   

16 091021 Sức bền vật liệu 1 3 x   091012   

17 099060 Vật liệu xây dựng 2 x       

18 099061 Thí nghiệm vật liệu xây dựng 1 x   099060   

19 098020 Cơ học đất 3 x   098010   

20 093536 Thủy lực và thủy văn 3 x   001203   

Học kỳ 4 

21 005102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x   005107   

22 095002 Thực tập trắc địa 1 x   095001   

23 098021 Thí nghiệm cơ học đất 1 x   098020   

24 091032 Sức bền vật liệu 2 2 x   091021   

25 091052 Cơ học kết cấu 1 3 x   091021   

26 094991 Kết cấu bê tông cố thép theo ACI 3 x   
091021, 

099060 
  

27 094992 
Đồ án môn học Kết cấu bê tông cố thép 

theo ACI 
1 x   094991 Song hành 

28 093531 Kỹ thuật nền móng 3 x   
098020, 

091021 
  

29 093532 Đồ án môn học Kỹ thuật nền móng 1 x   093531 Song hành 

Học kỳ 5 

30 005108 Lịch sử Đảng cộng sản VN 2 x   005102   

31 091063 Cơ học kết cấu 2 2 x   091052   

32 094993 Thiết kế kết cấu thép theo AISC 3 x   
091021, 

099060 
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TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

33 111075 Vật liệu xây dựng công trình giao thông 2 x   099060   

34 111074 Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô 2 x   095001   

35 111006 
Ứng dụng tin học trong thiết kế đường ô 

tô 
2 x   111074 Song hành 

36 094023 Thiết kế cầu BTCT 3 x   094991   

Học kỳ 6 

37 111001 Khảo sát thiết kế đường ô tô 1 x   111074   

38 111004 Thiết kế nền và mặt đường ô tô 2 x   111074   

39 111076 Thi công nền đường ô tô 3 x   111074   

40 111080 Công trình trên nền đất yếu 3 x   
111074 

093531 
  

41 111073 Đồ án môn học Thiết kế đường ô tô 1 x   111004 Song hành 

42 151003 Môi trường và phát triển bền vững 1 x       

43 111071 Thiết kế đường cao tốc 1 x   111074   

  Tự chọn 1: Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần sau     

44 095021 Quản lí dự án xây dựng 2   x     

45 415030 Kinh tế xây dựng 2   x     

  Tự chọn 2: Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần sau     

46 096437 Mô hình và phân tích giao thông 2   x     

47 096230 An toàn giao thông 2   x     

Học kỳ 7 

48 111077 Đường thành phố và tổ chức giao thông 2 x   111004   

49 111081 Đồ án thiết kế đường thành phố 1 x   111077 Song hành 

50 094174 Thi công cầu 3 x   094023   

51 111078 Thi công mặt đường ô tô 3 x   
111004, 

111075 
  

52 111065 Đồ án môn học Xây dựng đường 1 x   111078 Song hành 

53 111025 Thí nghiệm đường 2 x   111078 Song hành 

54 111070 Quản lý khai thác đường 2 x   111078 Song hành 

  Tự chọn 3: Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần sau     
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TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

55 111044 Chuyên đề thiết kế đường hiện đại 1   x 
111004, 

111074 
  

56 111050 Chuyên đề lập dự toán 1   x 111004   

  Tự chọn 4: Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần sau     

57 111045 
Chuyên đề công nghệ mới trong xây 

dựng đường 
1   x 111078 Song hành 

58 111047 Chuyên đề vật liệu mới 1   x 111075   

Học kỳ 8 

59 111093 Thực tập tốt nghiệp 2 x   111078   

60 111194 Đồ án tốt nghiệp 6 x     Tất cả 

 

Bảng 8.6 Kế hoạch giảng dạy chuyên ngành Xây dựng Đường sắt-Metro22 

TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

Học kỳ 1 

1 005105 Triết học Mác - Lênin 3 x       

2 005004 Pháp luật đại cương 2 x       

3 001202 Giải tích 1 3 x       

4 002003 Vật lý 3 2 x       

5 124012 Tin học cơ bản 2 x       

6 001201 Đại số 2 x       

7 098010 Địa chất công trình 2 x       

Học kỳ 2 

8 005106 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 x   
00510

5 
  

9 098011 Thực tập địa chất công trình 1 x   
09801

0 
  

10 001203 Giải tích 2 3 x   
00120

2 
  

11 091011 Cơ học lý thuyết 3 x       

12 001212 Xác suất thống kê 3 x     
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TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

13 084012 
Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật xây 

dựng 
3 x       

Học kỳ 3 

14 005107 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 x   
00510

6 
  

15 095001 Trắc địa đại cương 2 x   
09801

0 
  

16 095002 Thực tập trắc địa 1 x   
09500

1 
Song hành 

17 091021 Sức bền vật liệu 1 3 x   
09101

2 
  

18 099060 Vật liệu xây dựng 2 x       

19 099061 Thí nghiệm vật liệu xây dựng 1 x   
09906

0 
  

20 098020 Cơ học đất 3 x   
09801

0 
  

21 098021 Thí nghiệm cơ học đất 1 x   
09802

0 
Song hành 

Học kỳ 4 

22 005102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x   
00510

7 
  

23 093536 Thủy lực và thủy văn 3 x   
00120

3 
  

24 091032 Sức bền vật liệu 2 2 x   
09102

1 
  

25 091052 Cơ học kết cấu 1 3 x   
09102

1 
  

26 097200 Mô hình hóa công trình 2 x   
08400

4 
  

27 093531 Kỹ thuật nền móng 3 x   

09802

0, 

09105

1 

  

28 093532 Đồ án môn học Kỹ thuật nền móng 1 x   
09353

1 
Song hành 

29 094052 Thí nghiệm kết cấu công trình 1 x   
09102

1 
  

Học kỳ 5 

30 005108 Lịch sử Đảng cộng sản VN 2 x   
00510

2 
  

31 091063 Cơ học kết cấu 2 2 x   
09105

1 
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TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

32 094991 Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI 3 x   

09102

1, 

09906

0 

  

33 094992 
Đồ án môn học Kết cấu bê tông cốt thép 

theo ACI 
1 x   

09499

1 
Song hành 

34 097232 
Tin học ứng dụng tính toán kết cấu công 

trình 
2 x   

09106

3 
  

35 097220 Tổng luận đường sắt 2 x       

36 097125 Khảo sát và thiết kế đường sắt 3 x   
09722

0 

37 097231 Tin học ứng dụng thiết kế đường 2 x   
09712

5 

Học kỳ 6 

38 097126 Mố trụ cầu đường sắt 2 x   
09353

1 
  

39 097013 ĐAMH Thiết kế đường sắt 1 x   
09712

5 

40 097240 Thiết kế hầm giao thông 3 x   
09353

1 
  

41 097205 Thiết kế cầu BTCT đường sắt 3 x   
09499

1 
  

42 097202 ĐAMH Thiết kế cầu BTCT đường sắt 1 x   
09720

5 

43 097260 Nền và kết cấu tầng trên đường sắt 2 x   
09353

1 
  

44 097206 Thiết kế cầu thép đường sắt 3 x   
09723

2 
  

  Tự chọn 1: Sinh viên chọn 1 trong 3 học phần sau     

45 097250 Điện khí hóa đường sắt 2   x     

46 415030 Kinh tế xây dựng 2   x     

47 095021 Quản lí dự án xây dựng 2   x     

Học kỳ 7 

48 097204 Thiết kế đường ô tô  3 x   
09353

1 
  

49 097241 ĐAMH Thiết kế hầm giao thông 1 x   
09724

0 
  

50 097272 Xây dựng đường 2 x   
09726

0 
  

51 097274 Xây dựng cầu 3 x   
09720

5 
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TT 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 
Số 

TC 

HP 

bắt 

buộc 

HP 

tự 

chọn 

HP 

học 

trước 

HP 

tiên 

quyết 

52 097208 ĐAMH Thiết kế cầu thép đường sắt 1 x   
09720

6 

53 097282 Thi công hầm giao thông 2 x   
09724

0 
  

54 097285 Kiểm định và khai thác công trình GT 2 x       

  Tự chọn 2: Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần sau     

55 097137 Chuyên đề nhà ga 1   x     

56 097134 Chuyên đề nền đất yếu 1   x     

Học kỳ 8 

57 097291 Thực tập tốt nghiệp 2 x   

09727

4, 

09727

2 

58 097295 Đồ án tốt nghiệp 6 x   Tất cả   

 

9. CHIẾN LƯỢC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

Khoa CTGT đã xây dựng chiến lược, phương pháp dạy và học, tập trung phát triển mọi nguồn lực, tạo điều  

kiện thuận lợi cho việc triển khai quá trình dạy và học. Các chiến lược, phương pháp dạy học này giúp đạt 

mục tiêu dạy học hiệu quả. 

Nhiều hoạt động dạy và học khác nhau được áp dụng nhằm giúp sinh viên không những có kiến thức nền 

tảng chuyên môn và kiến thức xã hội mà còn có khả năng sử dụng các kiến thức này để cộng tác với người 

khác và phát triển năng lực, điểm mạnh của cá nhân. Từ đó hình thành các kỹ năng cá nhân như kỹ năng 

giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm. 

Các chiến lược và phương pháp dạy học được sử dụng trong chương trình đào tạo cụ thể như sau: 

9.1. Chiến lược dạy học trực tiếp 

Dạy học trực tiếp là chiến lược dạy học trong đó thông tin được chuyển tải đến với người học theo cách trực 

tiếp, giáo viên trình bày và sinh viên lắng nghe. Chiến lược dạy học này thường được áp dụng trong các lớp 

học truyền thống và có hiệu quả khi muốn truyền đạt cho người học những thông tin cơ bản, giải thích một 

kỹ năng mới. 

Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được Khoa CTGT áp dụng gồm phương pháp giải thích cụ 

thể (Explicit Teaching), thuyết giảng (Lecture) và phương pháp tham luận (Guest Lecture) 

1. Giải thích cụ thể (Explicit Teaching): Đây là phương pháp thuộc chiến lược dạy học trực tiếp trong 

đó giáo viên hướng dẫn và giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên quan đến bài học, giúp cho sinh viên 

đạt được mục tiêu về kiến thức và kỹ năng. 

2. Thuyết giảng (Lecture): Giáo viên trình bày nội dung bài học và giải thích các nội dung trong bài 

giảng. Giáo viên là người thuyết trình, diễn giảng. Sinh viên chỉ nghe giảng và thình thoảng ghi chú để tiếp 

nhận các kiến thức mà giáo viên truyền đạt. 



 KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 
 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 59 

 

3. Tham luận (Guest lecture): Theo phương pháp này, sinh viên được tham gia vào các khóa học mà 

người diễn giảng, thuyết trình không phải là giáo viên mà là những người đến từ các doanh nghiệp bên 

ngoài. Thông qua những kinh nghiệm và hiểu biết của diễn giảng để giúp sinh viên hình thành kiến thức 

tổng quan hay cụ thể về một lĩnh vực trong chuyên ngành đào tạo. 

9.2. Chiến lược dạy học gián tiếp 

Dạy học gián tiếp là chiến lược dạy học trong đó người học được tạo điều kiện trong quá trình học tập mà 

không cần có bất kỳ hoạt động giảng dạy trực tiếp nào được thực hiện bởi giáo viên. Đây là tiến trình dạy 

học tiếp cận hướng đến người học, lấy người học làm trung tâm, trong đó giảng viên không trực tiếp truyền 

đạt nội dung bài học đến với sinh viên mà thay vào đó, sinh viên được khuyến khích tham gia tích cực trong 

tiến trình học, sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết vấn đề. 

Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được Khoa CTGT áp dụng gồm: Câu hỏi gợi mở (Inquiry), 

giải quyết vấn đề (Problem Solving), học theo tình huống (Case Study). 

4. Câu hỏi gợi mở (Inquiry): Trong tiến trình dạy học, giáo viên sử dụng các câu hỏi gợi mở hay các 

vấn đề, và hướng dẫn giúp sinh viên từng bước trả lời câu hỏi. Sinh viên có thể tham gia thảo luận theo 

nhóm để cùng nhau giải quyết bài toán, vấn đề đặt ra. 

5. Giải quyết vấn đề (Problem Solving): Trong tiến trình dạy và học, người học làm việc với vấn đề 

được đặt ra và học được những kiến thức mới thông qua việc đối mặt với vấn đề cần giải quyết. Thông qua 

quá trình tìm giải pháp cho vấn đề đặt ra, sinh viên đạt được kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của môn 

học. 

6. Học theo tình huống (Case Study): Đây là phương pháp hướng đến cách tiếp cận dạy học lấy người 

học làm trung tâm, giúp người học hình thành kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp. Theo phương pháp này, 

giáo viên liên hệ các tình huống, vấn đề hay thách thức trong thực tế và yêu cầu sinh viên giải quyết, giúp 

sinh viên hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định cũng như kỹ năng nghiên cứu. 

9.3. Chiến lược học trải nghiệm 

Học trải nghiệm là chiến lược dạy học trong đó người học tiếp nhận được kiến thức và kỹ năng thông qua 

những gì mà họ được trải nghiệm qua thực hành, thực tế quan sát và cảm nhận. Họ học thông qua làm và 

trải nghiệm. 

Các phương pháp dạy học được Khoa CTGT áp dụng theo chiến lược dạy học này gồm: mô hình (Models), 

thực tập, thực tế (Field Trip), thí nghiệm (Experiment) và nhóm nghiên cứu giảng dạy (Teaching Research 

Team) 

7. Mô hình (Models): là phương pháp dạy học trong đó, sinh viên thông qua việc quan sát và quá trình 

xây dựng, thiết kế mô hình mà giáo viên yêu cầu để đạt được nội dung kiến thức và kỹ năng được đặt ra. 

8. Thực tập, thực tế (Field Trip): Thông qua các hoạt động tham quan, thực tập, đi thực tế tại công 

trường và các công ty để giúp sinh viên hiểu được môi trường làm việc thực tế của ngành đào tạo sau khi 

tốt nghiệp, học hỏi các công nghệ đang được áp dụng trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo, hình thành kỹ 

năng nghề nghiệp và văn hóa làm việc trong công ty. Phương pháp này không những giúp sinh viên hình 

thành kiến thức kỹ năng mà còn tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

9. Thí nghiệm (Experiment): Là phương pháp dạy học trong đó giáo viên sử dụng các thao tác thí 

nghiệm, sinh viên quan sát và thực hành các thí nghiệm đó theo hướng dẫn của giáo viên. 

10. Nhóm nghiên cứu giảng dạy (Teaching Research Team): Sinh viên được khuyến khích tham gia 

vào các dự án, nhóm nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, giúp hình thành năng lực nghiên cứu và kỹ 

năng sáng tạo. Từ đó, tạo tiền đề cho sinh viên tiếp tục học tập cao hơn ở bậc học thạc sỹ, tiến sỹ sau khi 

hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp đại học. 
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9.4. Chiến lược dạy học tương tác 

Đây lừ chiến lược dạy và học trong đó giáo viên sử dụng kết hợp nhiều hoạt động trong lớp học như đặt 

vấn đề hay câu hỏi gợi mở và và yêu cầu sinh viên thảo luận, tranh luận để giải quyết vấn đề đó. Giáo viên 

với vai trò hướng dẫn sinh viên từng bước giải quyết vấn đề. Sinh viên có thể học từ bạn học hay từ giáo 

viên để phát triển các kỹ năng xã hội, kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp, đàm phán để đưa ra quyết định. 

Các kỹ thuật, phương pháp được Khoa CTGT áp dụng theo chiến lược này gồm có: phương pháp tranh luận 

(Debate), thảo luận (Discussion), học nhóm (Pear Learning). 

11. Tranh luận (Debate): là tiến trình dạy học trong đó giáo viên đưa ra một vấn đề liên quan đến nội 

dung bài học, sinh viên vơi các quan điểm trái ngược nhau về vấn đề đó phải phân tích, lý giải, thuyết phục 

người nghe ủng hộ quan điểm của mình. Thông qua hoạt động dạy học này, sinh viên hình thành các kỹ 

năng như tư duy phản biện, thương lượng và đưa ra quyết định hay kỹ năng nói trước đám đông. 

12. Thảo luận (Discussion): Là phương pháp dạy học trong đó sinh viên được chia thành các nhóm và 

tham gia thảo luận về những quan điểm cho một vấn đề nào đó được giáo viên đặt ra. Khác với phương 

pháp tranh luận, trong phương pháp thảo luận, người học với cùng quan điểm mục tiêu chung và tìm cách 

bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình. 

13. Học nhóm (Pear Learning): Sinh viên được tổ chức thành các nhóm nhỏ để cùng nhau giải quyết 

các vấn đề được đặt ra và trình bày kết quả của nhóm thông qua báo cáo hay thuyết trình trước các nhóm 

khác và giảng viên. 

9.5. Chiến lược tự học 

Chiến lược tự học được hiểu là tất cả các hoạt động học của người học được thực hiện bởi cá nhân người 

học với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giáo viên. Đây là một quá trình giúp sinh viên tự định hướng 

việc học của mình theo kinh nghiệm học tập của bản thân, có quyền tự chủ và điều khiển hoạt động học của 

họ thông qua các bài tập, dự án hay vấn đề mà giáo viên gợi ý, hướng dẫn ở lớp. 

Phương pháp học theo chiến lược này được Khoa CTGT áp dụng chủ yếu là phương pháp làm bài tập ở nhà 

(Work Assignment). 

14. Bài tập ở nhà (Work Assignment): Theo phương pháp này, sinh viên được giao nhiệm vụ làm việc 

ở nhà với những nội dung và yêu cầu do giáo viên đặt ra. Thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ được 

giao ở nhà này, sinh viên học được cách tự học, cũng như đạt được những nội dung về kiến thức cũng như 

kỹ năng theo yêu cầu. 

Các phương pháp dạy và học nói trên giúp sinh viên đạt được PLOs, thể hiện trong Bảng 1.4. 

Bảng 9.1 Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra (PLOs) và phương pháp dạy-học23 

Chiến lược giảng dạy - học tập 
PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Dạy trực tiếp           

1. Giải thích cụ thể X X X X       

2. Thuyết giảng X X X X   X X  X 

3. Tham luận  X   X  X   X 

II Dạy gián tiếp           

4. Câu hỏi gợi mở  X X        
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Chiến lược giảng dạy - học tập 
PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Giải quyết vấn đề   X   X     

6. Học theo tình huống   X      X  

III. Học trải nghiệm           

7. Mô hình  X  X       

8. Thực tập, thực tế       X   X 

9. Thí nghiệm   X        

10. Nhóm nghiên cứu giảng dạy   X      X  

IV. Dạy học tương tác           

11. Tranh luận  X   X X     

12. Thảo luận  X   X X     

13. Học nhóm  X   X X     

V. Tự học           

14. Bài tập ở nhà X   X  X   X  

 

10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

10.1 Các phương pháp đánh giá 

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của 

người học trong suốt quá trình dạy học. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan 

và phân hóa, thường xuyên liên tục và định kỳ. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá cụ thể được Khoa CTGT thiết 

kế và công bố, làm rõ cho người học trước khi học. 

