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TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TP. HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số 136 /QĐ-ĐHGTVT,  ngày 07 tháng 05 năm 2020   

của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh  ) 
 
 

Tên chương trình: KỸ THUẬT KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC 
Ngành đào tạo: KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
Mã ngành: 7580201 
Hình thức đào tạo: CHÍNH QUY 
Thời gian đào tạo: 4,5 năm 

 
 
1. Mục tiêu chung: 
Nhằm đào tạo con người có kiến thức toàn diện và chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng; có kiến thức 
cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, 
phân tích, tổng hợp; có kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp ứng xử để thực hiện các nhiệm vụ 
phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá 
nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, giám sát người khác thực 
hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng. 
2. Chuẩn đầu ra (theo quy định tại Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT) 
2.1. Kiến thức: 

- Kiến thức giáo dục đại cương: Trong chương trình giáo dục đại cương, sinh viên (SV) sẽ 
được trang bị các kiến thức khoa học cơ bản nhằm tạo nền tảng để có thể tiếp tục theo học 
các chương trình chuyên ngành. Ngoài ra, SV còn được chú trọng rèn luyện về thể chất và 
quốc phòng. 

- Kiến thức cơ sở ngành: Đây là khối kiến thức mang nền tảng lý thuyết cơ bản phục vụ cho 
việc học tập các môn học chuyên ngành. Đồng thời trong chương trình đào tạo cơ sở, thông 
qua các đồ án môn học SV sẽ dần được tiếp cận với thực tế tính toán, thiết kế các phần cơ 
bản của những công trình thực tế. 

- Kiến thức chuyên ngành: Đây là phần kiến thức quan trọng phục vụ trực tiếp cho các kỹ sư 
kết cấu công trình trong quá trình công tác sau này. SV sẽ được học tập, nghiên cứu các quy 
trình, tiêu chuẩn của Việt Nam và các nước tiên tiến trên thế giới. Đồng thời, SV cũng được 
bổ sung, cập nhật các công nghệ mới và được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học để 
có thể bắt nhịp với những tiến bộ khoa học của thế giới. 

2.2. Kỹ năng: 
- Kỹ năng chuyên môn: Kỹ sư kết cấu công trình có đầy đủ các kỹ năng về tính toán, thiết kế, 

tư vấn, giám sát, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình cầu, cảng… và 
đặc biệt chuyên sâu về về tính toán, thiết kế kết cấu 

- Kỹ năng mềm: Có các kỹ năng cần thiết để đáp ứng công việc như kỹ năng giao tiếp, làm 
việc nhóm, tự học, phân tích, phản biện, đánh giá v.v… 

2.3. Thái độ, hành vi:  
- Có thái độ nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc; có ý thức và trách nhiệm cộng đồng 

và tác phong công nghiệp; có ý thức bảo vệ môi trường; thái độ cầu tiến và hoàn thiện bản 
thân. 
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2.4. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:  
- Sau khi hoàn thành CTĐT, người học có thể đảm nhiệm các vị trí: cán bộ khảo sát, tư vấn 

thiết kế, giám sát, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp; có thể tham gia vào các 
công việc điều hành, quản lý trong các ban quản lý dự án, các sở, ban, ngành có liên quan 
đến xây dựng. Những sinh viên khá giỏi có thể học tiếp chương trình sau đại học, tham gia 
công tác giảng dạy và nghiên cứu. 

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:  
- Có năng lực độc lập suy nghĩ, sáng tạo, có thể tiếp tục tự học nhằm không ngừng nâng cao 

trình độ, có thể tham gia nghiên cứu khoa học tùy theo điều kiện cụ thể. 
2.6. Trình độ ngoại ngữ: 

- Tiếng Anh cơ bản: TOEIC 500 hoặc tương đương.  
- Tiếng Anh chuyên ngành: đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. 

2.7. Trình độ tin học: 
- Tin học căn bản: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.  
- Tin học chuyên ngành: sử dụng thành thạo các phần mềm phục cho chuyên môn như 

SAP2000, AutoCAD, Microsoft Project…. 
2.8. Sức khỏe: 

- Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành.  
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 
Khối lượng kiến thức toàn khóa (không gồm GDTC và GDQP-AN): 138 tín chỉ 
 Kiến thức giáo dục đại cương:  51 tín chỉ 
 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  87 tín chỉ 

Khối lượng kiến thức điều kiện: 
 Giáo dục thể chất:    4 tín chỉ. 
 Giáo dục QP-AN:    165 tiết (tương đương 8 tín chỉ) 

4. Đối tượng tuyển sinh: 
 Theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 
 Theo Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH 

Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT 
ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 

 Theo Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng ban hành kèm theo 
Quyết định số 591/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/08/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông 
vận tải TP. Hồ Chí Minh.. 