Khoa CTGT đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc vào chiến lược, 

phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng PLO của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá 

phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ 

hiệu quả đạt được của quá trình dạy học. 

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo của Khoa CTGT được chia thành 2 

loại chính là đánh giá theo quá trình (Formative Assessment) và đánh giá tổng kết/định kỳ (Summative 

Assessment). 

▪ Đánh giá quá trình (Formative Assessment) 

Mục đích của đánh giá quá trình là nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người 

học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học. 
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Các phương pháp đánh giá cụ thể với loại đánh giá quá trình được Khoa CTGT áp dụng gồm: đánh giá 

chuyên cần (Attendance Check), đánh giá bài tập (Work Assignment), và đánh giá thuyết trình (Oral 

Presentation). 

1 Đánh giá chuyên cần (Attendance Check) 

Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên của sinh viên cũng như những đóng góp của sinh viên 

trong khóa học cũng phản ánh thái độ học tập của họ đối với khóa học. Việc đánh giá chuyên cần được thực 

hiện theo Rubric 1 (A1.1) hoặc Rubric 2 (A1.2). 

2 Đánh giá bài tập (Work Assignment) 

Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học trong giờ học hoặc sau giờ học 

trên lớp. Các bài tập này có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm và được đánh giá theo các tiêu chí 

cụ thể trong Rubric 3 (A1.3). 

3 Đánh giá thuyết trình (Oral Presentation) 

Trong một số môn học thuộc chương trình đào tạo của Khoa CTGT, sinh viên được yêu cầu làm việc theo 

nhóm để giải quyết một vấn đề, tình huống hay nội dung liên quan đến bài học và trình bày kết quả của 

nhóm mình trước các nhóm khác. Hoạt động này không những giúp sinh viên đạt được những kiến thức 

chuyên ngành mà còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc 

nhóm. Để đánh giá mức độ đạt được các kỹ năng này của sinh viên có thể sử dụng Rubric 4 (A1.4). 

4 Đánh giá làm việc nhóm (Peer Assessment) 

Đánh giá làm việc nhóm được áp dụng khi triển khai hoạt động dạy học theo nhóm và được dùng để đánh 

giá kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên. Phương pháp này giúp sinh viên tự đánh giá mình và đánh giá 

người khác cũng như cải thiện kỹ năng phát triển bản thân. Tiêu chí đánh giá cụ thể theo Rubric 5 (A1.5). 

▪ Đánh giá cuối kỳ (Summative Assessment) 

Mục đích của loại đánh giá này là đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chất 

lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá cuối 

chương trình học và đánh giá cuối học kỳ. 

Các phương pháp đánh giá được Khoa CTGT sử dụng trong loại đánh giá này gồm có: Kiểm tra viết (Written 

Exam), Kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice Exam), Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam), Báo cáo (Written 

Report), Thuyết trình (Oral Presentation), đánh giá làm việc nhóm (Teamwork Assessment) và Đánh giá 

đồng cấp (Peer Assessment) 

5 Kiểm tra viết (Written Exam) 

Theo phương pháp đánh giá này, sinh viên được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhân 

về những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến thức của học phần và được đánh giá dựa trên 

đáp án được thiết kế sẵn. Thang điểm đánh giá được sử dụng trong phương pháp đánh giá này là thang 10. 

Số lượng câu hỏi trong bài đánh giá được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học phần. 

Tiêu chí đánh giá cụ thể theo phương pháp này theo Rubric 9 (A2.4). 

6 Kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice exam) 

Phương pháp đánh giá này tương tự như phương pháp kiểm tra viết, sinh viên được yêu cầu trả lời các câu 

hỏi liên quan dựa trên đáp án được thiết kế sẵn. Điểm khác là trong phương pháp đánh giá này sinh viên trả 

lời các câu hỏi yêu cầu dựa trên các gợi ý trả lời cũng được thiết kế và in sẵn trong đề thi. Tiêu chí đánh giá 

cụ thể theo phương pháp này theo Rubric 9 (A2.4). 

7 Bảo vệ và thi vấn đáp (Oral Exam) 

Trong phương pháp đánh giá này, sinh viên được được đánh giá thông qua phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp. 

Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp đánh giá này được thể hiện trong Rubric 6 (A2.1) đối với học 
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phần thi vấn đáp và Rubric 7 (A2.2) đối với học phần bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) và Đồ án môn học 

(ĐAMH). 

8 Báo cáo (Written Report) 

Sinh viên được đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của sinh viên, bao gồm cả nội dung trình bày trong 

báo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ, hình ảnh trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể theo 

phương pháp này theo Rubric 8 (A2.3). 

9 Đánh giá thuyết trình (Oral Presentation) 

Phương pháp đánh giá này hoàn toàn giống với phương pháp đánh giá thuyết trình trong loại đánh giá quá 

trình theo Rubric 4 (A1.4). Đánh giá được thực hiện theo định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ, hay cuối khóa). 

Bảng 9.2 Quan hệ giữa phương pháp đánh giá và PLOs24 

Phương pháp đánh giá (Assessment methods) 
PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Đánh giá tiến trình (Formative Assessment)  

1 Đánh giá chuyên cần (A1.1, A1.2) X X X        

2 Đánh giá bài tập (A1.3) X X  X     X  

3 Đánh giá thuyết trình (A1.4)   X  X      

4 Đánh giá làm việc nhóm (A1.5)   X  X X     

II Đánh giá tổng kết/định kỳ (Summative Assessment) 

5 Kiểm tra viết (Theo thang điểm 10, A2.4) X X  X   X    

6 Kiểm tra trắc nghiệm (Theo thang điểm 10, A2.4) X  X        

7 Bảo vệ và thi vấn đáp (A2.1, A2.2)  X X  X X X X X X 

8 Báo cáo (A2.3) X X X   X X X X X 

9 Đánh giá thuyết trình (A1.4)   X  X      

10.2. Công cụ, tiêu chí đánh giá (Rubrics) 

Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, khoa CTGT đã xây dựng các công cụ, tiêu chí cụ thể để thực hiện 

việc đánh giá sinh viên theo các Rubrics. Tùy theo yêu cầu, mục tiêu và đặc trưng của từng học phần để lựa 

chọn phương pháp đánh giá cũng như Rubrics đánh giá thích hợp. Cùng một phương pháp đánh giá có thể 

áp dụng Rubric đánh giá khác nhau cho các học phần khác nhau. Cụ thể như sau:
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1. Đánh giá chuyên cần (Attendance Check) 

Rubric 1 A1.1: Chuyên cần (Class Attendance) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy đị nh 

Trọng số 
MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Chuyên 

cần 
Đi học rất không 

chuyên cần (<30%). 

Đi học không chuyên cần 

(<50%). 
Đi học khá chuyên cần (<70%). Đi học chuyên cần (<90%). 

Đi học đầy đủ, rất chuyên 

cần (>90%). 
(40÷60)% 

Đóng góp 

tại lớp 

Không tham gia hoạt 

động gì tại lớp 

Hiếm khi tham gia phát 

biểu, đóng góp cho bài học 

tại lớp. Đóng góp không 

hiệu quả. 

Thỉnh thoảng tham gia phát biểu, 

trao đổi ý kiến tại lớp. Phát biểu 

ít khi có hiệu quả. 

Thường xuyên phát biểu và trao 

đổi ý kiến liên quan đến bài học. 

Các đóng góp cho bài học là hiệu 

quả. 

Tham gia tích cực các hoạt 

động tại lớp: phát biểu, trao 

đổi ý kiến liên quan đến bài 

học. Các đóng góp rất hiệu 

quả. 

(40÷60)% 

 

Rubric 2 A1.2: Tham gia hướng dẫn đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp (Project Attendance) 

Tiêu chí đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy đị nh 

Trọng số 
MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0÷5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Chuyên cần < 30% <50% <70% <90% >90% (0÷10)% 

Trình bày thuyết 

minh 

Không có thuyết minh 

hoặc thuyết minh 

không đầy đủ. 

Trình bày thuyết minh lộn 

xộn, không đúng trình tự, 

hình vẽ, bảng biểu và ký hiệu 

sử dụng trong thuyết minh 

không phù hợp. 

Nội dung trình bày trong 

thuyết minh phù hợp. Thuyết 

minh còn một số lỗi chính tả, 

một số nhầm lẫn về kích 

thước, ghi chú, giải thích các 

thông số, bảng biêu. 

Nội dung phù hợp. Cấu 

trúc, bố cục thuyết minh rõ 

ràng, logic. Ghi chú, giải 

thích, hình vẽ, bảng biểu 

đầy đủ, ít sai sót. 

Nội dung phù hợp, cấu trúc 

thuyết minh rất chi tiết, rõ 

ràng, logic. Hình vẽ, bảng 

biểu, chú thích trình bày 

khoa học, sử dụng phần mềm 

tính toán trong thuyết minh 

hiệu quả. 

(10÷20)% 
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Tiêu chí đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy đị nh 

Trọng số 
MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0÷5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Nội dung thuyết 

minh 

Không có nội dung tính 

toán. 

Nội dung tính toán không 

đầy đủ (<50%), kết quả tính 

toán sai, trình tự các bước 

tính toán không hợp lý. 

Nội dung tính toán đầy đủ về 

khối lượng theo tiến độ quy 

định (100%). Kết quả tính 

toán còn một số sai sót, nhầm 

lẫn. 

Nội dung tính toán đầy đủ 

về khối lượng theo tiến độ 

quy định (100%). Kết quả 

tính toán đúng, có sử dụng 

phần mềm tính toán nhưng 

chưa hợp lý 

Nội dung tính toán đầy đủ về 

khối lượng theo tiến độ quy 

định (100%). Trình tự các 

bước tính toán hợp lý, kết 

qủa tính toán đúng, sử dụng 

phần mềm tính toán hợp lý. 

(30÷60)% 

Bản vẽ kỹ thuật 

Không có bản vẽ hoặc 

bản vẽ thiếu bộ phận, 

hình ảnh theo yêu cầu. 

Nội dung không đúng 

Bản vẽ thê hiện không đầy 

đủ, không rõ ràng, thiếu kích 

thước. Cấu tạo chi tiết các bộ 

phận, nội dung trên hình vẽ 

đúng yêu cầu nhưng còn 

nhiều sai sót. Ghi chú không 

phù hợp. 

Bản vẽ thê hiện đầy đủ các 

hình ảnh theo yêu cầu nhưng 

sắp xếp không phù hợp, còn 

một số lỗi nhỏ về trình bày. 

Nội dung trên bản vẽ đúng 

yêu cầu. Ghi chú đầy đủ. 

Bản vẽ thê hiện đầy đủ, chi 

tiết. Kích thước rõ ràng. 

Nội dung thể hiện đúng 

theo yêu cầu. Sắp xếp, trình 

bày bản vẽ hợp lý. Ghi chú 

rõ ràng, chi tiết. 

Bản vẽ thể hiện đầy đủ, rất 

chi tiết và khoa học. Sắp xếp, 

trình bày hợp lý, sáng tạo, có 

thê ứng dụng ngay vào các 

công trình xây dựng thực tế. 

(20÷40)% 

 

2. Đánh giá bài tập (Work Assignment) 

Rubric 3 A1.3: Bài tập (Work Assignment) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
MỨC F (0-

3.9) 
MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Nộp bài tập 
Không nộp 

bài tập. 

Nộp bài tập 70% số lượng 

bài tập được giao. Chưa 

đúng thời gian quy định. 

Nộp bài tập đầy đủ (100% số 

lượng được giao). Một số bài tập 

nộp chưa đúng thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập đầy đủ (100% số 

lượng được giao). Hầu hết bài 

tập nộp đúng thời gian quy 

định. 

Nộp bài tập đầy đủ (100% số 

lượng được giao). Đúng thời 

gian quy định. 

(0÷20)% 
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Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
MỨC F (0-

3.9) 
MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Trình bày 

bài tập 

Không có 

bài tập 

Bài tập trình bày lộn xộn, 

không đúng yêu cầu về trình 

bày (font chữ, cỡ chữ, giãn 

dòng). Hình vẽ, bảng biểu 

sử dụng trong bài tập không 

phù hợp. 

Bài tập trình bày đúng yêu cầu 

(font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). 

Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong 

bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn một 

số lỗi nhỏ về trình bày (lỗi chính 

tả, nhầm lẫn ghi chú, kích thước) 

Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, 

đúng yêu cầu (font chữ, cỡ 

chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng trong bài tập rõ 

ràng, phù hợp. Ghi chú, giải 

thích đầy đủ, hợp lý. 

Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, 

đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, 

giãn dòng), logic Hình vẽ , bảng 

biểu sử dụng trong bài tập rõ 

ràng, khoa học. Ghi chú, giải 

thích cụ thể, hợp lý. 

(10÷30)% 

Nội dung bài 

tập 

Không có 

bài tập 

Nội dung bài tập không đầy 

đủ, một số không đúng theo 

yêu cầu nhiệm vụ. 

Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với 

yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa 

hợp lý. Còn một số sai sót trong 

tính toán. 

Nội dung bài tập đầy đủ, hợp 

lý, đúng theo yêu cầu nhiệm 

vụ. Tính toán đúng, rõ ràng. 

Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, 

đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. 

Tính toán logic, chi tiết và rõ 

ràng, hoàn toàn hợp lý. 

(50÷70)% 

Hoạt động 

tự học theo 

đề cương chi 

tiết  

 <40% khối 

lượng tự học  
(40÷54)% khối lượng tự học (55÷69)% khối lượng tự học (70÷84)% khối lượng tự học >85% khối lượng tự học (0÷10)%  

 

3. Đánh giá thuyết trình (Oral Presentation) 

Rubric 4 A1.4: Thuyết trình (Oral Presentation) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Nội dung 

báo cáo 

Không có nội dung 

hoặc nội dung không 

phù hợp với yêu cầu. 

Nội dung phù hợp với 

yêu cầu, hình ảnh và 

giải thích chưa rõ ràng 

Nội dung phù hợp với yêu cầu. 

Sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ 

hiểu. Hình ảnh minh họa rõ 

ràng, đẹp 

Nội dung phù hợp với yêu cầu. 

Sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ 

hiểu. Hình ảnh minh họa rõ ràng, 

đẹp, phong phú. Có sử dụng 

video 

Nội dung phù hợp với yêu cầu. 

Sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ 

hiểu. Hình ảnh minh họa rõ 

ràng, đẹp, phong phú. Có sử 

dụng video và giải thích cụ thể 

hiểu biết trên video. 

(40÷60)% 
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Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Trình 

bày slide 

Slide trình bày quá sơ 

sài, không đủ số 

lượng theo quy định 

Slide trình bày với số 

lượng phù hợp, sử 

dụng từ ngũ và hình 

ảnh rõ ràng 

Slide trình bày với bố cục logic, 

rõ ràng, gồm 3

 phần 

(mở bài, thân bài, kết luận) 

Slide trình bày với bố cục logic, 

rõ ràng, gồm 3 phần, thể hiện sự 

thành thạo trong trình bày 

Slide trình bày với bố cục logic, 

rõ ràng, gồm 3 phần. Thuật ngữ 

sử dụng đơn giản dễ hiểu. Thể 

hiện sự thành thạo trong trình 

bày và ngôn ngữ. 

(20÷30)% 

Thuyết 

trình 

Trình bày không 

logic, vượt quá thời 

gian quy định. Sử 

dụng thuật ngữ 

không đúng, phát âm 

không rõ, giọng nói 

nhỏ. Người nghe 

không hiểu. 

Bài trình bày đầy đủ. 

Giọng nói nhỏ, phát âm 

còn một số từ không 

rõ, sử dụng thuật ngữ 

phức tạp, chưa có 

tương tác với người 

nghe khi trình bày. 

Phần trình bày có bố cục 3 phần 

rõ ràng. Giọng nói vừa phải, rõ 

ràng, dễ nghe, thời gian trình 

bày đúng quy định, thỉnh thoảng 

có tương tác với người nghe. 

Người nghe có thể hiểu và kịp 

theo dõi nội dung trình bày. 

Phần trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. 

Sử dụng các thuật ngữ đơn giản, 

dễ hiểu. Bố cục rõ ràng. Giọng 

nói rõ ràng, lưu loát. Thời gian 

trình bày đúng quy định. Tương 

tác tốt với người nghe. Người 

nghe có thể hiểu được nội dung 

trình bày. 

Phần trình bày ngắn gọn. Bố 

cục rõ ràng. Giọng nói rõ ràng, 

lưu loát, thu hút sự chú ý của 

người nghe, tương tác tốt với 

người nghe. Người nghe có thể 

hiểu và theo kịp tất cả nội dung 

trình bày. Thời gian trình bày 

đúng quy định. 

(20÷30)% 

 

4. Đánh giá làm việc nhóm (Teamwork Assessment) 

Rubric 5 A1.5: Làm việc nhóm (Teamwork Assessment) 

Tiêu chí đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Tổ chức nhóm 
Không có sự làm 

việc nhóm 

Trách nhiệm và nhiệm 

vụ công việc của các 

thành viên trong nhóm 

không được phân công 

cụ thê. 

Mỗi thành viên có nhiệm vụ 

công việc riêng nhưng không rõ 

ràng và không phù hợp với khả 

năng của thành viên trong 

nhóm. 

Nhiệm vụ công việc rõ ràng 

và phù hợp với khả năng của 

mỗi thành viên trong nhóm. 

Nhiệm vụ công việc của mỗi 

thành viên rõ ràng, cụ thê, phù 

hợp. Phát huy thế mạnh của các 

thành viên trong nhóm. Tương 

tác, phối hợp tốt giữa các thành 

viên. 

(20÷30)% 

Tham gia làm 

việc nhóm 

(chuyên cần) 

< 30% <50% <70% <90% >90% (20÷30)% 
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Tiêu chí đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Thảo luận 

Không bao giờ 

tham gia vào việc 

thảo luận của 

nhóm. 

Hiếm khi tham gia vào 

thảo luận nhóm và 

đóng góp ý kiến. 

Thỉnh thoảng tham gia thảo 

luận nhóm và đóng góp ý kiến. 

Thưởng xuyên tham gia thảo 

luận nhóm và đóng góp ý 

kiến hay. 

Luôn tham gia thảo luận nhóm và 

đóng góp ý kiến hay, hiệu quả 

cho các hoạt động của nhóm. 

(20÷30)% 

Phối hợp nhóm 

Không bao giờ 

phối hợp, hợp tác 

với nhóm. 

Hiếm khi hợp tác, phối 

hợp làm việc nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với nhóm. 

Thỉnh thoảng tôn trọng và chia 

sẻ kinh nghiệm từ các thành 

viên khác của nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với nhóm. 

Thường xuyên tôn trọng và 

chia sẽ kinh nghiệm từ các 

thành viên khác của nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với nhóm. 

Luôn luôn tôn trọng và chia sẻ 

kinh nghiệm từ các thành viên 

khác của nhóm. 