 Theo Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học và cao đẳng chính quy 
ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/04/2015 của Hiệu trưởng 
Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 

 Theo Quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc 
phòng – an ninh tại Trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 
Quyết định số số 828/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/05/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao 
thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 

 Theo Quy định về chuẩn chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học 
Giáo dục thể chất tại Trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 
Quyết định số số 490/QĐ-ĐHGTVT ngày 06/06/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao 
thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 

6. Cách thức đánh giá: 
 Theo Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH 

Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT 
ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 

 Theo quy định trong Đề cương chi tiết các học phần. 
 
 



 3

7. Nội dung chương trình: 

Mã 
HP 

Tên học phần 
Số tín chỉ 
(LT/TH 
/Tự học) 

Nội dung (tóm tắt) 
Ghi 
chú 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 51 TC (Không tính Giáo dục thể chất và Quốc phòng). 
7.1.1. Lý luận chính trị và pháp luật: 13 Tín chỉ 

005105 
Triết học Mác – 
Lênin 

3  
(3/0/0) 

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Bắt 

buộc 

005106 
Kinh tế chính 
trị Mác – Lênin 

2  
(2/0/0) 

Học phần học trước: 005105 
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bắt 
buộc 

005107 
Chủ nghĩa xã 
hội khoa học 

2  
(2/0/0) 

Học phần học trước: 005106 
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bắt 
buộc 

005102 
Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

2  
(2/0/0) 

Học phần học trước: 005107 
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bắt 
buộc 

005108 
Lịch sử Đảng 
cộng sản VN 

2  
(2/0/0) 

Học phần học trước: 005102 
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Bắt 
buộc 

005004 
Pháp luật dại 
cương 

2  
(1,5/0,5/0) 

Là môn học có tính chất cơ sở, nền tảng trong hệ 
thống khoa học pháp lý. Trên cơ sở môn học này, 
người học có thể dễ dàng tiếp cận với các ngành 
luật khác trong hệ thống các ngành luật nói chung. 
Môn học giúp sinh viên ý thức đầy đủ về bổn phận 
và nghĩa vụ của người công dân với nhà nước. 
Sinh viên có sự tin tưởng vào sự đúng đắn, nghiêm 
minh của pháp luật 

Bắt 
buộc 

7.1.2. Ngoại ngữ: 12 Tín chỉ 

006015 Tiếng Anh 5 
4  

(4/0/0) 

Học phần Tiếng Anh 5 là học phần đầu tiên của 
chương trình Tiếng Anh bắt buộc được biên soạn 
theo chương trình khung của các khoa chuyên 
ngành (phần tiếng Anh; trong đó gồm 2 phần: 
phần Tiếng Anh cơ bản và Anh văn chuyên ngành 
riêng biệt theo từng ngành học của từng khoa) sau 
khi Sinh viên vượt qua được bài thi kiểm tra năng 
lực Tiếng Anh đầu vào. Nội dung chương trình 
gồm 6 bài đầu trong quyển sách “CAMBRIDGE 
ENGLISH EMPOWER – PRE-
INTERMEDIATE”, đồng thời kết hợp với chương 
trình học online có trình độ tương đương  trên các 
thiết bị cá nhân của sinh viên nhằm đem lại sự 
tương tác cao, khuyến khích sự tự học của sinh 
viên trong quá trình học tập. Học phần này được 
thực hiện trong 60 tiết học (4 tín chỉ), nhằm giúp 
sinh viên đạt được “Cấp độ 3” theo chuẩn năng lực 
ngoại ngữ chung được quy định bởi Bộ Giáo Dục 
và Đào Tạo Việt Nam. Theo đó, sinh viên có cơ 
hội học và phát triển toàn diện 4 kỹ năng  thông 
qua các bài học đa dạng về chủ đề và loại hình bài 
tập. 