(20÷30)% 

5. Đánh giá đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, Thi vấn đáp (Oral Exam) 

Rubric 6 A2.1: Thi vấn đáp (Oral Exam) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 

MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Thái độ trả 

lời câu hỏi 

Thái độ giao tiếp, trả lời thô 

lỗ, không hợp tác, thiếu tôn 

trọng trong giao tiếp. Sử 

dụng thuật ngữ không phù 

hợp, giọng nói khó nghe. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

câu hỏi lễ độ. Sử dụng các 

thuật ngữ trong câu trả lời 

phức tạp, khó hiểu. Giọng 

nói nhỏ, thiếu tự tin. 

Thái độ giao tiếp, trả lời nhẹ 

nhàng, hòa nhã. Giọng nói vừa 

phải, rõ ràng, dễ nghe. Thuật 

ngữ sử dụng trong câu trả lời 

phù hợp, dễ hiểu. 

Thái độ trong câu trả lời tự 

tin, từ tốn, nhẹ nhàng, điềm 

đạm. Thuật ngữ sử dụng 

trong câu trả lời đơn giản, dễ 

hiểu. Giọng nói lưu loát, rõ 

ràng. 

Thái độ giao tiếp, trả 

lời rất tự tin, Giọng nói 

rõ ràng, lưu loát. thu 

hút sự chú ý của người 

nghe, tương tác tốt với 

người nghe. 

(10÷20)% 

Nội dung trả 

lời 

Các câu trả lời hoàn toàn 

không liên quan đến câu hỏi. 

Các câu trả lời không rõ ràng, 

gần như không liên, không 

tập trung vào trọng tâm của 

câu hỏi. 

Các câu trả lời đúng trọng tâm 

câu hỏi, liên quan đến câu hỏi 

nhưng thiếu tự tin trong các câu 

trả lời. 

Các câu trả lời ngắn gọn, rõ 

ràng, đầy đủ, liên quan đến câu 

hỏi yêu cầu. Thể hiện sự tự tin 

về sự hiểu biết trong câu trả 

lời, lập luận giải thích chưa 

thuyết phục. 

Các câu trả lời ngắn gọn, 

rõ ràng, đầy đủ, liên quan 

trực tiếp đến câu hỏi yêu 

cầu; tự tin trong câu trả 

lời; lập luận, giải thích 

cho câu hỏi hoàn toàn 

thuyết phục. 

(80÷90)% 
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Rubric 7 A2.2: Bảo vệ Đồ án môn học (ĐAMH), Đồ án tốt nghiệp 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 

MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Trình bày đồ 

án 

Đồ án trình bày rất lộn xộn. 

Hình vẽ, bảng biểu trong đồ 

án không đúng yêu cầu.  

Đồ án trình bày lộn xộn, 

không đúng yêu cầu về 

trình bày. Hình vẽ, bảng 

biểu sử dụng trong đồ án 

không phù hợp. 

Đồ án trình bày đúng yêu 

cầu. Hình vẽ, bảng biểu sử 

dụng trong đồ án rõ ràng, 

phù hợp. Còn một số lỗi nhỏ 

về trình bày (lỗi chính tả, 

nhầm lẫn ghi chú, kích 

thước). 

Đồ án trình bày đẹp, đầy 

đủ, đúng yêu cầu. Hình 

vẽ, bảng biểu sử dụng 

trong đồ án rõ ràng, phù 

hợp. Ghi chú, giải thích 

đầy đủ, hợp lý. 

Đồ án trình bày đẹp, 

đầy đủ, đúng yêu 

cầu, logic. Hình vẽ, 

bảng biểu sử dụng 

trong đồ án rõ ràng, 

khoa học. Ghi chú, 

giải thích cụ thể, hợp 

lý.  

(0÷10)%: Hội 

đồng tốt 

nghiệp/ĐAMH 

(30÷40)%: Giáo 

viên phản biện 

Nội dung đồ án 

Nội dung đồ án hoàn toàn 

không đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. 

Nội dung đồ án không đầy 

đủ, một số không đúng theo 

yêu cầu nhiệm vụ.  

Nội dung đồ án đầy đủ, đúng 

với yêu cầu nhiệm vụ nhưng 

chưa hợp lý. Còn một số sai 

sót trong tính toán. 

Nội dung đồ án đầy đủ, hợp 

lý, đúng theo yêu cầu 

nhiệm vụ. Tính toán đúng, 

rõ ràng. 

Nội dung đồ án đầy đủ, 

hợp lý, đúng theo yêu 

cầu nhiệm vụ. Tính toán 

logic, chi tiết và rõ ràng, 

hoàn toàn hợp lý.  

(30÷50)%: Hội đồng 

tốt nghiệp/ĐAMH 

(60÷70)%: Giáo 

viên phản biện 

Bảo vệ đồ án 
Trả lời đúng dưới 50% số câu 

hỏi. 

Trả lời đúng từ 50% số cấu 

hỏi. 

Trả lời đúng từ 60% số cấu 

hỏi. 

Trả lời đúng từ 75% số câu 

hỏi. 

Trả lời đúng tất cả các 

câu hỏi. 

(30÷50)%: Hội đồng 

tốt nghiệp/ĐAMH 

Giao tiếp với 

giáo viên khi 

bảo vệ đồ án 

Thái độ giao tiếp, trả lời thô 

lỗ, không hợp tác, thiếu tôn 

trọng trong giao tiếp. Sử 

dụng thuật ngữ không phù 

hợp, giọng nói khó nghe. 

Thái độ giao tiếp, trả lời câu 

hỏi lễ độ. Sử dụng các thuật 

ngữ trong câu trả lời phức 

tạp, khó hiểu. Giọng nói nhỏ, 

thiếu tự tin. 

Thái độ giao tiếp, trả lời nhẹ 

nhàng, hòa nhã. Giọng nói vừa 

phải, rõ ràng, dễ nghe. Thuật 

ngữ sử dụng trong câu trả lời 

lời phù hợp, dễ hiểu. 

Thái độ trong câu trả lời tự 

tin, từ tốn, nhẹ nhàng, điềm 

đạm. Thuật ngữ sử dụng 

trong câu trả lời đơn giản, 

dễ hiểu. Giọng nói lưu loát, 

rõ ràng. 

Thái độ giao tiếp, trả lời 

rất tự tin, Giọng nói rõ 

ràng, lưu loát. thu hút sự 

chú ý của người nghe, 

tương tác tốt với người 

nghe. 

(0÷10)%: Hội đồng 

tốt nghiệp/ĐAMH 
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Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 

MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Trích dẫn tài 

liệu tham khảo 

Không trích dẫn tài liệu tham 

khảo. 

Có trích dẫn tài liệu tham khảo nhưng trích dẫn chưa đầy đủ 

và có sai sót. 
Có trích dẫn tài liệu tham khảo đầy đủ. 

(0÷10)%: Hội đồng 

tốt nghiệp/ĐAMH/ 

Giáo viên phản biện 

Đánh giá các 

tác động liên 

quan từ 

phương án kỹ 

thuật 

Phương án kỹ thuật không  

xét tới các tác động xã hội. 

Phương án kỹ thuật có xét tới các tác động xã hội nhưng 

chưa đầy đủ. 

Phương án kỹ thuật xét tới đầy đủ các tác động xã 

hội. 

(0÷10)%: Hội đồng 

tốt nghiệp/ 

Giáo viên phản biện 

6. Đánh giá báo cáo (Written Report) 

Rubric 8 A2.3: Báo cáo (Written Report) 

Tiêu chí Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
đánh giá MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Nội dung 

báo cáo 

Không có hoặc nội 

dung được trình 

bày trong báo cáo 

không phù hợp với 

yêu cầu. 

Nội dung trình bày trong 

báo cáo đầy đủ theo yêu 

cầu. Tính toán sai, không 

cụ thể, không đáp ứng yêu 

cầu. 

Đầy đủ nội dung theo yêu 

cầu, còn một số nhầm lẫn 

trong tính toán, một số nội 

dung chưa hợp lý. 

Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, 

trình tự tính toán hợp lý, tính 

toán chính xác. Kết quả tính 

toán và lựa chọn chưa có giải 

thích cụ thể, chưa thuyết phục. 

Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, 

tính toán chi tiết, rõ ràng, logic, 

trình tự tính toán hợp lý. Kết quả 

tính toán và lựa chọn có sự phân 

tích, lý giải cụ thể, rõ ràng và 

thuyết phục. 

(50÷70)% 
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Tiêu chí Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng số 
đánh giá MỨC F (0-3.9) MỨC D (4.0-5.4) MỨC C (5.5-6.9) MỨC B (7.0-8.4) MỨC A (8.5-10) 

Trình bày 

thuyết minh 

Không có thuyết 

minh hoặc thuyết 

minh không đúng 

với nội dung theo 

yêu cầu. 

Trình tự trình bày trong 

thuyết minh không đúng. 

Nội dung phù hợp theo 

yêu cầu. Hình vẽ, bảng 

biểu còn nhiều mâu thuẩn 

với nội dung. 

Nội dung, trình tự trình 

bày thuyết minh phù hợp 

theo yêu cầu. Trình bày 

còn một số lỗi về chính tả, 

kích thước, ghi chú chưa 

đầy đủ. 

Nội dung phù hợp. Trình tự, 

cấu trúc logic, rõ ràng đáp ứng 

yêu cầu. Hình ảnh, bảng biểu 

rõ ràng, logic, ghi chú phù 

hợp. Thể hiện kỹ năng soạn 

thảo văn bản còn hạn chế. 

Nội dung phù hợp. Trình tự, cấu 

trúc logic, rõ ràng đáp ứng yêu 

cầu. Hình ảnh, bảng biểu rõ ràng, 

logic, ghi chú phù hợp. Thể hiện 

việc sử dụng thành thạo máy tính 

trong trình bày báo cáo. 

(10÷20)% 

Bản vẽ kỹ 

thuật và hình 

ảnh 

Không có hoặc 

thiếu bản vẽ/hình 

ảnh, bản vẽ/hình 

ảnh không đúng nội 

dung theo quy 

định.  

Đầy đủ số lượng bản 

vẽ/hình ảnh với nội dung 

theo đúng quy định. Kích 

thước, ghi chú trên bản 

vẽ/hình ảnh không được 

thể hiện hoặc thể hiện 

không rõ ràng, thiếu một 

số phần trên các bản 

vẽ/hình ảnh 

Đầy đủ bản vẽ với nội 

dung theo đúng quy định. 

Kích thước, ghi chú trên 

bản vẽ đầy đủ, rõ ràng. 

Còn một số lỗi về trình bày 

(sai chính tả, nét vẽ). 

Đầy đủ bản vẽ với nội dung 

theo đúng quy định. Sắp xếp 

các phần trên bản vẽ hợp lý. 

Kích thước, ghi chú đầy đủ, rõ 

ràng. 

Đầy đủ bản vẽ với nội dung theo 

đúng quy định. Sắp xếp các phần 

trên bản vẽ hợp lý. Kích thước, 

ghi chú đầy đủ, rõ ràng. Thể hiện 

việc sử dụng thành thạo công cụ 

vẽ trên máy tính, có thể ứng dụng 

trong công trình thực tế. 

(0÷30)% 

Phối hợp 

nhóm đa 

ngành trong 

thời gian 

thực tập 

Không bao giờ 

phối hợp, hợp tác 

với nhóm. 

Hiếm khi hợp tác, phối 

hợp làm việc nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với 

nhóm. Thỉnh thoảng tôn 

trọng và chia sẻ kinh 

nghiệm từ các thành viên 

khác của nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với nhóm. 

Thường xuyên tôn trọng và 

chia sẽ kinh nghiệm từ các 

thành viên khác của nhóm. 

Hợp tác, phối hợp với nhóm. 

Luôn luôn tôn trọng và chia sẻ 

kinh nghiệm từ các thành viên 

khác của nhóm. 

(0÷20)% 

Trích dẫn tài 

liệu tham khảo 

Không trích dẫn tài 

liệu tham khảo. 

Có trích dẫn tài liệu tham khảo nhưng trích dẫn chưa đầy 

đủ và có sai sót. 
Có trích dẫn tài liệu tham khảo đầy đủ. (0÷10)% 

7. Đánh giá thuyết trình (Oral Presentation): Theo Rubric A1.4 

8. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn, sử dụng Rubric A2.4 
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Rubric 9 A2.4: Bài thi cuối kỳ 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định 
Trọng 

số  MỨC F 
(0-3.9) 

MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Kết quả bài 

thi 

Làm đúng 

dưới 40% nội 

dung của đề thi 

Làm đúng từ 40% 

nội dung của đề thi 

Làm đúng từ 55% nội dung 

của đề thi 

Làm đúng từ 70% nội dung 

của đề thi 

Làm đúng từ 85% nội dung của đề 

thi 
100% 

9. Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm (Multiple choice exam): Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn, sử dụng Rubric A2.4. 
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11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Chương trình đào tạo này được áp dụng từ kỳ tuyển sinh 2020 cho sinh viên ngành Kỹ thuật 

xây dựng Công trình giao thông. 

11.1 Số học phần toàn khóa 

Bảng 11.1 Số học phần toàn khóa theo từng chuyên ngành25 

Qui hoạch và kỹ 

thuật giao thông 

Tổng số học phần (HP) toàn khóa: 53 

GDĐC CS ngành  CS chuyên ngành Chuyên ngành 

12 HP 12 HP 11 HP 18 HP 

Xây dựng Cầu 

đường 

Tổng số học phần (HP) toàn khóa: 56 

GDĐC CS ngành CS chuyên ngành Chuyên ngành 

12 HP 17 HP 06 HP 21 HP 

Xây dựng 

Đường bộ 

Tổng số học phần (HP) toàn khóa: 55 

GDĐC CS ngành CS chuyên ngành Chuyên ngành 

12 HP 17 HP 08 HP 18 HP 

Xây dựng 

Đường sắt – 

Metro  

Tổng số học phần (HP) toàn khóa: 55 

GDĐC CS ngành CS chuyên ngành Chuyên ngành 

12 HP 18 HP 07 HP 18 HP 

11.2 Các loại học phần 

🕮 Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiên cho người học tích lũy 

trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 3 tín chỉ, được bố trí giảng 

dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một 

mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được 

kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được ký hiệu bằng một mã 

riêng do trường quy định. 

🕮 Phân loại học phần 

▪ Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi 

chương trình đào tạo, bắt buộc sinh viên phải tích lũy. 

▪ Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết nhưng sinh 

viên được tự chọn theo hướng dẫn của Trường nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc 

được tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình. 

11.3 Mã số học phần 

Theo quy ước trong hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường, mã học phần gồm có 6 chữ 

số F1F2F3D1D2D3. Trong đó: 

F1F2F3 = Mã số của bộ môn/khoa phụ trách giảng dạy; 

D1D2D3 = Số thứ tự học phần do bộ môn/khoa ấn định. 
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11.4 Đơn vị tín chỉ 

▪ Đơn vị tín chỉ (TC) được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên.  

Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, bao gồm cả thời 

gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh 

giá. 

01 TC lý thuyết = 15 giờ trên lớp + 35 giờ tự học của người học; 

01 TC thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận = 30 giờ trên lớp + 20 giờ tự học của người học. 

▪ 01 giờ trên lớp có thời gian 50 phút.  

11.5 Nhiệm vụ sinh viên 

Sinh viên phải tuân thủ các nhiệm vụ được qui định theo từng học phần. Nếu không hoàn thành 

các nhiệm vụ đặt ra đối với từng học phần thì sinh viên sẽ không được tham dự kỳ thi kết thúc 

học phần. 

11.6 Tiêu chuẩn đánh giá 

Tiêu chuẩn đánh giá của từng học phần được qui định cụ thể trong đề cương chi tiết của từng 

học phần. 

11.7 Các học phần thay thế, tương đương 

Khi SV các khóa trước khóa tuyển sinh 2020 phải học lại hoặc học cải thiện các học phần không 

còn trong CTĐT khóa 2020 thì sẽ được học các học phần thay thế có trong CTĐT ngành KTXD 

CTGT khóa 2020 hoặc các học phần có trong CTĐT các ngành khác. Danh mục này được nhà 

trường công bố trong Quyết định riêng. 

12. TÓ M TẮT NỘI DUNG CỦA TỪNG HỌC PHẦN 

12.1 Các học phần thuộc khối kiến thức GDĐC 

 

Thông tin học phần 
1

12
 

 Tên HP: Đại số 

 Mã HP: 001.201 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần thuộc khối kiến thức cơ bản của chương trình đào tạo. Học phần này cung 

cấp các kiến thức về ma trận; định thức; hệ phương trình tuyến tính; không gian vector; không 

gian Euclide; chéo hóa ma trận. Ngoài ra, người học được cung cấp thêm kiến thức và kỹ 

năng sử dụng phần mềm toán học; rèn luyện tư duy logic, ý thức chủ động trong học tập, ý 

thức hỗ trợ nhau cùng làm việc; kỹ năng áp dụng các kiến thức toán học vào học các học 

phần cơ sở ngành và chuyên ngành. 

 

 Đại số 

001

201
 [2]  
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Thông tin học phần 
2

12
 

 Tên HP: Giải tích 1 

 Mã HP: 001.202 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần thuộc khối kiến thức cơ bản của chương trình đào tạo, cung cấp các kiến 

thức tiếp nối chương trình Toán ở bậc phổ thông về giới hạn, đạo hàm, tích phân của hàm số 

một biến số; kiến thức về đạo hàm, vi phân của hàm số nhiều biến số và áp dụng kiến thức 

này để giải quyết một số bài toán thực tiễn. Ngoài ra, học phần này cũng cung cấp cho sinh 

viên kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm Toán học, rèn luyện tư duy logic và ý thức chủ 

động học tập, nghiên cứu. 

 

 

Thông tin học phần 
3

12
 

 Tên HP: Giải tích 2 

 Mã HP: 001.203 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần thuộc khối kiến thức cơ bản của chương trình đào tạo.Học phần này cung 

cấp các kiến thức về đường cong, mặt cong trong không gian;  tích phân hai lớp;  tích phân 

ba lớp;  tích phân đường;  tích phân mặt, và lí thuyết trường vectơ. Ngoài ra, người học được 

cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm toán học, rèn luyện tư duy logic và 

chủ động trong học tập, rèn kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng áp dụng các kiến thức toán 

học vào học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. 

 

 

Thông tin học phần 
4

12
 

 Tên HP: Xác suất thống kê 

 Mã HP: 001.212 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản 

 Giải tích 1 

001

202
 [3]  

 Giải tích 2 

001

203
 [3]  

 Xác suất thống kê 

001

212
 [3]  
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần thuộc khối kiến thức đại cương của chương trình đào tạo. Học phần này 

cung cấp kiến thức về: lý thuyết xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, lý 

thuyết mẫu, các bài toán ước lượng tham số, các bài toán kiểm định giả thiết thống kê; bài 

toán phân tích tương quan và phân tích hồi quy. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về tư 

duy logic, khả năng suy luận xác suất và phân tích số liệu thống kê; biết ứng dụng những kỹ 

năng này vào cuộc sống cũng như các lĩnh vực chuyên sâu. 