Bắt 
buộc 

006016 Tiếng Anh 6 
4 

(4/0/0) 

Ôn luyện, củng cố, và mở rộng các kiến thức tiếng 
Anh (Từ vựng, Ngữ pháp, Thành ngữ / đặc ngữ / 
quán ngữ) mà Sinh viên đã học ở Tiếng Anh cơ 
bản 5. Việc dạy và học phần Tiếng Anh cơ bản 6 
chú trọng phát triển kỹ năng Nghe – Nói, giao tiếp 

Bắt 
buộc 
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bằng tiếng Anh về các đề tài thông dụng trong 
cuộc sống hàng ngày; củng cố và nâng cao kỹ 
năng Đọc – Viết. 
Học phần học trước: 006015 

006161 
Tiếng Anh 
ngành xây dựng 
1 

2 
(1/1/0) 

Học phần này giúp sinh viên bước đầu làm quen 
với tiếng Anh ngành xây dựng thông qua những 
tình huống giao tiếp đơn giản, dễ hiểu và những 
hướng dẫn cụ thể, sinh động về một số thao tác 
trong công việc tương lai. Sinh viên sẽ được trang 
bị lượng từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây 
dựng nhất định để giao tiếp với đồng nghiệp và có 
thể đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật cơ bản. Học phần 
này mang lại kiến thức nền tảng giúp sinh viên 
tiếp tục học chuyên sâu hơn ở học phần tiếng Anh 
chuyên ngành xây dựng tiếp theo. 
Học phần học trước: 006016 

Bắt 
buộc 

006162 
Tiếng Anh 
ngành xây dựng 
2 

2 
(1/1/0) 

Học phần này giúp cho sinh viên phát triển hơn 
nữa bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua 
những chủ điểm khác nhau liên quan đến ngành 
công trình. Sinh viên sẽ được trang bị thêm một 
lượng từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành công trình 
và những cấu trúc ngữ pháp để sinh viên có thể 
giao tiếp trong công việc và có thể đọc hiểu được 
tài liệu chuyên ngành công trình cơ bản. 
Học phần học trước: 006015 

Bắt 
buộc 

7.1.3. Toán, tin học và cơ bản: 26 Tín chỉ  

091100 
Giới thiệu 
ngành xây dựng 

2 
(1/1/0) 

Các thông tin quan trọng về Chương trình đào tạo 
kỹ sư xây dựng được giới thiệu trước. Tiếp theo là 
giới thiệu về kỹ thuật dân dụng (civil engineering), 
công nghệ xây dựng và xu hướng phát triển ngành 
xây dựng; các dạng công trình xây dựng; các nghề 
(jobs) liên quan đến xây dựng; các kỹ năng cần có 
của kỹ sư xây dựng; phương pháp học và lập kế 
hoạch để đạt được mục tiêu mong muốn trong 
nghề nghiệp. Cuối cùng là vai trò của tiếng Anh và 
tiếng Anh chuyên ngành xây dựng của người làm 
xây dựng. 

Bắt 
buộc 

001201 Đại số 
2 

(1/1/0) 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; 
không gian vector; ánh xạ tuyến tính; dạng song 
tuyến tính và dạng toàn phương. 

Bắt 
buộc 

001202 Giải tích 1 
3 

(2/1/0) 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
hàm số một biến, giới hạn hàm số một biến, đạo 
hàm và vi phân hàm một biến, tích phân bất định 
và tích phân xác định, hàm nhiều biến. 

Bắt 
buộc 

001203 Giải tích 2 
3 

(2/1/0) 

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về 
phép tính tích phân hàm nhiều biến (tích phân bội 
hai, tích phân bội ba, tích phân đường và tích phân 
mặt); phương trình vi phân (cấp 1, cấp 2, hệ 
phương trình vi phân); chuỗi số, chuỗi hàm và 
chuỗi chuỗi Fourier. Qua đó rèn luyện cho SV các 
kỹ năng tính tích phân hàm nhiều biến; giải một số 

Bắt 
buộc 



 5

phương trình vi phân cấp 1, cấp 2; xét sự hội tụ 
của chuỗi số, tìm miền hội tụ của chuỗi hàm 
Học phần học trước: 001202 

001205 
Toán chuyên đề 
1 (Xác suất 
thống kê) 

3 
(2/1/0) 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý 
thuyết xác suất, biến cố ngẫu nhiên và xác suất, 
đại lượng ngẫu nhiên và phân bố xác suất; Về 
thống kê toán học: lý thuyết mẫu, ước lượng tham 
số, kiểm định giả thiết, phân tích tương quan và 
hồi quy,…. 