 

 

Thông tin học phần 
5

12
 

 Tên HP: Vật lý 3 

 Mã HP: 002.003 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học):2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Lý, Khoa Cơ bản 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Vật lý 3 thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nội dung về cơ học 

có nội dung liên quan và cần thiết đối với các ngành đào tạo cử nhân kỹ thuật và đào tạo kỹ 

sư. Nội dung học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chuyển động chất 

điểm và vật rắn không biến dạng. Trên cơ sở đó, người học được hiểu và vận dụng kiến thức 

vật lý vào giải quyết thành thạo các các bài toán cơ học vật lý. Ngoài ra, quá trình học tập 

giúp hình thành ở người học kỹ năng tự học, kỹ năng trao đổi và tiếp nhận ý kiến từ giảng 

viên và bạn học. 

 

 

Thông tin học phần 
6

12
 

 Tên HP: Pháp luật đại cương 

 Mã HP: 005.004 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Khoa Lý Luận Chính Trị 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Pháp luật đại cương thuộc khối kiến thức đại cương. Cung cấp cho người học kiến 

thức chung về Nhà nước, pháp luật và một số ngành luật. Học phần trang bị cho người học 

khả năng tìm kiếm, đọc và phân tích quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống thực 

tiễn. Hình thành và rèn luyện ở người học ý thức tự giác, chủ động trong học tập; thân thiện 

và trách nhiệm trong làm việc nhóm; nghiêm túc và gương mẫu trong thực hiện pháp luật. 

 

 Vật lý 3 

002

003
 [2]  

 Pháp luật đại 
cương 

005

004
 [2]  
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Thông tin học phần 
7

12
 

 Tên HP: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 Mã HP: 005.102 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Khoa Lý Luận Chính Trị 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khối kiến thức đại cương. Học phần gồm 6 chương, 

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí 

Minh và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh từ cách mạng giải phóng dân tộc 

đến xây dựng đất nước và xây dựng con người. Qua đó, hình thành cho sinh viên khả năng 

tư duy độc lập, sử dụng lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề thực tiễn 

và thể hiện năng lực tích cực, chủ động trong học tập. 

 

 

Thông tin học phần 
8

12
 

 Tên HP: Triết học Mác - Lênin 

 Mã HP: 005.105 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Khoa Lý Luận Chính Trị 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Triết học Mác - Lênin thuộc khối kiến thức đại cương. Học phần có 3 chương, 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức mang tính căn bản, hệ thống về triết học Mác - Lênin; 

giúp sinh viên hình thành kỹ năng phân tích, giải quyết các vấn đề về tự nhiên, xã hội, tư duy 

trên lập trường thế giới quan duy vật biện chứng; rèn luyện cho sinh viên bản lĩnh chính trị, 

ý thức trách nhiệm, đạo đức cách mạng, tư duy lý luận, tính tự giác và chủ động trong học 

tập, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả. 

 

 Thông tin học phần 
9

12
 

 Tên HP: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

 Mã HP: 005.106 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Tư tưởng HCM 

005

102
 [2]  

 
Triết học Mác - 

Lênin 

005

105
 [3]  

 Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

005

106
 [2]  
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 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Khoa Lý Luận Chính Trị 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức đại cương. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản 

về kinh tế chính trị Mác - Lênin: giá trị thặng dư, xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản, 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Từ đó áp dụng để giải thích và phân tích 

những hiện tượng kinh tế chính trị xã hội. Hình thành và rèn luyện cho người học lập trường 

tư tưởng cách mạng vững chắc để tham gia vào những hoạt động kinh tế - xã hội theo đúng 

đường lối chủ trương của Đảng. 

 

Thông tin học phần 
10

12
 

 Tên HP: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 Mã HP: 005.107 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Khoa Lý Luận Chính Trị 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào 

tạo. Học phần này giúp cho sinh viên phân tích được quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin 

và Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề chính trị - xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội. Học xong học phần này sinh viên sẽ vận dụng được Chủ nghĩa xã hội khoa học 

vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề chính trị - xã hội; có ý thức trách trách nhiệm công 

dân, năng lực tự chủ, hợp tác, tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống tốt.  

 

 

 

Thông tin học phần 
11

12
 

 Tên HP: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 

 Mã HP: 005.108 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Khoa Lý Luận Chính Trị 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc khối kiến thức đại cương. Môn học cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930) 

và quá trình Đảng lãnh đạo đất nước từ 1930-2018. Các nội dung trong học phần được thiết 

kế nhằm giúp sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan 

đến chính trị, xã hội; tăng khả năng tự học, nâng cao ý thức trách nhiệm với đất nước. 

 CNXH khoa học 

005

107
 [2]  

 
Lịch sử Đảng 

CSVN 

005

108
 [2]  
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Thông tin học phần 
12

12
 

 Tên HP: Tin học cơ bản 

 Mã HP: 124.012 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (1/1/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Tin học cơ bản, Khoa CNTT  

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức giáo dục cơ bản. Học phần trang bị cho sinh 

viên kiến thức về cấu trúc máy tính, hệ thống mạng kết nối máy tính. Người học được cung 

cấp thêm kiến thức và kỹ năng soạn thảo các văn bản tài liệu văn phòng, thiết kế các bảng 

tính số liệu và trình bày bản trình chiếu cho bài thuyết trình với phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office. Ngoài ra môn học còn hỗ trợ người học rèn luyện tính chủ động nghiêm 

túc trong học tập và nghiên cứu khoa học. 

12.2 Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành KTXD CTGT 

 
Thông tin học phần 

01

18
 

 Tên HP: Hình học họa hình và Vẽ kỹ thuật xây dựng 

 Mã HP: 084.012 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cơ sở cơ khí, Khoa Cơ Khí 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách biểu diễn các đối tượng không gian ba chiều 

xuống không gian hai chiều, đồng thời môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về 

bản vẽ kỹ thuật và cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ thuật thông qua các 

kiến thức về: tiêu chuẩn trình bày, tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình 

chiếu trục đo, vẽ kết cấu thép, vẽ kết cấu bê tông cốt thép .... nhằm bồi dưỡng khả năng tư 

duy không gian, kỹ năng sử dụng các công cụ vẽ nhằm biểu diễn và đọc được các ý tưởng kỹ 

thuật trên bản vẽ theo đúng các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và quốc tế (ISO). 

 

 Thông tin học phần 
02

18
 

 Tên HP: Cơ học lý thuyết 

 Mã HP: 091.012 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Tin học cơ bản 

124

012
 [2]  

 Hình học họa hình và 
Vẽ kỹ thuật xây dựng 

084

012
 [3]  

 Cơ học lý thuyết 

091

012
 [3]  
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 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cơ, Khoa KTXD 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Trang bị sinh viên kiến thức các quy luật tổng quát của chuyển động và cân bằng của vật thể 

dưới tác dụng của các lực đặt lên chúng. Học phần giúp sinh viên có khả năng dự đoán ảnh 

hưởng của các lực và chuyển động của vật khi tiến hành chức năng thiết kế và tính toán trong 

kỹ thuật. Học phần cũng rèn luyện các kỹ năng về tự học, tự nghiên cứu, tinh thần trách 

nhiệm thông qua các hoạt động đánh giá trong quá trình học. 

 

 
Thông tin học phần 

03

18
 

 Tên HP: Sức bền vật liệu 1 

 Mã HP: 091.021 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cơ, Khoa KTXD 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần trang bị cho sinh viên khả năng giải quyết bài toán về tính toán, kiểm tra độ bền, 

độ cứng và độ ổn định của kết cấu. Từ đó làm nền tảng cho các chuyên ngành kỹ thuật để 

giải quyết các vấn đề về thiết kế trong xây dựng khi thực hiện đồ án môn học, đồ án tốt 

nghiệp. Ngoài ra, học phần này cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giải 

quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chuyên ngành; tăng khả năng tự nghiên cứu tài liệu, 

nâng cao ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp 

 

 

 

Thông tin học phần 
04

18
 

 Tên HP: Sức bền vật liệu 2 

 Mã HP: 091.032 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cơ, Khoa KTXD 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về độ bền, độ cứng, độ ổn định và 

cách tính toán chúng cho các trường hợp chịu lực đơn giản nhất của thanh khi chúng chịu tải 

tương đối phức tạp và cả trường hợp tải trọng động. Học phần cung cấp cho sinh viên nhận 

thức rõ về sự cần thiết phải học tập suốt đời và có khả năng học tập suốt đời. 

 

 
Sức bền vật liệu 1 

091

021
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Thông tin học phần 
05

18
 

 Tên HP: Cơ học kết cấu 1 

 Mã HP: 091.051 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cơ, Khoa KTXD 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần cung cấp cho sinh viên cung cấp các khái niệm cơ bản về mô hình hóa kết cấu, 

phân loại và tính toán nội lực cho kết cấu phẳng chịu tải trọng bất đông và di động. Học phần 

cung cấp cho sinh viên nhận thức rõ về sự cần thiết phải học tập suốt đời và có khả năng học 

tập suốt đời. 

 

 

Thông tin học phần 
06

18
 

 Tên HP: Cơ học kết cấu 2 

 Mã HP: 091.063 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cơ, Khoa KTXD 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần cung cấp các kiến thức về tính tính chuyển vị của kết cấu thanh thẳng đàn hồi tuyến 

tính và các phương pháp tính kết cấu siêu tĩnh như: Phương pháp lực, Phương pháp chuyển 

vị với những dạng kết cấu như kết cấu dầm, kết cấu khung,…v.v 

 

 

Thông tin học phần 
07

18
 

 Tên HP: Trắc địa đại cương 

 Mã HP: 095.001 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Đơn vị TCGD: Bộ môn Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp, Khoa KTXD. 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 
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Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở. Học phần này giúp Sinh viên hình dung những kiến 

thức trắc địa cơ bản trong lĩnh vực xây dựng công trình; Vận dụng lý thuyết giải các bài toán 

trắc địa cơ bản; Chủ động trong học tập và nghiên cứu. 

 

 

Thông tin học phần 
08

18
 

 Tên HP: Thực tập trắc địa 

 Mã HP: 095.002 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/1/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp, 

Khoa KTXD 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần này giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học ở môn Trắc địa đại cương, thực hành 

các thao tác đo đạc và bố trí cơ bản bằng thước dây, máy kinh vĩ và máy thủy bình. Giúp sinh 

viên biết cách tổ chức và thực hiện quy trình đo vẽ trực tiếp bản đồ địa hình tỉ lệ lớn bằng 

phương pháp  trực tiếp ngoài thực địa. 

 

 
Thông tin học phần 

09

18
 

 Tên HP: Vật liệu xây dựng 

 Mã HP: 099.060 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Kết cấu công trình, Khoa KTXD. 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của các loại vật liệu thường sử dụng trong lĩnh 

vực xây dựng như tính chất về mặt vật lý, hóa học, tính chất cơ học của các vật liệu dạng vô 

cơ, dạng hữu cơ hay vật liệu hỗn hợp (vữa, bê tông xi măng, bê tông asphalt...). Trên cơ sở 

đó, sinh viên biết tính toán thành phần nguyên vật liệu; đánh giá chất lượng vật liệu; nắm 

được quy trình công nghệ chủ yếu để khai thác, sản xuất, chế tạo sản phẩm... để lựa chọn, sử 

dụng vật liệu trong thiết kế, thi công xây dựng công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật và hiệu quả 

về kinh tế. 
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Thông tin học phần 

10

18
 

 Tên HP: Thí nghiệm vật liệu xây dựng 

 Mã HP: 099.061 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/1/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Kết cấu công trình, Khoa KTXD. 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý, phương pháp thí nghiệm xác định các 

chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng. Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện thí 

nghiệm, tính toán, xử lý kết quả thí nghiệm, đánh giá chất lượng vật liệu theo quy trình, quy 

phạm hiện hành; đồng thời rèn luyện cho sinh viên ý thức trách nhiệm, thái độ trung thực, 

tích cực, tự chủ trong hoạt động học tập và làm việc đội nhóm. 

 

 Thông tin học phần 
11

18
 

▪ Tên HP: Kỹ thuật nền móng 

▪ Mã HP: 093.531 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Công trình thủy, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Kỹ thuật nền móng thuộc khối kiến thức cơ sở của chương trình đào tạo ngành Kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông và Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.Học phần trang 

bị cho sinh viên các thuật ngữ và khái niệm cơ bản về nền móng,các phương pháp tính toán 

và thiết kế các loại móng như: móng nông, móng cọc và tường chắn đất. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án môn học Kỹ thuật nền móng 

▪ Mã HP: 093.532 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Công trình thủy, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Đồ án môn học kỹ thuật nền móng thuộc khối kiến thức cơ sở của chương trình 

đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy. Học phần giúp người học củng cố và vận dụng các kiến thức lý thuyết và kỹ năng vào 

 Kỹ thuật nền móng 

093

531
[3]  

 Đồ án môn học Kỹ 
thuật nền móng 

093

532
[1]  

 
Thí nghiệm vật 
liệu xây dựng 

099

061
 [1]  



 KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 84 

 

thiết kế chi tiết các loại móng cơ bản; cách lập ra thuyết minh và bản vẽ thiết kế; kỹ năng 

thuyết trình sản phẩm thiết kế. 

 

 Thông tin học phần 
13

18
 

▪ Tên HP: Thủy lực và thủy văn công trình 

▪ Mã HP: 093.536 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Công trình thủy, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông. Học 

phần Thủy Lực và Thủy Văn gồm 2 nội dung chính: 

+ Thủy văn ứng dụng: Giúp người học hiểu từ tổng quan đến chi tiết về công tác khảo sát, 

dự báo thủy văn, và thực hiện tính toán được các yếu tố lượng mưa, lưu lượng và mực nước 

tần suất phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế công trình. Ngoài ra, môn học còn hướng dẫn 

phương pháp tính xói chung, xói cục bộ ở vị trí chân công trình trên sông. 

+ Thủy lực Công trình: trang bị cho người học kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng (nước), 

cách tính toán áp lực thuỷ tĩnh, dòng chảy qua ống ngắn, tổn thất năng lượng và dòng chảy 

qua kênh/sông. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Mô hình hóa công trình 

▪ Mã HP: 097.200 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (0/2/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt-Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành KTXD CTGT. Học phần trang bị cho sinh viên 

các kiến thức cơ bản và kỹ năng về đọc các bản vẽ kiến trúc và bản vẽ kỹ thuật, kỹ năng thể 

hiện các bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật bằng phần mềm đồ họa (CAD) cũng như xây dựng các 

mô hình 3D các cấu kiện công trình cơ bản bằng phần mềm chuyên dụng. Sinh viên sau khi 

học xong có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng phục vụ  triển khai bản vẽ, mô hình các 

cấu kiện trong giai đoạn thiết kế các dạng công trình khác nhau. Ngoài ra học phần hỗ trợ 

người học rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan. 
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Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Địa chất công trình 

▪ Mã HP: 098.010 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

▪ Đơn vị TCGD: Bộ môn Kỹ thuật nền móng, Khoa KTXD. 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Cung cấp các kiến thức nền tảng về cấu trúc vỏ trái đất, các giả thuyết địa kiến tạo, nguồn 

gốc hình thành các loại đá, các tính chất cơ học và vật lý cơ bản của đất đá. Phân tích thành 

phần hóa học của nước dưới đất và tính toán thấm của nước dưới đất. Giải thích được các 

hiện tượng địa chất ảnh hưởng tới công trình xây dựng. Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng 

và thái độ thông qua các hoạt động thuyết trình trên lớp và chuẩn bị bài ở nhà. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thực tập địa chất công trình 

▪ Mã HP: 098.011 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/1/1) 

▪ Đơn vị TCGD: Bộ môn Kỹ thuật nền móng, Khoa KTXD. 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Môn học này giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học ở môn Địa chất công trình, nắm bắt 

được các công tác khảo sát địa chất công trình và chi tiết phương pháp khoan khảo sát địa 

chất. Sinh viên hiểu được các phương pháp khảo sát địa chất công trinh ưu khuyết điểm của 

mỗi phương pháp; Nắm bắt được quy trình và các bước khi khoan khảo sát; quy trình các 

bước thực hiện thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT); Xử lý số liệu thí nghiệm và viết báo cáo 

thực tập địa chất. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Cơ học đất 

▪ Mã HP: 098.020 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

▪ Đơn vị TCGD: Bộ môn Kỹ thuật nền móng, Khoa KTXD. 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Cung cấp các kiến thức nền tảng về sự phân bố ứng suất trong đất, sự biến dạng và ổn định 

của nền đất, áp lực đất lên tường chắn. Kiến thức này có thể được vận dụng để tính toán độ 

lún và sức chịu tải của nền đất, áp lực đất lên tường chắn. Đồng thời sinh viên được rèn luyện 

các kỹ năng và thái độ (mức tự chủ và trách nhiệm) thông qua các hoạt động đánh giá quá 

trình của học phần. 

 

 
Thông tin học phần 

18

18
 

▪ Tên HP: Thí nghiệm cơ học đất 

▪ Mã HP: 098.021 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/1/1) 

▪ Đơn vị TCGD: Bộ môn Kỹ thuật nền móng, Khoa KTXD. 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở ngành, kỹ năng thực hiện công tác thí nghiệm 

cũng như xử lí – phân tích kết quả xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đá theo quy trình, quy 

phạm hiện hành; và kỹ năng lập báo cáo của công việc (thí nghiệm) thực hiện. Học xong, 

sinh viên có thể tự thực hiện được các thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý và chỉ tiêu 

vật lý của đất ở trong phòng thí nghiệm, hoàn thành phần viết báo cáo khảo sát địa chất công 

trình về nội dung xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của đất. 

12.3 Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành  

12.3.1 Cơ sở chuyên ngành Qui hoạch 

 

 
Thông tin học phần 

01

11
 

▪ Tên HP: Quản lý dự án giao thông vận tải 

▪ Mã HP: 096.040 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Quản lý dự án Giao thông vận tải là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên 

ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Môn học 

cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Dự án gồm: các khái niệm, nội dung đặc 

trưng của một dự án, các phương pháp dự báo trong giao thông, các phương pháp lựa chọn 

địa điểm đặt dự án, cung cấp các kiến thức về chỉ tiêu hiệu quả, phương thức đánh giá hiệu 

quả dự án trong giao thông vận tải. 
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▪ Tên HP: Qui hoạch vùng 

▪ Mã HP: 096.080 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Quy hoạch vùng là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành. Học phần 

này cung cấp các kiến thức nền tảng về đô thị hóa của vùng, xu hướng phát triển của các 

vùng đô thị và mối quan hệ giữa quy hoạch vùng với quy hoạch sử dụng đất. Học phần cũng 

chỉ ra nhu cầu về quy hoạch phát triển vùng hiện nay cũng được thúc đẩy bởi khả năng kết 

nối giữa các khu vực khác nhau, không những trong lãnh thổ của một quốc gia mà còn là 

giữa các quốc gia với nhau. Kiến thức này có thể được vận dụng để giải quyết các vấn đề liên 

quan đến lựa chọn các loại hình quy hoạch, quy trình thực hiện quy hoạch vùng và quản lý 

quy hoạch vùng bền vững. 