Bắt 
buộc 

002001 Vật lý 1 
3 

(2/1/0) 

Học phần này giúp sinh viên nắm vững các kiến 
thức cơ bản về động học, động lực học chất điểm; 
năng lượng hệ cơ học; các khái niệm cơ bản và 
bản chất vật lý của trường tĩnh điện, từ trường, 
sóng điện từ. 

Bắt 
buộc 

151015 
Hóa học ngành 
xây dựng 

2 
(1,5/0,5/0) 

Giúp SV nắm cấu trúc cơ bản của các hợp chất 
quan trọng trong vật liệu xây dựng, các tính chất lý 
hóa tương ứng, và các phản ứng/biến đổi tính chất 
có thể có do tương tác với các tác nhân trong môi 
trường; học phần cũng đề cập đến mối nguy hại 
đến sức khỏe con người và môi trường của một số 
hợp chất phát sinh từ ngành xây dựng. 

Bắt 
buộc 

084012 
Hình học họa 
hình – Vẽ kỹ 
thuật xây dựng 

3 
(2,5/0,5/0) 

Trang bị cho SV những nguyên tắc biểu diễn các 
đối tượng không gian ba chiều bằng những yếu tố 
của mặt phẳng (hai chiều) như điểm, mặt phẳng, 
rồi dùng các yếu tố ấy để giải các bài toán không 
gian ban đầu. Đồng thời, môn học cũng 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 bê tông 
cốt thép .... 

Bắt 
buộc 

091012 
Cơ học lý 
thuyết 

3 
(2/1/0) 

Cung cấp phương pháp tiếp cận các mô hình vật 
thể (chất điểm, vật rắn, hệ vật rắn). Rèn luyện kĩ 
năng mô phỏng các bài toán kĩ thuật, làm cơ sở 
cho công tác tính toán, thiết kế và xử lý các quá 
trình công nghệ. 
Học phần học trước: 002001 

Bắt 
buộc 

124012 Tin học cơ bản 
2 

(1/1/0) 

Nhằm giúp sinh viên nắm được sơ lược về cấu trúc 
máy tính, khai thác và sử dụng các phần mềm ứng 
dụng cơ bản (WinWord, Excel, Powerpoints…) 

 

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 87 TC 
7.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành : 26 TC 

091021 
Sức bền vật 
liệu 1  

3 
(2/1/0) 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản về ngoại lực và nội lực xuất hiện trong 
các hệ kết cấu đơn giản, khi chịu tác dụng của các 
loại tải trọng khác nhau. Những vật thể được khảo 
sát trong giáo trình này bao gồm các thanh chịu 
kéo (hoặc nén) đúng tâm, các dầm chịu uốn, các 
thanh chịu xoắn. Mục đích việc phân tích các kết 
cấu cơ bản kể trên là việc xác định các ứng suất, 
biến dạng và chuyển vị gây ra bởi tải trọng. Ngoài 

Bắt 
buộc 
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ra qua môn học này sinh viên còn có một hiểu biết 
về sự ứng xử cơ học của vật liệu thiết yếu cho việc 
tính toán thiết kế an toàn cho mọi kết cấu trong các 
ngành kĩ thuật và cơ khí. 
Học phần học trước: 091012 

091022 
Thí nghiệm sức 
bền vật liệu 

1 
(0/1/0) 

Thực hiện các thí nghiệm đã được học ở lý thuyết 
môn sức bền vật liệu: nén, kéo, uốn 
Học phần học trước: 091021 

Bắt 
buộc 

091032 
Sức bền vật 
liệu 2 

2 
(1/1/0) 

Trên cơ sở các kiến thức cơ bản của môn SBVL 1, 
môn học này nhằm giúp cho SV hiểu được cách 
phân tích các kết cấu đơn giản chịu các trường hợp 
tải trọng phức tạp thông qua việc áp dụng nguyên 
lý cộng tác dụng như uốn xiên, uốn cộng kéo 
(nén), uốn cộng xoắn, chịu lực tổng quát v.v… 
ngoài ra môn học cũng giúp sinh viên nghiên cứu 
hiện tượng mất ổn định của các thanh chịu nén với 
các điều kiện biên khác nhau bằng các phương 
pháp giải tích và thực hành. Môn học còn trang bị 
cho sinh viên những kiến thức cơ bản về việc tính 
các kết cấu đơn giản chịu tải trọng động. 
Học phần học trước: 091021 