 

 
Thông tin học phần 

03

11
 

▪ Tên HP: Mô hình hóa và mô phỏng giao thông 

▪ Mã HP: 096.400 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Mô hình hóa và mô phỏng giao thông thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành. 

Đây là loại học phần bắt buộc, giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức về tổng quan mô 

hình mô phỏng vi mô, cơ sở xây dựng mô hình và giới thiệu các phần mềm mô phỏng giao 

thông phổ biến hiện nay. Các kiến thức chuyên sâu, bài tập áp dụng một số phần mềm mô 

phỏng giao thông vi mô phổ biến cũng được giới thiệu và giao cho sinh viên thực hành. Kết 

thúc thời gian học phần, sinh viên có thể hiểu sâu hơn vào bản chất bên trong các mô hình 

giao thông vi mô và có thể ứng dụng các phần mềm mô phỏng vi mô vào việc phân tích, đánh 

giá điều kiện vận hành của cơ sở hạ tầng giao thông. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Hệ thống thông tin địa lý 

▪ Mã HP: 096.401 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 
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Hệ thống thông tin địa lý là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành. Học 

phần này cung cấp các kiến thức nền tảng về tin học địa lý bao gồm hệ thống thông tin địa lý 

(GIS), viễn thám (RS) và hệ thống định vị toàn cầu (GPS).Mối liên hệ giữa các kiến thức trên 

trong khía cạnh quy hoạch giao thông. Thông qua đó có thể phân tích được dữ liệu GIS cần 

thiết cho việc xây dựng mô hình gia thông, đồng thời nắm bắt được cách thức áp dụng các 

thuật toán và quy trình GIS để phân tích giao thông một cách hiệu quả. Với mục đích giúp 

cho việc quản lý giao thông dựa trên nền tảng GIS như hệ thống giao thông thông minh ITS 

đạt hiệu quả cao nhất. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Điều tra khảo sát và dự báo giao thông 

▪ Mã HP: 096.420 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Điều tra khảo sát và dự báo giao thông là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở 

chuyên ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức nền tảng về Kiến thức nền tảng về khảo 

sát giao thông, thu thập các dữ liệu cần thiết phục vụ cho công tác đánh giá, quy hoạch giao 

thông. Nguyên tắc cơ bản trong việc thu thập, xử lý dữ liệu về kế hoạch đi lại, đặc điểm 

chuyến đi, hình thức di chuyển. Thông qua đó có thể lên kế hoạch thực hiện và quản lý công 

tác khảo sát giao thông về số chuyến đi, phương thức thực hiện và đặc điểm chuyến đi. Học 

phần cũng cung cấp cho sinh viên về các kiến thức căn bản để có thể xây dựng được mô hình 

dự báo nhu cầu giao thông. Với mục đích giúp cho mạng lưới giao thông được quản lý hiệu 

quả, an toàn hơn và đáp ứng mức nhu cầu đi lại cho tương lai. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Kỹ thuật đường bộ 

▪ Mã HP: 096.403 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Kỹ thuật đường bộ là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành. Học phần 

này cung cấp các kiến thức nền tảng về trình tự khảo sát, thiết kế một tuyến đường bộ, từ 

việc xác định cấp hạng đường, tính toán lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật, thiết kế bình đồ, trắc 

dọc, trắc ngang, thoát nước, lựa chọn và kiểm toán kết cấu áo đường, thiết kế phối hợp hài 

hòa giữa tuyến đường với địa hình và cảnh quang xung quanh. Tuyến đường bộ với chức 

năng được thiết kế được đấu nốiđúng qui định với tổng thể mạng lưới đường bộ khu vực, góp 

phần tạo nên một mạng lưới an toàn, tiện lợi và đáp ứng nhu cầu đi lại của một địa phương, 

vùng cụ thể.   
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Thông tin học phần 

07

11
 

▪ Tên HP: Đồ án kỹ thuật đường bộ 

▪ Mã HP: 096.404 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án kỹ thuật đường bộ là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành. Học 

phần này được triển khai song song với học phần Kỹ thuật đường bộ nhằm giúp cho người 

học hệ thống hóa và vận dụng kiến thức đã học được về thiết kế đường bộ vào việc nghiên 

cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan. Sinh viên được giao nhiệm vụ thiết kế kích 

thước hình học đường bộ, thiết kế thoát nước và kết cấu áo đường cho một trường hợp nghiên 

cứu cụ thể, xác định. Đồ án sẽ được thực hiện trong suốt một học kỳ và cuối kỳ cần phải nộp 

thuyết minh cùng với các bản vẽ kỹ thuật để được bảo vệ trước hội đồng chuyên môn hoặc 

giáo viên hướng dẫn. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Qui hoạch phát triển bền vững đô thị 

▪ Mã HP: 096.422 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/30) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Quy hoạch phát triển bền vững đô thị là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên 

ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức nền tảng về các vấn đềquy hoạch phát triển đô 

thị bền vững như:phương pháp, nguyên tắc và tiến trình thực hiện quy hoạch đô thị, quy 

hoạch cải tạo và phát triển cộng đồng, quy hoạch nhà ở; quy hoạch ‘neighborhoods” đô thị, 

quy hoạch các điểm dân cư đô thị; quy hoạch giao thông và phát triển theo định hướng giao 

thông công cộngtrong mối liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học chuyên ngành khác. Kiến 

thức này có thể được vận dụng để giải quyết những vấn đề về quy hoạchvà tổ chức quản lý 

đô thị bao gồm không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, môi trường sống đô thị nhằm 

hướng đến phát triển đô thị bền vững.  

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án qui hoạch phát triển bền vững đô thị 

▪ Mã HP: 096.423 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án quy hoạch phát triển bền vững đô thị là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở 

chuyên ngành. Học phần này được triển khai song song với học phần Quy hoạch phát triển 

bền vững đô thị nhằm giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức đã được học về phương pháp 

quy hoạch phát triển đô thị vào việc thực hiện một đồ án thực tế có liên quan. Sinh viên được 

giao nhiệm vụ thực hiện đồ án quy hoạch đô thị cho một tình huống cụ thể, trong đó có thể 

hiện đầy đủ phương án quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông theo định hướng phát 

triển bền vững. Sinh viên có được kỹ năng phân tích và xây dựng phương án quy hoạch; kỹ 

năng sử dụng bản đồ, thiết kế,trình bày bản vẽ, dựng 3D. Đồ án này có thể được vận dụng để 

giải quyết những vấn đề về quy hoạch và tổ chức quản lý đô thị bao gồm không gian đô thị, 

sử dụng đất đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, môi trường sống đô thị nhằm hướng đến phát 

triển đô thị bền vững. Đồ án sẽ được thực hiện trong suốt một học kỳ và cuối kỳ cần phải nộp 

thuyết minh cùng với các bản vẽ kỹ thuật để được bảo vệ trước hội đồng chuyên môn hoặc 

giáo viên hướng dẫn. 

 

  Thông tin học phần 
10

11
 

▪ Tên HP: Lý thuyết dòng xe và phân tích giao thông 

▪ Mã HP: 096.425 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Lý thuyết dòng xe & phân tích giao thông là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở 

chuyên ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức nền tảng về kỹ thuật giao thông (traffic 

engineering) như đặc trưng dòng giao thông, các mô hình dòng giao thông, mô hình xếp 

hàng, và phương pháp phân tích giao thông (xác định LOS) đối với các dòng giao thông 

không bị gián đoạn (uninterrupted traffic flows).Kiến thức này có thể được vận dụng để phân 

tích định lượng điều kiện vận hành giao thông hay đánh giá chất lượng dòng giao thông trên 

các đoạn/tuyến highway không chịu ảnh hưởng của các nút giao. 

 

 
Thông tin học phần 

11

11
 

▪ Tên HP: Đồ án phân tích giao thông 

▪ Mã HP: 096.450 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án phân tích giao thông là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành. 

Học phần này được triển khai song song với học phần Lý thuyết dòng xe và phân tích giao 

thông nhằm giúp cho người học hệ thống hóa kiến thức đã học được về kỹ thuật giao thông 
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và vận dụng vào thực tiễn phân tích định lượng xác định chất lượng dòng giao thông. Sinh 

viên được giao nhiệm vụ phân tích giao thông cho một trường hợp nghiên cứu xác định. Đồ 

án sẽ được thực hiện trong suốt một học kỳ và cuối kỳ cần phải nộp báo cáo (thuyết minh 

cùng với các bản vẽ kỹ thuật) để được bảo vệ trước hội đồng chuyên môn hoặc giáo viên 

hướng dẫn. 

12.3.2 Cơ sở chuyên ngành Xây dựng Cầu đường 

 

 
Thông tin học phần 
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 Tên HP: Thí nghiệm kết cấu công trình 

 Mã HP: 094.052 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Thí nghiệm kết cấu công trình là là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên 

ngành. Sinh viên sẽ thiết kế, lắp ráp và thí nghiệm mô hình kết cấu thép theo kiểu hệ giàn 

không gian. Từ đó, sinh viên tính toán và xác định được các thông số quan trọng của kết cấu 

hệ giàn và nhìn nhận được bản chất làm việc của kết cấu công trình, hiểu rõ hơn kiến thức đã 

học. Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp nhóm hiệu quả trong 

quá trình thí nghiệm và viết báo cáo nhóm. 

 

 
Thông tin học phần 
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 Tên HP: Đồ án kết cấu thép theo AISC 

 Mã HP: 094.969 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Trên cơ sở môn học Kết cấu thép theo AISC, SV sẽ được hướng dẫn thiết kế một số cấu kiện 

cơ bản như nút giàn, kết cấu dầm, dàn thép trong thực tế. 

 

 
Thông tin học phần 
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 Tên HP: Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI 

 Mã HP: 094.991 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở 

chuyên ngành. Học phần này cung cấp kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép, cách tính toán 

thiết  kế các cấu kiện bê tông cốt thép cơ bản như dầm, sàn, cột theo tiêu chuẩn ACI 318. 

Môn học cũng trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm tính toán kết cấu bê tông cốt thép ứng 

dụng trong thực tế. Vấn đề rèn luyện ý thức tự học của sinh viên cũng được tiếp tục phát huy 

trong học phần này. 

 

 Thông tin học phần 
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 Tên HP: Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI 

 Mã HP: 094.992 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án môn học bê tông cốt thép theo ACI là học phần bắt buộc thuộc khối cơ sở chuyên 

ngành. Môn học cung cấp kiến thức thiết kế, cấu tạo, đánh giá sự hợp lý về khả năng chịu 

lực của kết cấu bê tông dầm sàn toàn khối bao gồm: thiết kế bản sàn, dầm phụ và dầm chính. 

Đồng thời sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với phần mềm tính toán chuyên dụng: Sap2000 

và trình bày bản vẽ kỹ thuật. Sinh viên cũng được rèn luyện ý thức tự học và tự nghiên cứu 

trong học phần này. 

 

 
Thông tin học phần 

05

06
 

 Tên HP: Kết cấu thép theo AISC 

 Mã HP: 094.993 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Thiết kế kết cấu thép theo AISC là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở 

chuyên ngành. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vật liệu thép và kết cấu 

thép, giải quyết các bài toán thiết kế cho các cấu kiện thép chịu lực đơn giản và chịu lực phối 

hợp; và tính toán liên kết theo quy phạm AISC. Môn học cũng giới thiệu các phần mềm tính 

toán ứng dụng trong tính toán kết cấu thép. 
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cốt thép theo ACI 

094

992
[1]  

094

993
[3] 

 Kết cấu thép theo 
AISC 

 



 KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 93 

 

 

 Thông tin học phần 
06

06
 

 Tên HP: Môi trường và phát triển bền vững 

 Mã HP: 151.003 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Viện Nghiên cứu môi trường và giao thông 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường, mối quan hệ tương hỗ giữa 

kinh tế -xã hội - môi trường; nguyên nhân - hậu quả của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí 

hậu; nắm được mục tiêu phát triển bền vững của toàn cầu, các thách thức của Việt Nam và 

thế giới trong sự phát triển bền vững. Trong quá trình học sinh viên có thể liên hệ, phân tích, 

đánh giá được một số vấn đề môi trường liên hệ đến ngành học của sinh viên. Sinh viên có 

thể hiểu cơ bản về các hướng giải pháp để hướng đến phát triển bền vững. Ngoài ra, sinh viên 

sẽ được nâng cao khả năng đọc hiểu tài liệu, tăng vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành môi 

trường, khả năng tự nghiên cứu, làm việc nhóm, trình bày nhóm. 

 

12.3.3 Cơ sở chuyên ngành Đường bộ 

 
Thông tin học phần 

01

08
 

 Tên HP: Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI 

 Mã HP: 094.991 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở 

chuyên ngành. Học phần này cung cấp kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép, cách tính toán 

thiết  kế các cấu kiện bê tông cốt thép cơ bản như dầm, sàn, cột theo tiêu chuẩn ACI 318. 

Môn học cũng trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm tính toán kết cấu bê tông cốt thép ứng 

dụng trong thực tế. Vấn đề rèn luyện ý thức tự học của sinh viên cũng được tiếp tục phát huy 

trong học phần này. 

 

 
Thông tin học phần 

02

08
 

 Tên HP: Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI 

 Mã HP: 094.992 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án môn học bê tông cốt thép theo ACI là học phần bắt buộc thuộc khối cơ sở chuyên 

ngành. Môn học cung cấp kiến thức thiết kế, cấu tạo, đánh giá sự hợp lý về khả năng chịu 

lực của kết cấu bê tông dầm sàn toàn khối bao gồm: thiết kế bản sàn, dầm phụ và dầm chính. 

Đồng thời sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với phần mềm tính toán chuyên dụng: Sap2000 

và trình bày bản vẽ kỹ thuật. Sinh viên cũng được rèn luyện ý thức tự học và tự nghiên cứu 

trong học phần này. 

 

 
Thông tin học phần 

03

08
 

 Tên HP: Kết cấu thép theo AISC 

 Mã HP: 094.993 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Thiết kế kết cấu thép theo AISC là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở 

chuyên ngành. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về vật liệu thép và kết cấu 

thép, giải quyết các bài toán thiết kế cho các cấu kiện thép chịu lực đơn giản và chịu lực phối 

hợp; và tính toán liên kết theo quy phạm AISC. Môn học cũng giới thiệu các phần mềm tính 

toán ứng dụng trong tính toán kết cấu thép. 

 

 
Thông tin học phần 

04

08
 

▪ Tên HP: An toàn giao thông 

▪ Mã HP: 096.230 

▪ Loại HP: Tự chọn 2 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

An toàn giao thông là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngànhcủa chuyên 

ngành kỹ thuật đường bộ. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn 

giao thông đường bộ như phạm vi, vai trò, mục tiêu của kỹ thuật an toàn giao thông;phương 

pháp phân tích tai nạn, đánh giá an toàn, xác định các vấn đề và đề xuất giải pháp cải thiện 

phù hợp, góp phần giảm thiểu và ngăn ngừa tai nạn trên mạng lưới giao thông đường bộ. Cải 

thiện mạng lưới đường bộ ngày càng an toàn hơn,từng bước tiến tới mục tiêu an toàn bền 

vững. 
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Thông tin học phần 

04

08
 

▪ Tên HP: Mô hình và phân tích giao thông 

▪ Mã HP: 096.437 

▪ Loại HP: Tự chọn 2 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Mô hình & phân tích giao thông là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành 

của chuyên ngành kỹ thuật đường bộ. Học phần này cung cấp các kiến thức nền tảng về kỹ 

thuật giao thông (traffic engineering) như đặc trưng dòng giao thông, các mô hình dòng giao 

thông, mô hình xếp hàng, và phương pháp phân tích giao thông (xác định LOS) đối với các 

dòng giao thông không bị gián đoạn (uninterrupted traffic flows).Kiến thức này có thể được 

vận dụng để phân tích định lượng điều kiện vận hành giao thông hay đánh giá chất lượng 

dòng giao thông trên các đoạn/tuyến highway không chịu ảnh hưởng của các nút giao.  

 

 
Thông tin học phần 

05

08
 

▪ Tên HP: Ứng dụng tin học trong thiết kế đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.006 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần ứng dụng tin học trong thiết kế đường ô tô nằm trong khối kiến thức chuyên 

ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông- xây dựng 

đường bộ. Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức tổng quan về công nghệ 

BIM và hướng dẫn sử dụng phần mềm thương mại (Civil 3D) đang được ứng dụng rộng rãi 

trong thiết kế đường ô tô.Học phần trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng được phần mềm 

trong thiết kế đường ô tô. 

 

 

 
Thông tin học phần 

06

08
 

▪ Tên HP: Vật liệu xây dựng công trình giao thông 

▪ Mã HP: 111.075 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Vật liệu xây dựng công trình giao thông là môn học cơ sở ngành nhằm cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất, yêu cầu kĩ thuật của các loại vật liệu 

xây dựng xây dựng công trình giao thông; cũng như kỹ năng đánh giá chất lượng vật liệu xây 

dựng sử dụng cho các hạng mục công trình giao thông; đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ 

năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình. 

 

 
Thông tin học phần 

07

08
 

▪ Tên HP: Kinh tế xây dựng 

▪ Mã HP: 415.030 

▪ Loại HP: Tự chọn 1 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

▪ Đơn vị TCGD: Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế vận tải 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong quản lý ngành xây dựng (trình 

tự thực hiện một dự án đầu tư, quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng, hoạt động đầu tư 

và dự án đầu tư xây dựng, công tác khảo sát thiết kế và dự toán trong xây dựng) và quản lý 

doanh nghiệp xây dựng (các hình thức tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng, lao động và 

tiền lương, các loại tài sản, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng). 

 

 

Thông tin học phần 
08

08
 

▪ Tên HP: Quản lý dự án xây dựng 

▪ Mã HP: 415.031 

▪ Loại HP: Tự chọn 1 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

▪ Đơn vị TCGD: Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp, 

Khoa KTXD 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Cung cấp cho người học các khái niệm, kỹ thuật và kỹ năng liên quan đến quản lý dự án xây 

dựng như xác định và quản lý quy mô của dự án, xây dựng cấu trúc công việc (work 

breakdown structures), tạo một kế hoạch tổng thể của dự án liên quan đến thời gian và ngân 

sách, hiểu về cách xác định và quản lý rủi ro, cũng như các quá trình lựa chọn nhà thầu và 

các hình thức thực hiện dự án (project delivery methods). 
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12.3.4 Cơ sở chuyên ngành Đường sắt 

 Thông tin học phần 
01

07
 

 Tên HP: Thí nghiệm kết cấu công trình 

 Mã HP: 094.052 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Thí nghiệm kết cấu công trình là là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên 

ngành. Sinh viên sẽ thiết kế, lắp ráp và thí nghiệm mô hình kết cấu thép theo kiểu hệ giàn 

không gian. Từ đó, sinh viên tính toán và xác định được các thông số quan trọng của kết cấu 

hệ giàn và nhìn nhận được bản chất làm việc của kết cấu công trình, hiểu rõ hơn kiến thức đã 

học. Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp nhóm hiệu quả trong 

quá trình thí nghiệm và viết báo cáo nhóm. 

 

 
Thông tin học phần 

02

07
 

 Tên HP: Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI 

 Mã HP: 094.991 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở 

chuyên ngành. Học phần này cung cấp kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép, cách tính toán 

thiết  kế các cấu kiện bê tông cốt thép cơ bản như dầm, sàn, cột theo tiêu chuẩn ACI 318. 

Môn học cũng trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm tính toán kết cấu bê tông cốt thép ứng 

dụng trong thực tế. Vấn đề rèn luyện ý thức tự học của sinh viên cũng được tiếp tục phát huy 

trong học phần này. 

 

 Thông tin học phần 
03

07
 

 Tên HP: Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép theo ACI 

 Mã HP: 094.992 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 
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Đồ án môn học bê tông cốt thép theo ACI là học phần bắt buộc thuộc khối cơ sở chuyên 

ngành. Môn học cung cấp kiến thức thiết kế, cấu tạo, đánh giá sự hợp lý về khả năng chịu 

lực của kết cấu bê tông dầm sàn toàn khối bao gồm: thiết kế bản sàn, dầm phụ và dầm chính. 

Đồng thời sinh viên có cơ hội được tiếp xúc với phần mềm tính toán chuyên dụng: Sap2000 

và trình bày bản vẽ kỹ thuật. Sinh viên cũng được rèn luyện ý thức tự học và tự nghiên cứu 

trong học phần này. 
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▪ Tên HP: Tổng luận đường sắt 

▪ Mã HP: 097.220 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2,0/0/2,0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức nhập môn chuyên ngành kỹ thuật xây dựng đường sắt-metro. 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan, các khái niệm và hiểu biết chung 

về các hạng mục công trình, trang thiết bị và phương tiện phục vụ trong ngành đường sắt. 

Sinh viên sau khi học xong học phần có kiến thức nền tảng cho các học phần chuyên ngành 

đường sắt-metro sau này.Các nội dung trong học phần được thiết kế nhằm giúp sinh viên có 

kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chuyên ngành; tăng 

khả năng tự nghiên cứu tài liệu, nâng cao ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp 
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▪ Tên HP: Tin học ứng dụng thiết kế đường 

▪ Mã HP: 097.231 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (0/2,0/2,0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Xây dựng đường sắt – metro. Học phần 

trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng giải quyết các bài toán trong thiết kế đường: 

bài toán địa kỹ thuật, thiết kế tuyến. Học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giải 

quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu tài liệu. 

Sinh viên sau khi học xong có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng phục vụ cho thiết kế các 

dạng công trình khác nhau như thiết kế thiết kế đường, nền móng, thiết kế tuyến hầm. 
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▪ Tên HP: Tin học ứng dụng tính toán kết cấu công trình 

▪ Mã HP: 097.232 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (0/2/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Học 

phần trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng giải quyết các bài toán kết cấu công 

trình sử dụng phần mềm chuyên dụng trên nền tảng phương pháp hữu hạn. Sinh viên sau khi 

học xong có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng phục vụ cho thiết kế các dạng công trình 

khác nhau như thiết kế cầu, thiết kế nền móng, thiết kế hầm, thiết kế công trình dân dụng và 

công nghiệp. Ngoài ra học phần hỗ trợ người học rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu và giải 

quyết các vấn đề liên quan. 
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▪ Tên HP: Điện khí hóa đường sắt 

▪ Mã HP: 097.250 

▪ Loại HP: Tự chọn 1 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

công trình điện khí hóa đường sắt và tính chất công việc của từng hạng mục, đồng thời phân 

loại các loại nguồn cung cấp cho tải sức kéo đường sắt chạy điện và tình hình sử dụng các 

loại hình hiện có. 
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12.4 Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành  

12.4.1 Chuyên ngành Qui hoạch và kỹ thuật giao thông 
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▪ Tên HP: Qui hoạch và tổ chức giao thông tại nút giao 

▪ Mã HP: 096.409 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Qui hoạch và tổ chức giao thông tại nút giao là loại học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành. Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức về quy hoạch nút giao thông 

liên quan đến mạng lưới đường và chức năng của đường trên mạng lưới. Sinh viên được cung 

cấp các kiến thức tổng quan về nút giao, bao gồm khái niệm, sự phân chia và đặc trưng của 

mỗi loại nút giao. Bên cạnh đó, sinh viên được học về các loại hình tổ chức giao thông tại 

nút,tập trung vào phương pháp tính toán khả năng thông hành, thiết kế điều khiển cho nút 

giao có đèn tín hiệu. Những kiến thức này có thể làm cơ sở vận dụng vào thực tế để đề xuất 

loại hình nút giao phù hợp với chức năng đường, phân tích năng lực thông hành, điều kiện 

vận hành,thiết kế điều khiển phù hợp cho nút giao có đèn tín hiệu. 
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▪ Tên HP: Đồ án Qui hoạch và tổ chức giao thông tại nút 

giao 
▪ Mã HP: 096.410 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án Qui hoạch và tổ chức giao thông tại nút giao là học phần bắt buộc thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành. Học phần này được triển khai song song với học phần Qui 

hoạch và tổ chức giao thông tại nút giao nhằm giúp cho sinh viên có thể hệ thống hóa 

và áp dụng các kiến thức đã học về tính toán khả năng thông hành, thiết kế điều khiển 

cho nút giao có đèn tín hiệu vào thực tế nhằm phân tích, đánh giá được điều kiện vận 

hành của một nút giao cụ thể, làm cơ sở đề xuất phương án thiết kế, điều khiển phù 

hợp, khắc phục các vấn đề tồn tại của nút giao. Đồ án này sẽđược thực hiện trong suốt 

một học kỳ và cuối kỳ cần phải nộp thuyết minh cùng với các bản vẽ kỹ thuật để được 

bảo vệ trước hội đồng chuyên môn hoặc giáo viên hướng dẫn. 
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▪ Tên HP: Vận hành khai thác giao thông công cộng 

▪ Mã HP: 096.411 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Vận hành, khai thác Giao thông Công cộng (Urban Transit Operation & Management) 

là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần này cung cấp kiến 

thức về phương pháp, qui trình tổ chức vận hành hệ thống giao thông công cộng (xe 

buýt, xe buýt nhanh, đường sắt đô thị) trong đô thị, từ đó lập các kế hoạch vận hành 

hệ thống giao thông công cộng tối ưu về nguồn lực, hiệu quả về mặt kinh tế và đáp 

ứng nhu cầu di chuyển của hành khách. Kiến thức này có thể được vận dụng lập kế 

hoạch vận hành cho các cơ quan quản lý giao thông công cộng ở các đô thị theo các 

cấp độ khác nhau tùy theo quy mô và loại hình giao thông công cộng. Từng bước giúp 

các đô thị phát triển giao thông công cộng tiện lợi giúp người dân giảm bớt sự phụ 

thuộc vào giao thông cá nhân. 
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▪ Tên HP: Đánh giá tác động giao thông 

▪ Mã HP: 096.413 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đánh giá tác động giao thông là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. 

Học phần này cung cấp kiến thức về phương pháp, tiến trình và kỹ thuật đánh giá tác 

động của quá trình phát triển đô thị lên điều kiện vận hành của hệ thống giao thông,từ 

đó khởi thảo chiến lược giảm thiểu tác động.Kiến thức này có thể được vận dụng để 

đánh giá tác động của các vị trí phát triển đô thị lên mạng lưới đường lân cận xung 

quanh nó và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động. Từng bước đảm bảo phát triển 

giao thông và đô thị theo qui hoạch, tiến tới duy trì sự cân bằng tương đối giữa giao 

thông và đô thị.  
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▪ Tên HP: Đồ án đánh giá tác động giao thông 

▪ Mã HP: 096.414 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án đánh giá tác động giao thông là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Học phần này được triển khai song song với học phần Đánh giá tác động giao 

thông nhằm giúp cho người học hệ thống hóa và vận dụng kiến thức đã học được về 

phân tích tác động giao thông vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn có 

liên quan. Sinh viên được giao nhiệm vụ đánh giá tác động giao thông và khởi thảo 

chiến lược giảm thiểu tác động cho một trường hợp nghiên cứu cụ thể, xác định. Đồ 

án sẽ được thực hiện trong suốt một học kỳ và cuối kỳ cần phải nộp thuyết minh cùng 

với các bản vẽ kỹ thuật để được bảo vệ trước hội đồng chuyên môn hoặc giáo viên 

hướng dẫn. 
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▪ Tên HP: Giao thông phi cơ giới 

▪ Mã HP: 096.424 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Giao thông phi cơ giới là loại học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học 

phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về giao thông phi cơ giới (đi bộ, xe 

đạp,..) như các khái niệm, lợi ích và đặc điểm đô thị phù hợp với loại hình giao thông này. 

Học phần giúp sinh viên hiểu biết về các nội dung của quy hoạch, thiết kế dành cho giao 

thông bằng xe đạp và người đi bộ. Các kiến thức này có thể được vận dụng để quy hoạch, 

thiết kế một loại hình giao thông phi cơ giới phù hợp (đi bộ hoặc xe đạp) vào một số khu vực 

đặc biệt ở các đô thị của Việt Nam, góp phần giải quyết bài toán về quy hoạch giao thông 

bền vững. 
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▪ Tên HP: Qui hoạch phát triển bền vững mạng lưới đường 

bộ 
▪ Mã HP: 096.426 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 
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 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Qui hoạch mạng lưới đường bộ bền vững (Sustainable Highway Network Planning) là 

học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần này cung cấp kiến 

thức về phương pháp, tiến trình qui hoạch mạng lưới đường bộ trên phạm vi một vùng 

và lãnh thổ cụ thể,từ đó khởi thảo các chiến lực phát triển giao thông bền vững thích 

ứng với những điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu.Kiến thức này có thể được vận 

dụng lập cơ sở dữ liệu cho phân tích, dự báo nhu cầu giao thông và qui hoạch một 

mạng lưới giao thông đường bộ bền vững. Từng bước đảm bảo phát triển giao thông 

và sử dụng đất một cách hiệu quả thông qua việc ứng dụng các mô hình qui hoạch 

truyền thống lẫn bền vững. 
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▪ Tên HP: Phát triển giao thông và đô thị thông minh 

▪ Mã HP: 096.429 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Phát triển giao thông và đô thị thông minh là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức về hệ thống giao thông thông minh (ITS) và đô 

thị thông minh, các giải pháp phát triển giao thông tích hợp đô thị thông minh như: các kỹ 

thuật ITS, các ứng dụng - dịch vụ ITS cho người dùng và nhà quản lý giao thông 

(Applications and Services for Users and Traffic Managers). Kiến thức này có thể được vận 

dụng để xây dựng các giải pháp phát triển giao thông thông minh và đô thị thông minh; góp 

phần vào việc hỗ trợ công tác quản lý giao thông đô thị, trên cơ sở áp dụng các kỹ thuật ITS, 

các ứng dụng và dịch vụ ITS trong đô thị. 
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▪ Tên HP: Kỹ thuật đường sắt đô thị 

▪ Mã HP: 096.430 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Kỹ thuật đường sắt đô thị là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. 

Học phần này cung cấp các kiến thức nền tảng về trình tự khảo sát, thiết kế một tuyến 

đường sắt đô thị(LRT, MRT, Tramway, Monorail), xác định cấp hạng đường sắt đô 
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thị, tính toán lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật, thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, thoát 

nước, xác định khổ đường ray, loại ray, loại tà vẹt, đề xuất mặt bằng nhà ga, tổ chức 

giao thông trên tuyến và nhà ga, lựa chọn khu lập tàu và khu bảo dưỡng cho đường 

sắt đô thị.Tuyến đường sắt đô thị với đặc tính thiết kế riêng biệt được tính hợp vào 

mạng lưới giao thông công cộng, góp phần giảm dần nhu cầu đi lại bằng phương tiện 

cá nhân và tăng cường nhu cầu đi lại bằng giao thông thông công cộng tại một thành 

phố cụ thể.  

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Qui hoạch mạng lưới xe buýt và xe buýt nhanh 

▪ Mã HP: 096.432 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Quy hoạch mạng lưới xe buýt và xe buýt nhanh là học phần bắt buộc thuộc khối kiến 

thức chuyên ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức về phương pháp thực hiện 

quy hoạch mạng lưới và quy hoạch tuyến giao thông công cộng như: đánh giá mạng 

lưới và tuyến, khoảng cách tiếp cận đến mạng lưới, định tuyến, thiết kế mạng lưới 

(Networks design),di chuyển của phương tiện và thời gian đi lại, quy hoạch nhà ga 

hành khách, điểm dừng, parks and rides và thiết kế làn đường (Bus Lane/ BRT Lane). 

Kiến thức này có thể được vận dụng để quy hoạch mạng lưới xe buýt và xe buýt nhanh 

nhằm xây dựng mạng lưới giao thông công cộng đô thị hoàn chỉnh, hướng đến phát 

triển giao thông đô thị hiệu quả và bền vững.  

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án qui hoạch mạng lưới xe buýt 

▪ Mã HP: 096.433 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án Quy hoạch mạng lưới xe buýt là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Học phần này được triển khai song song với học phần Quy hoạch mạng lưới xe 

buýt và xe buýt nhanh nhằm giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức đã được học về phương 

pháp quy hoạch mạng lưới xe buýt về việc thực hiện một đồ án thực tế có liên quan. Sinh 

viên được giao nhiệm vụ thực hiện đồ án quy hoạch mạng lưới xe buýt cho một tình 

huống cụ thể, trong đó thể hiện đầy đủ phương án quy hoạch mạng lưới và quy hoạch 

tuyến xe buýt. Sinh viên có được kỹ năng phân tích và xây dựng phương án quy hoạch; 
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kỹ năng sử dụng bản đồ, thiết kế,trìnhbàybảnvẽ, dựng 3D. Đồ án này có thể được vận 

dụng để giảiquyếtnhữngvấnđề về quy hoạch mạng lưới xe buýt nhằm góp phần xây dựng 

mạng lưới giao thông công cộng đô thị hoàn chỉnh, hướng đến phát triển giao thông đô 

thị hiệu quả và bền vững. Đồ án sẽ được thực hiện trong suốt một học kỳ và cuối kỳ cần 

phải nộp thuyết minh cùng với các bản vẽ kỹ thuật để được bảo vệ trước hội đồng chuyên 

môn hoặc giáo viên hướng dẫn. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ 

▪ Mã HP: 096.433 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức nền tảng về kỹ thuật an toàn giao 

thông đường bộ như phạm vi, vai trò, mục tiêu của kỹ thuật an toàn giao thông;phương 

pháp phân tích tai nạn, đánh giá an toàn, xác định các vấn đề và đề xuất giải pháp cải 

thiện phù hợp, góp phần giảm thiểu và ngăn ngừa tai nạn trên mạng lưới giao thông 

đường bộ. Cải thiện mạng lưới đường bộ ngày càng an toàn hơn,từng bước tiến tới 

mục tiêu an toàn giao thông bền vững. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Qui hoạch mạng lưới đường sắt đô thị 

▪ Mã HP: 096.434 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Học phần này cung cấp các kiến thức về phương pháp thực hiện quy hoạch mạng lưới 

đường sắt đô thị. Học phần chỉ ra cách thức đánh giá mạng lưới tuyến, nguyên tắc thiết kế 

vận hành và các giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng giao thông công cộng bằng đường sắt 

đô thị. Kiến thức này có thể được vận dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch 

mạng lưới đường sắt đô thị gắn với mục tiêu phát triển đô thị bền vững. 
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Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Qui hoạch phát triển Đường thủy - Cảng 

▪ Mã HP: 096.436 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Qui hoạch phát triển đường thủy – cảng là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức 

chuyên ngành Qui hoạch và kỹ thuật giao thông. Học phần này cung cấp các kiến thức 

nền tảng về hạ tầng kỹ thuật đường thủy (luồng tàu, cảng); phương pháp tính toán quy 

hoạch mặt bằng công trình cảng, kích thước cơ bản luồng tàu; phương pháp quy hoạch 

phát triển bền vững nhằm khai thác phương tiện thủy nội địa có hiệu quả, phù hợp với 

luồng tuyến và điều kiện khai thác vận tải thủy. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Tham quan chuyên môn 

▪ Mã HP: 096.440 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/1/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Tham quan chuyên môn là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học 

phần nhằm giúp cho sinh viên có cái nhìn trực quan qua các chuyến tham quan thực 

tế, như một khu đô thị phát triển xanh, bền vững, một hệ thống vận hành và quản lý 

giao thông thông minh, giao thông công cộng (xe buýt, đường sắt đô thị), đường bộ 

cao tốc và sân bay. Thông qua đó, sinh viên đúc kết được những kinh nghiệm chuyên 

môn trong việc khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế, thi công và vận hành một hệ thống 

giao thông hoặc đô thị trong báo cáo thu hoạch. Sinh viên sẽ được định hướng vị trí 

việc làm phù hợp với bản thân trong tương lai. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ 

▪ Mã HP: 096.441 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ là học phần bắt buộc thuộc khối kiến 

thức chuyên ngành. Học phần này được triển khai song song với học phần Kỹ thuật 

an toàn giao thông đường bộ nhằm giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức đã học 

được về kỹ thuật ATGT đường bộ vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực 

tiễn có liên quan. Sinh viên được giao nhiệm vụ đánh giá mức độ an toàn và đề xuất 

giải pháp cải thiện cho một trường hợp nghiên cứu xác định. Đồ án sẽ được thực hiện 

trong suốt một học kỳ và cuối kỳ cần phải nộp thuyết minh cùng với các bản vẽ kỹ 

thuật để được bảo vệ trước hội đồng chuyên môn hoặc giáo viên hướng dẫn. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thực tập tốt nghiệp 

▪ Mã HP: 096.442 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Thực tập tốt nghiệp là học phần bắt buộc với những đặc trưng chuyên ngành rõ nét và 

được thực hiện sau khi người học hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình đào 

tạo. Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên có được những trải nghiệm thực tiễn về chuyên 

môn tại các cơ quan quy hoạch, quản lý giao thông và đô thị, các đơn vị tư vấn, đơn vị 

thi công, các viện quy hoạch, viện nghiên cứu giao thông. Sinh viên sẽ được tiếp cận các 

công việc thực tế và vận dụng toàn bộ kiến thức đã được học vào các công việc liên quan 

đến chuyên môn quy hoạch – kỹ thuật giao thông, đồng thời giúp định hướng và lựa chọn 

đề tài tốt nghiệp phù hợp. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án Tốt nghiệp 

▪ Mã HP: 096.443 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 7 (7/0/7) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án tốt nghiệp là học phần bắt buộc với những đặc trưng chuyên ngành rõ nét và 

được thực hiện sau khi người học hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình 

đào tạo. Đồ án tốt nghiệp giúp sinh viên hệ thống toàn bộ kiến thức đã học được và 

vận dụng, phát triển chuyên sâu tùy theo loại/dạng đề tài lựa chọn. Một số dạng đề tài 

điển hình thuộc phạm trù qui hoạch và kỹ thuật giao thông được liệt kê dưới đây: 
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(1)  Qui hoạch phát triển mạng đường bộ; 

(2)  Đánh giá qui hoạch phát triển mạng lưới đường bộ; 

(3)  Qui hoạch phát triển tuyến đường bộ; 

(4)  Cải thiện an toàn giao thông đoạn/tuyến/nút giao/khu vực; 

(5)  Phân tích giao thông đoạn/tuyến/nút giao; 

(6)  Đánh giá tác động giao thông; 

(7)  Qui hoạch phát triển theo định hướng GTCC (TOD); 

(8)  Phát triển giao thông phi cơ giới/xanh/thông minh/bền vững; 

(9)  Cải thiện mạng lưới/tuyến vận tải hành khách công cộng. 

 

12.4.2 Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường 

 Thông tin học phần 
01

21
 

 Tên HP: Đồ án môn học Thiết kế cầu BTCT 

 Mã HP: 094.021 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án môn học Thiết kế cầu bê tông là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Môn học cung cấp kiến thức thiết kế cấu tạo, đánh giá sự hợp lý về khả năng chịu 

lực của các lọai cầu bê tông theo các yêu cầu thực tiễn và dựa trên nền tảng là các tiêu 

chuẩn thiết kế của ngành. Áp dụng phần mềm tính toán hiện đại thực hiện tính toán kết 

cấu nhịp dầm. Sinh viên được rèn luyện ý thức tự học tự nghiên cứu các cấu phức tạp và 

có tính thẩm mỹ cao. 

 
Thông tin học phần 
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 Tên HP: Thiết kế cầu BTCT 

 Mã HP: 094.023 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Thiết kế cầu bê tông cốt thép là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Môn học cung cấp kiến thức để thiết kế cấu tạo, đánh giá sự hợp lý về khả năng 

chịu lực của các lọai cầu bê tông theo các yêu cầu thực tiễn và dựa trên nền tảng là các 

tiêu chuẩn thiết kế của ngành. Môn học trang bị kỹ năng phần mềm ứng dụng tính toán 

kết cấu trong thực tế cũng như việc rèn luyện ý thức tự học tự nghiên cứu chuyên sâu kết 

cấu hiện đại và có tính thẩm mỹ cao. 

 

 

 

Đồ án môn học 
Thiết kế cầu BTCT   

094

021
 [1] 

 
094

023
[3] 

 Thiết kế cầu BTCT 



 KHOA CÔ NG TRÌNH GIAO THÔ NG 

 CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 109 

 

 

 Thông tin học phần 
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 Tên HP: Đồ án môn học Thiết kế cầu thép 

 Mã HP: 094.031 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Vận dụng kiến thức trong môn học Thiết kế cầu thép để thiết kế cụ thể, gồm cả tính toán 

và làm bản vẽ cho dầm cầu thép thực tế. 

 

 
Thông tin học phần 
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 Tên HP: Thiết kế cầu thép 

 Mã HP: 094.032 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (1,5/0,5/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần “Thiết kế cầu thép” là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. 

Môn học cung cấp kiến thức để thiết kế cấu tạo, đánh giá sự hợp lý về khả năng chịu lực 

của các lọai cầu thép theo các yêu cầu thực tiễn và dựa trên nền tảng là các tiêu chuẩn 

thiết kế của ngành. Môn học cũng trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm để phân tích tính 

toán thiết kế kết cấu cầu.v.v.. Vấn đề rèn luyện ý thức tự học của Sinh viên cũng được 

tiếp tục phát huy trong học phần này. 

 

 Thông tin học phần 
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 Tên HP: Đồ án môn học Thi công cầu 

 Mã HP: 094.071 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Đồ án môn học Thi công cầu là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Môn học giúp sinh viên vận dụng một cách có hệ thống và tổng hợp kiến thức đã 

học của môn học thi công cầu để lập phương án tổ chức thi công một công trình cầu hoàn 

chỉnh bao gồm; công tác thi công nền móng, mố trụ, kết cấu nhịp, tính toán các công trình 

phụ trợ trong tổ chức thi công cầu, biện pháp an toàn trong thi công. Trang bị cho sinh 
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viên kỹ năng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để lựa chọn phương án tổ chức thi công tối 

ưu nhất và giới thiệu các phần mềm tính toán thiết kế kết cấu phụ trợ thi công ứng dụng 

trong thực tế. 

 

 Thông tin học phần 
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 Tên HP: Tin học ứng dụng chuyên ngành cầu đường 

 Mã HP: 094.123 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (0/2/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần “Tin học ứng dụng chuyên ngành cầu đường” là học phần bắt buộc thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành. Học phần này cung cấp kiến thức về ứng dụng các phần mềm 

trong lĩnh vực thiết kế cầu, đường bao gồm: Ứng dụng phần mềm Revit trong thiết kế cầu 

và Ứng dụng phần mềm Civil 3D trong thiết kế đường giao thông. Môn học cũng giới 

thiệu về ứng dụng BIM trong xây dựng cầu đường. Vấn đề rèn luyện ý thức tự học của 

sinh viên cũng được tiếp tục phát huy trong học phần này. 

 

 Thông tin học phần 
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 Tên HP: Thực tập tốt nghiệp 

 Mã HP: 094.241 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (0/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Thực tập tốt nghiệp là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên nghành. 

Sau khi đã được trang bị những kiến thức lý thuyết, sinh viên ngành Cầu đường được đưa 

tới các đơn vị sản xuất (Viện thiết kế giao thông, Viện kỹ thuật giao thông, Công ty Tư 

vấn khảo sát thiết kế, các công ty xây dựng công trình cầu đường …) học tập thực tế, liên 

hệ giữa lý thuyết đã học với thực tiễn sản xuất nhằm hoàn thiện kiến thức trước khi sinh 

viên làm đề tài tốt nghiệp. 
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 Tên HP: Thi công cầu 

 Mã HP: 094.174 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Thi công cầu là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học 

phần này cung cấp kiến thức về kỹ thuật và công nghệ thi công cầu, cách thực hiện các 

công tác thi công cơ bản của công trình cầu như móng, mố, trụ, kết cấu nhịp bằng bê tông 

cốt thép và kết cấu nhịp bằng thép. Môn học cũng trang bị kỹ năng ứng dụng phần mềm 

tính kết cấu để phân tích nội lực các kết cấu sử dụng trong thi công cầu. Vấn đề rèn luyện 

ý thức tự học tập của sinh viên cũng được tiếp tục củng cố trong học phần này. 

 

 
Thông tin học phần 
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 Tên HP: Đồ án Tốt nghiệp 

 Mã HP: 094.252 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 6 (0/0/6) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án tốt nghiệp là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành và được thực 

hiện sau khi người học hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình khung. Học 

phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức thiết kế kỹ thuật thi công một công trình 

thực tế từ cơ bản đến nâng cao tùy thuộc vào chủ đề sinh viên chọn. Các kỹ năng cơ bản 

về ứng dụng phần mềm trong thiết kế công trình, kỹ năng lập kế hoạch thực hiện đồ án 

và kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và tự chịu trách nhiệm kết quả thực hiện cũng sẽ được 

trang bị cho sinh viên sau khi hoàn thành học phần này. 

 

 Thông tin học phần 
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 Tên HP: Mố trụ cầu 

 Mã HP: 094.967 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần “Mố trụ cầu” là học phần bắt buộc của khối kiến thức chuyên ngành. Học phần 

này cung cấp kiến thức về cấu tạo và tính toán thiết kế kết cấu các loại Mố - trụ cầu và 

phạm vi áp dụng của chúng trong công trình xây dựng thực tế. Môn học cũng trang bị kỹ 

năng sử dụng phần mềm để phân tích xói lở và tính toán kết cấu mố trụ cầu.v.v. Vấn đề 

rèn luyện ý thức tự học của Sinh viên cũng được tiếp tục phát huy trong học phần này. 
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 Tên HP: Đồ án môn học mố trụ cầu 

 Mã HP: 094.968 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án môn học Mố trụ cầu là học phần bắt buộc của khối kiến thức chuyên ngành. Học 

phần này cung cấp kiến thức về cấu tạo và tính toán thiết kế kết cấu các loại Mố - trụ cầu 

và phạm vi áp dụng của chúng trong công trình xây dựng thực tế. Môn học cũng trang bị 

kỹ năng sử dụng phần mềm để phân tích xói lở và tính toán kết cấu mố trụ cầu.v.v. Vấn 

đề rèn luyện ý thức tự học của Sinh viên cũng được tiếp tục phát huy trong học phần này. 

 

 Thông tin học phần 
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 Tên HP: Kiểm định, sửa chữa và tăng cường cầu 

 Mã HP: 094.973 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành KTXD 

CTGT. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cốt lõi về công tác quản lý, thử nghiệm, 

đánh giá khả năng sử dụng các hạng mục thuộc công trình giao thông, cùng khả năng 

phân tích và lập luận để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan khi công trình đang khai 

thác. Học phần còn giúp sinh viên có kỹ năng xử lý công việc kiểm định công trình giao 

thông thực tiễn, đồng thời nâng cao ý thức tự  nghiên cứu để giải quyết vấn đề. 

 

 Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: An toàn giao thông 

▪ Mã HP: 096.230 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Qui hoạch giao thông, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

An toàn giao thông là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành của 

chuyên ngành kỹ thuật đường bộ. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật an toàn giao thông đường bộ như phạm vi, vai trò, mục tiêu của kỹ thuật an toàn 
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giao thông; phương pháp phân tích tai nạn, đánh giá an toàn, xác định các vấn đề và 

đề xuất giải pháp cải thiện phù hợp, góp phần giảm thiểu và ngăn ngừa tai nạn trên 

mạng lưới giao thông đường bộ. Cải thiện mạng lưới đường bộ ngày càng an toàn 

hơn,từng bước tiến tới mục tiêu an toàn bền vững. 
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▪ Tên HP: Thiết kế nền, mặt đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.004 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của CTĐT ngành KTXD CTGT. 

Học phần Thiết kế nền và mặt đường ô tô cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để 

về thiết kế mặt đường và các công trình thoát nước trên đường để đáp ứng các yêu cầu chung 

đối với sự vận chuyển của ô tô trên đường, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho sự làm việc 

của đường cũng như cho xe chạy trên đường; trang bị cho sinh viên về khả năng tự chủ và 

chịu trách nhiệm trong vận dụng các kiến thức phục vụ cho học tập và công tác chuyên môn. 
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▪ Tên HP: Xây dựng đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.064 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cốt lõi về kỹ thuật thi công nền đường, kỹ thuật thi công các lớp kết cấu áo đường, về qui 

trình tổ chức thi công công trình đường ô tô và về công tác kiểm tra nghiệm thu các hạng 

mục này, về khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm trong trong thi công công trình đường ô tô. 

 

 Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án môn học xây dựng đường 

▪ Mã HP: 111.065 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng Cầu đường. Môn học cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức cốt lõi về kỹ thuật thi công nền đường, kỹ thuật thi công 

các lớp kết cấu áo đường, về qui trình tổ chức thi công công trình đường ô tô và về công tác 

kiểm tra nghiệm thu các hạng mục này, về khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm trong trong 

thi công công trình đường ô tô. 
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▪ Tên HP: Khai thác và kiểm định đường 

▪ Mã HP: 111.066 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học Phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông. Học phần cung cấp cho sinh vien những kiến thức Về các 

khái niệm, quy định, nội dung trong công tác khai thác đường ô tô, cung cấp các kiến thức 

về kiểm tra đánh giá chất lượng kết cấu áo đường trong quá trình thi công và khai thác, công 

tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên tuyến đường.Học phần cũng cung cấp cho sinh viên 

kỹ năng giao tiếp, thiết lập và làm việc nhóm, làm việc cá nhân, tự định hướng, đưa ra những 

kết luận và chịu trách nhiệm về kết luận của mình. 
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▪ Tên HP: Đồ án môn học Thiết kế đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.073 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Môn học giúp cho sinh viên có thể vận dụng một 

cách có hệ thống và tổng hợp kiến thức đã học của môn học thiết kế đường ôtô để thiết kế cụ 

thể các yếu tố hình học tuyến; nền, mặt, thoát nước đường ô tô và các công trình phụ trợ trên 

đường ô tô; làm quen với việc lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để lựa chọn phương án thiết 

kế tốt nhất; đồng thời trang bị cho sinh viên về khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm trong 

vận dụng các kiến thức phục vụ cho học tập và công tác chuyên môn. 
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Thông tin học phần 

19

21
 

▪ Tên HP: Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.074 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Học phần “Thiết kế các yếu tố hình học đường ô 

tô” cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tính toán xác định cấp hạng kỹ thuật của tuyến 

đường ô tô thiết kế, từ đó thiết kế các yếu tố hình học của tuyến đường phù hợp với cấp 

đường đã xác định, trên cơ sở đó có thể vận dụng để thiết kế các loại đường khác nhau tùy 

theo yêu cầu về chức năng của chúng; trang bị cho sinh viên về khả năng tự chủ và chịu trách 

nhiệm trong vận dụng các kiến thức phục vụ cho học tập và công tác chuyên môn. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đường thành phố và tổ chức giao thông 

▪ Mã HP: 111.077 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Đường thành phố và tổ chức giao thông thuộc khối kiến thức chuyên ngành của 

chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Học phần này sẽ phát 

triển thêm cho sinh viên kiến thức thiết kế và tổ chức giao thông cho những tuyến đường nằm 

trong đô thị với điều kiện lưu lượng giao thông lớn, tỷ lệ công trình xây dựng hai bên đường 

cao cũng như các yếu tố phức tạp khác ảnh hưởng đến điều kiện thiết kế và tổ chức giao 

thông. Đồng thời, môn học giúp sinh viên phân tích đánh giá những dữ liệu khảo sát của 

đường đô thị để từ đó đề xuất giải pháp xử lý cho những vấn đề thường gặp trong thiết kế 

đường đô thị.Từ đó, nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc 

trong lĩnh vực thiết kế và tổ chức giao thông đô thị. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Công trình trên nền đất yếu 

▪ Mã HP: 111.080 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành cung cấp các kiến thức về đặc tính cơ học của 

đất yếu so với đất nền nói chung và cơ sở lý thuyết của các giải pháp xử lý đặc thù cho nền 

móng các kết cấu công trình cầu-đường trên nền đất yếu. Sinh viên được hình thành kĩ năng 

phân tích và luận chứng chọn giải pháp xử lý nền bằng lời giải giải tích.  

 

12.4.3 Chuyên ngành Xây dựng Đường bộ 

 
Thông tin học phần 

01

19
 

 Tên HP: Thiết kế cầu đường bộ 

 Mã HP: 094.024 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Thiết kế cầu bê tông cốt thép là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên 

ngành. Môn học cung cấp kiến thức để thiết kế cấu tạo, đánh giá sự hợp lý về khả năng chịu 

lực của các lọai cầu bê tông theo các yêu cầu thực tiễn và dựa trên nền tảng là các tiêu chuẩn 

thiết kế của ngành. Môn học trang bị kỹ năng phần mềm ứng dụng tính toán kết cấu trong 

thực tế cũng như việc rèn luyện ý thức tự học tự nghiên cứu chuyên sâu kết cấu hiện đại và 

có tính thẩm mỹ cao. 

 

 
Thông tin học phần 

02

19
 

 Tên HP: Thi công cầu 

 Mã HP: 094.174 

 Loại HP: Bắt buộc 

 Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (2/1/0) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Cầu Đường, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Thi công cầu là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Học phần 

này cung cấp kiến thức về kỹ thuật và công nghệ thi công cầu, cách thực hiện các công tác 

thi công cơ bản của công trình cầu như móng, mố, trụ, kết cấu nhịp bằng bê tông cốt thép và 

kết cấu nhịp bằng thép. Môn học cũng trang bị kỹ năng ứng dụng phần mềm tính kết cấu để 

phân tích nội lực các kết cấu sử dụng trong thi công cầu. Vấn đề rèn luyện ý thức tự học tập 

của sinh viên cũng được tiếp tục củng cố trong học phần này. 
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Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Khảo sát thiết kế đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.001 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần khảo sát thiết kế đường ô tô thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình 

đào tạo ngành KTXD CTGT. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về trình tự, nội 

dung các bước trong công tác khảo sát để lập một dự án đầu tư, bao gồm công tác thu thập 

số liệu về giao thông, công tác khảo sát địa hình, địa chất..., để phục vụ thiết kế mới hoặc 

nâng cấp cải tạo một công trình giao thông khi triển khai thực hiện dự án. Từ đó, nắm vững 

kỹ thuật và có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc theo chuyên ngành. 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức để lập nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo 

sát cũng như xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình khảo sát để từ đó cung cấp được các 

số liệu đầy đủ, chính xác phục vụ cho công tác triển khai dự án ở các bước tiếp theo. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thiết kế nền mặt đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.004 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Học phần Thiết kế nền và mặt đường ô tô cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản để về thiết kế mặt đường và các công trình thoát nước 

trên đường để đáp ứng các yêu cầu chung đối với sự vận chuyển của ô tô trên đường, tạo điều 

kiện làm việc tốt nhất cho sự làm việc của đường cũng như cho xe chạy trên đường; trang bị 

cho sinh viên về khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm trong vận dụng các kiến thức phục vụ 

cho học tập và công tác chuyên môn.  

 

 Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thí nghiệm đường 

▪ Mã HP: 111.025 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 
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 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thí 

nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng xây dựng công trình đường bộ. Sinh viên khi hoàn thành 

môn học có thể vận dụng để thực hiện các thí nghiệm cơ bản phục vụ công tác kiểm tra, đánh 

giá chất lượng và nghiệm thu công trình đường bộ. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Chuyên đề thiết kế đường hiện đại 

▪ Mã HP: 111.044 

▪ Loại HP: Tự chọn 3 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành cung cấp cho sinh viên những quan điểm mới 

về thiết kế đường nhằm đáp ứng 3 tiêu chí hài hòa thẩm mỹ, an toàn xe chạy và thân thiện 

môi trường. Sinh viên hình thành kĩ năng thiết kế theo phương pháp tiên tiến, phân tích chọn 

giải pháp thiết kế tối ưu. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Chuyên đề lập dự toán 

▪ Mã HP: 111.050 

▪ Loại HP: Tự chọn 3 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Chuyên đề lập dự toán thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào 

tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, cung cấp cho sinh viên kiến thức về trình 

tự, nội dung các bước bóc tách khối lượng, lập dự toán cho một công trình, hạng mục công 

trình cụ thể. 

Môn học cung cấp cho sinh viên những công cụ để thực hiện công tác lập dự toán cũng như 

vận dụng các qui định hiện hành về đơn giá, định mức, thông tư, nghị định ....của nhà nước 

trong việc lập dự toán công trình xây dựng.Từ đó, nắm vững kiến thức và có kỹ năng thực tế 

để giải quyết các công việc trong công tác lập dự toán theo chuyên ngành. 
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Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Chuyên đề công nghệ mới trong XD đường 

▪ Mã HP: 111.045 

▪ Loại HP: Tự chọn 4 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng Đường bộ. Môn học giúp 

cho sinh viên hiểu được nhu cầu và sự cần thiết phải áp dụng các công nghệ mới trong xây 

dựng đường hiện nay, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các công nghệ mới đang 

được áp dụng trong xây dựng đường bộ ở nước ta và trên thế giới, đồng thời định hướng các 

vấn đề cần nghiên cứu tiếp tục trong tương lai. Ngoài ra, học phần cung cấp cho sinh viên kỹ 

năng tự học, báo cáo trước lớp. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Chuyên đề vật liệu mới 

▪ Mã HP: 111.047 

▪ Loại HP: Tự chọn 4 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần chuyên đề vật liệu mới nằm trong khối kiến thức chuyên ngành của chương trình 

đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông- xây dựng đường bộ. Môn học nhằm 

giới thiệu cho sinh viên những kiến thức liên quan đến một số loại vật liệu mới đang được sử 

dụng trong xây dựng đường ô tô ở trong nước và trên thế giới. Học phần trang bị cho sinh 

viên khả năng giải thích được tính hiệu quả của các loại vật liệu mới sử dụng trong xây dựng 

đường ô tô. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án môn học xây dựng đường 

▪ Mã HP: 111.065 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (0/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 
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Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng Đường bộ. Môn học cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức cốt lõi về kỹ thuật thi công nền đường, kỹ thuật thi công 

các lớp kết cấu áo đường, về qui trình tổ chức thi công công trình đường ô tô và về công tác 

kiểm tra nghiệm thu các hạng mục này, về khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm trong trong 

thi công công trình đường ô tô. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Quản lý khai thác đường 

▪ Mã HP: 111.070 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Học phần cung cấp cho sinh vien những kiến thức 

về các khái niệm, quy định, nội dung trong công tác quản lý khai thác đường ô tô, cung cấp 

các kiến thức về kiểm tra đánh giá chất lượng kết cấu áo đường trong quá trình thi công và 

khai thác, công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên tuyến đường.Học phần cũng cung cấp 

cho sinh viên kỹ năng giao tiếp, thiết lập và làm việc nhóm, làm việc cá nhân, tự định hướng, 

đưa ra những kết luận và chịu trách nhiệm về kết luận của mình. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thiết kế đường cao tốc 

▪ Mã HP: 111.071 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Học phần này cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức để thiết kế về mặt hình học, thiết kế các yếu tố mặt cắt ngang, thiết kế chỗ 

giao nhau, bố trí các trang thiết bị và cơ sở dịch vụ của đường cao tốc đáp ứng yêu 

cầu an toàn, êm thuận và kinh tế cho xe chạy trên đường; trang bị cho sinh viên về khả 

năng tự chủ và chịu trách nhiệm trong vận dụng các kiến thức phục vụ cho học tập và công 

tác chuyên môn. 
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Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án môn học Thiết kế đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.073 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Môn học giúp cho sinh viên có thể vận dụng một 

cách có hệ thống và tổng hợp kiến thức đã học của môn học thiết kế đường ôtô để thiết kế cụ 

thể các yếu tố hình học tuyến; nền, mặt, thoát nước đường ô tô và các công trình phụ trợ trên 

đường ô tô; làm quen với việc lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để lựa chọn phương án thiết 

kế tốt nhất; đồng thời trang bị cho sinh viên về khả năng tự chủ và chịu trách nhiệm trong 

vận dụng các kiến thức phục vụ cho học tập và công tác chuyên môn. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.074 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Học phần “Thiết kế các yếu tố hình học đường ô 

tô” cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tính toán xác định cấp hạng kỹ thuật của tuyến 

đường ô tô thiết kế, từ đó thiết kế các yếu tố hình học của tuyến đường phù hợp với cấp 

đường đã xác định, trên cơ sở đó có thể vận dụng để thiết kế các loại đường khác nhau tùy 

theo yêu cầu về chức năng của chúng; trang bị cho sinh viên về khả năng tự chủ và chịu trách 

nhiệm trong vận dụng các kiến thức phục vụ cho học tập và công tác chuyên môn. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thi công nền đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.076 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 
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Học phần thi công đường ô tô nằm trong khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào 

tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông- xây dựng đường bộ. Môn học cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cốt lõi về kỹ thuật thi công nền đường,qui trình tổ chức thi 

công nền đường và về công tác kiểm tra nghiệm thu hạng mục này.Học phần trang bị cho 

sinh viên khả năng giải thích được trình tự các bước và qui trình tổ chức trong  thi công nền 

đường ô tô. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đường thành phố và tổ chức giao thông 

▪ Mã HP: 111.077 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần Đường thành phố và tổ chức giao thông thuộc khối kiến thức chuyên ngành của 

chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Học phần này sẽ phát 

triển thêm cho sinh viên kiến thức thiết kế và tổ chức giao thông cho những tuyến đường nằm 

trong đô thị với điều kiện lưu lượng giao thông lớn, tỷ lệ công trình xây dựng hai bên đường 

cao cũng như các yếu tố phức tạp khác ảnh hưởng đến điều kiện thiết kế và tổ chức giao 

thông. Đồng thời, môn học giúp sinh viên phân tích đánh giá những dữ liệu khảo sát của 

đường đô thị để từ đó đề xuất giải pháp xử lý cho những vấn đề thường gặp trong thiết kế 

đường đô thị.Từ đó, nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc 

trong lĩnh vực thiết kế và tổ chức giao thông đô thị. 

 

 Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thi công mặt đường ô tô 

▪ Mã HP: 111.078 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông. Môn học cung cấp cho sinh viênnhững kiến thứccốt lõi về 

kỹ thuật thi công,  tổ chức nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường ô tô 
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Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Công trình trên nền đất yếu 

▪ Mã HP: 111.080 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/23 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành cung cấp các kiến thức về đặc tính cơ học của 

đất yếu so với đất nền nói chung và cơ sở lí thuyết của các giải pháp xử lý đặc thù cho nền 

móng các kết cấu công trình cầu-đường trên nền đất yếu. Sinh viên được hình thành kĩ năng 

phân tích và luận chứng chọn giải pháp xử lý nền bằng lời giải giải tích.  

 

 Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án thiết kế đường thành phố 

▪ Mã HP: 111.081 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng Cầu đường.Học phần này sẽ hoàn 

thiện cho sinh viên kiến thức thiết kế và tổ chức giao thông cho những tuyến đường nằm 

trong đô thị với điều kiện lưu lượng giao thông lớn, tỷ lệ công trình xây dựng hai bên đường 

cao cũng như các yếu tố phức tạp khác ảnh hưởng đến điều kiện thiết kế và tổ chức giao 

thông. Đồng thời, môn học giúp sinh viên phân tích đánh giá những dữ liệu khảo sát của 

đường đô thị để đề xuất giải pháp xử lý cho những vấn đề thường gặp trong thiết kế đường 

đô thị. Từ đó, nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc trong 

lĩnh vực thiết kế và tổ chức giao thông đô thị 

 Môn học giúp cho sinh viên có thể vận dụng một cách có hệ thống và tổng hợp kiến thức đã 

học của môn học Đường thành phố và tổ chức giao thông để thiết kế cụ thể các yếu tố hình 

học tuyến; tổ chức giao thông, thoát nước đường đô thị và các công trình phụ trợ trên đường 

đô thị. 

 

 Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thực tập tốt nghiệp 

▪ Mã HP: 111.093 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 
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 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông. Học phần cung cấp cho sinh vien kiến thức chuyên ngành xây 

dựng đường bộ trong các lĩnh vực như khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý, khai thác công 

trình đường bộ, cung cấp cho sinh vien kỹ năng thu thập tài liệu, phục vụ cho việc thực hiện 

đồ án tốt nghiệp. Sinh viên vận dụng các kiến thức đã học vào các vấn đề trong thực tế quản 

lý, sản xuất, các tình huống ở hiện trường. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên kỹ năng 

giao tiếp, thiết lập và làm việc nhóm, làm việc cá nhân, tự định hướng, đưa ra những kết luận 

và chịu trách nhiệm về kết luận của mình. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án tốt nghiệp 

▪ Mã HP: 111.194 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 6 (6/0/6) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường bộ, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Đồ án tốt nghiệp là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành và là môn học cuối cùng 

cung cấp cho sinh viên hiểu biết tổng thể và thực tế về công tác thiết kế một công trình đường 

bộ theo toàn bộ trình tự các giai đoạn thiết kế qui định. Sinh viên thực hiện nhiệm vụ thiết kế 

tuyến, thiết kế kết cấu, thiết kế thi công cho công trình đường bộ tạo ra sản phẩm là hồ sơ 

thiết kế hoàn chỉnh công trình đường để đưa vào thi công. Các kĩ năng cơ bản về ứng dụng 

phần mềm thiết kế, kĩ năng lập kế hoạch thực hiện đồ án, kĩ năng luận chứng bảo vệ phương 

án thiết kế cũng được trang bị cho sinh viên sau khi hoàn thành học phần này. 

 

12.4.4 Chuyên ngành Xây dựng Đường sắt Metro 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án môn học Thiết kế đường sắt 

▪ Mã HP: 097.013 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Xây dưng đường sắt – Metro. Học phần 

giúp sinh viên vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề trong thiết tuyến đường sắt: đầu máy, 

bình diện tuyến, kiến trúc tầng trên và công trình nhân tạo trên tuyến, cũng như so sánh lựa 

chọn phương án thiết kế. Học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, 
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giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chuyên ngành; tăng khả năng tự nghiên cứu tài 

liệu, nâng cao ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp. 
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▪ Tên HP: Khảo sát và thiết kế đường sắt 

▪ Mã HP: 097.125 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Xây dựng đường sắt – metro. Học phần 

cung cấp cho sinh viên kiến thức cốt lõi về khảo sát & thiết kế tuyến đường sắt: bình đồ, trắc 

dọc, trắc ngang, các công trình thoát nước trên tuyến đường sắt, cùng khả năng phân tích và 

lập luận để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan tới thiết kế hoặc cải tạo một tuyến đường 

sắt. Học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết các vấn đề 

thực tiễn liên quan đến chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu tài liệu. 
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▪ Tên HP: Mố trụ cầu đường sắt 

▪ Mã HP: 097.126 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc  khối kiến thức chuyên ngành Xây dựng đường sắt-metro ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các loại 

mố trụ cầu đường sắt, kỹ năng lựa chọn và tính toán thiết kế mố trụ cầu phù hợp với các điều 

kiện khác nhau. Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ kết hợp cùng với kiến thức từ 

thiết kế kết cấu phần trên và móng của cầu để hoàn thiện hoàn chỉnh thiết kỹ thuật công trình 

cầu.Học phần còn giúp sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm về những 

kết quả đạt được. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Chuyên đề nền đất yếu 

▪ Mã HP: 097.134 

▪ Loại HP: Tự chọn 2 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

 Khảo sát và thiết kế 
đường sắt 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

 Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành kỹ thuật xây dựng đường sắt-metro. Học phần 

trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về nền đất yếu, xác định các đặc trưng địa kĩ 

thuật của đất yếu, các phương pháp xử lý nền đất yếu. Sinh viên sau khi học xong học phần 

có thêm kiến thức nhận biết và các biện pháp xử lý nền đất yếu. 

 

 
Thông tin học phần 

04

18
 

▪ Tên HP: Chuyên đề nhà ga 

▪ Mã HP: 097.137 

▪ Loại HP: Tự chọn 2 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành kỹ thuật xây dựng đường sắt-metro. Học phần 

trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về ga metro. Sinh viên sau khi học xong học 

phần có kiến thức về hệ thống ga đường sắt đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng 

thời có kiến thức về một số hệ thống metro nổi tiếng trên thế giới.Các nội dung trong học 

phần được thiết kế nhằm giúp sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết các vấn đề 

thực tiễn liên quan đến chuyên ngành; tăng khả năng tự nghiên cứu tài liệu, nâng cao ý thức 

trách nhiệm với nghề nghiệp. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép đường sắt 

▪ Mã HP: 097.202 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc nhóm chuyên ngành xây dựng đường sắt-metro ngành Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông. Học phần giúp người học củng cố và vận dụng các kiến thức lý thuyết 

vào thực hành tính toán thiết kế các bộ phận của kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép đường sắt, 

sơ đồ kết cấu nhịp giản đơn. 
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Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thiết kế đường ô tô 

▪ Mã HP: 097.204 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để 

thiết kế hình học,  nền mặt đường và các công trình thoát nước trên đường để đáp ứng  các 

yêu cầu chung đối với sự vận chuyển của ô tô trên đường, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho 

sự làm việc của đường cũng như cho xe chạy trên đường.   

 

 
Thông tin học phần 

07
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▪ Tên HP: Thiết kế cầu bê tông cốt thép đường sắt 

▪ Mã HP: 097.205 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao 

thông . Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về vai trò, cấu tạo các bộ phận của 

cầu BTCT, kiến thức chuyên sâu và kỹ năng tính toán thiết kế các bộ phận của cầu bê tông 

cốt thép như: bản mặt cầu, dầm ngang, dầm chủ  dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.Sau 

khi học xong học phần sinh viên có thể vận dụng để thiết kế công trình, cụ thể trong học phần 

đồ án. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thiết kế cầu thép đường sắt 

▪ Mã HP: 097.206 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành xây dựng đường sắt-metro ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về 
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vật liệu và cấu tạo các bộ phận của cầu thép, kiến thức chuyên sâu về tính toán thiết kế các 

cấu kiện của câu thép đường sắt như: bản mặt cầu, dầm chủ, giàn chủ, liên kết.  Sau khi học 

xong học phần sinh viên có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào thiết kế công trình cụ 

thể trong đồ án học phần. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án Thiết kế cầu thép đường sắt 

▪ Mã HP: 097.208 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành xây dựng đường sắt-metro ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông. Học phần giúp người học cũng cố và vận dụng các kiến thức lý 

thuyết và kỹ năng vào thực hành tính toán thiết kế các bộ phận của kết cấu nhịp cầu thép 

đường sắt có sơ đồ kết cấu nhịp giản đơn và các cấu kiện thuộc kết cấu phần dưới.  

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thiết kế hầm giao thông 

▪ Mã HP: 097.240 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Xây dựng đường sắt – metro. Học phần cung 

cấp cho sinh viên kiến thức cốt lõi về thiết kế hầm giao thông: vị trí đặt hầm, kết cấu hầm, 

thoát nước, thông gió trong hầm, cùng khả năng phân tích và lập luận để giải quyết các vấn 

đề kỹ thuật liên quan tới thiết kế hoặc cải tạo hầm giao thông.  Học phần cũng giúp sinh viên 

rèn luyện kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành, khả năng tự nghiên cứu 

tài liệu. 

 

 
Thông tin học phần 

11

18
 

▪ Tên HP: Đồ án Thiết kế hầm giao thông 

▪ Mã HP: 097.241 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 1 (1/0/1) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 
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Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành xây dựng đường sắt-metro ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông. Học phần giúp người học củng cố và vận dụng các kiến thức lý 

thuyết vào thực hành tính toán thiết kế kết cấu vỏ hầm giao thông dựa trên các tiêu chuẩn 

chuyên ngành hiện hành. Học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giải quyết các vấn 

đề thực tiễn liên quan đến chuyên ngành, khả năng tự nghiên cứu tài liệu, nâng cao ý thức 

trách nhiệm với nghề nghiệp. 

 

 
Thông tin học phần 

12
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▪ Tên HP: Nền và kết cấu tầng trên đường sắt 

▪ Mã HP: 097.260 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở chuyên ngành kỹ thuật xây dựng đường sắt-metro. Học 

phần trang bị cho sinh viên các cấu tạo, đặc điểm của nền và kết cấu tầng trên đường sắt, tính 

toán và xác định kết cấu tầng trên đường sắt. Sinh viên sau khi học xong học phần có kiến 

thức nền tảngcho các học phần chuyên ngành đường sắt-metro sau này. Các nội dung trong 

học phần được thiết kế nhằm giúp sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết các vấn 

đề thực tiễn liên quan tới chuyên ngành; tăng khả năng tự học. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Xây dựng đường 

▪ Mã HP: 097.272 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cốt lõi về kỹ 

thuật thi công nền đường, kỹ thuật thi công các lớp kết cấu áo đường, kết cấu tầng trên, và 

qui trình tổ chức thi công công trình đường ô tô và đường sắt, và nghiệm thu các hạng mục 

này. 
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Thông tin học phần 

14

18
 

▪ Tên HP: Xây dựng cầu 

▪ Mã HP: 097.274 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 3 (3/0/3) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Xây dựng đường sắt-metro, ngành kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật 

thi công công trình cầu, kỹ thuật thi công móng, bệ và trụ công trình cầu, về biện pháp tổ 

chức thi công công trình cầu. Đồng thời học phần cũng giúp cho sinh viên có kỹ năng giao 

tiếp và làm việc nhóm. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thi công hầm giao thông 

▪ Mã HP: 097.282 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành kỹ thuật xây dựng đường săt-metro, ngành kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng 

để để xuất, giải pháp thi công công trình hầm giao thông,  tính toán kiểm soát trình tự thi 

công hầm đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng, và tổ chức thi công các hạng mục. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Kiểm định và khai thác công trình giao thông 

▪ Mã HP: 097.285 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (2/0/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông.Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cốt lõi về công tác 

quản lý, thử nghiệm, đánh giá khả năng sử dụng các hạng mục thuộc công trình giao thông, 

cùng khả năng phân tích và lập luận để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan khi công 

trình đang khai thác. Học phần còn giúp sinh viên có kỹ năng xử lý công việc kiểm định công 
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trình giao thông thực tiễn, đồng thời nâng cao ý thức tự  nghiên cứu để giải quyết vấn đề liên 

quan. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Thực tập tốt nghiệp 

▪ Mã HP: 097.291 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 2 (0/2/2) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần thuộc nhóm thực hành chuyên ngành xây dựng đường sắt-metro ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông. Học phần giúp người học củng cố và vận dụng các kiến thức 

lý thuyết vào thực hành các công việc thực tế: Khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý công trình 

giao thông trong các doanh nghiệp xây dựng.Đồng thời học phần giúp sinh viên có khả năng 

tự định hướng thích nghi với môi trường làm việc khác nhau. 

 

 
Thông tin học phần 
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▪ Tên HP: Đồ án tốt nghiệp 

▪ Mã HP: 097.296 

▪ Loại HP: Bắt buộc 

▪ Số TC (LT/TH/Tự học): 6 (6/0/6) 

 Đơn vị TCGD: Bộ môn Đường sắt - Metro, Khoa CTGT 

Mô tả tóm tắt nội dung giảng dạy 

Học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành và được thực hiện sau khi 

người học hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình khung. Học phần giúp 

sinh viên tổng hợp và vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong toàn bộ 

chương trình đào tạo để thực hiện thiết kế một dạng công trình được giao theo các yêu 

cầu thực tế.  
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học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.  

[2] Nghị quyết 20/NQ-HĐT ĐHGTVT ngày 06/01/2020. 

[3] Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017. 

[4] Quyết định số 417/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/5/2020. 
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