Bắt 
buộc 

091051 
Cơ học kết cấu 
1  

3 
(2/1/0) 

Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ 
bản như mô hình hóa kết cấu, phân loại kết cấu và 
các nguyên nhân tác động, các giả thuyết và 
nguyên lý chồng chất tác dụng … kiến thức về cấu 
tạo hình học giúp cho sinh viên có khả năng phân 
tích và đề xuất sơ đồ kết cấu. Môn học trình bày 
các phương pháp phân tích nội lực các loại kết cấu 
phẳng như dầm, khung, hệ 3 khớp, dàn, hệ ghép 
… chịu tải trọng bất động, trình bày phương pháp 
đường ảnh hưởng để tính các kết cấu phẳng chịu 
tải trọng di động. Môn học này làm cơ sở cho môn 
Cơ học kết cấu 2 và các môn học chuyên ngành. 
Học phần học trước: 091021 

Bắt 
buộc 

091063 
Cơ học kết cấu 
2 

2 
(1/1/0) 

Môn Cơ học kết cấu 2 cung cấp các kiến thức: 
Tính chuyển vị của hệ thanh chịu các nguyên nhân 
khác nhau, các phương pháp cơ bản để tính kết cấu 
siêu tĩnh như phương pháp lực, phương phương 
pháp chuyển vị, phương pháp hỗn hợp 
Học phần học trước: 091051 

Bắt 
buộc 

091071 Thủy lực 
2 

(1/1/0) 

Thủy lực là môn kỹ thuật cơ sở cho tất cả các 
ngành kỹ học kỹ thuật. Môn học nhằm trang bị cho 
sinh viên những kiến thức cơ bản về các quy luật 
cân bằng, chuyển động của lưu chất, về sự tương 
tác của lưu chất với các vật thể chuyển động trong 
lưu chất hoặc với các thành bao quanh. Đồng thời 
môn học này cũng trang bị cho sinh viên phương 
pháp giải quyết vài bài toán ứng dụng đơn giản 
trong các ngành kỹ thuật xây dựng, thủy lợi, cấp 
thoát nước, hệ thống điện, cơ khí, hóa, tự động, 
hàng không. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị 
lý thuyết và các kỹ thuật tính toán cho các vấn đề 

Bắt 
buộc 
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sau: Dòng chảy đều và không đều trong kênh hở; 
Dòng chảy qua các công trình thủy lợi: đập, cống, 
công trình tiêu năng; Hiện tượng và tính toán nước 
nhảy; Dòng chảy trong môi trường rỗng: thấm vào 
giếng và thấm dưới các công trình thủy lợi; Dòng 
chảy không ổn định trong kênh và đường ống. 
Học phần học trước: 001203 

092011 
Trắc địa đại 
cương 

2 
(1/1/0) 

Giới thiệu những kiến thức chung về Trắc địa và 
bản đồ, bao gồm: Trái đất và  Phương pháp biểu 
thị mặt đất; lưới toạ độ và Cao độ; thiết bị đo, 
phương pháp đo và sai số đo góc, đo độ dài và đo 
độ chênh cao giữa các điểm; các phương pháp thể 
hiện địa hình và địa vật; các phương pháp chuyển 
thiết kế ra thực địa và phương pháp đo biến dạng 
công trình. 

Bắt 
buộc 

092020 
Thực tập trắc 
địa 

1 
(0/1/0) 

Sinh viên được thực hành công tác đo đạc hiện 
trường và lập sơ đồ địa hình. 
Học phần học trước: 092011 

Bắt 
buộc 

092031 
Vật liệu xây 
dựng 

2 
(1/1/0) 

Môn học nhằm trang bị các kiến thức cho sinh 
viên về các tính chất cơ -lý hóa chủ yếu của các 
Vật liệu xây dựng dạng vô cơ, dạng hữu cơ và 
dạng Vật liệu hỗn hợp. Trên cơ sở đó sinh viên 
biết tính toán các chỉ tiêu cơ bản của các tính chất 
và các thành phần nguyên vật liệu; có phương 
pháp đánh giá nguyên vật liệu; nắm được một số 
quy trình công nghệ chủ yếu để tạo sản phẩm; biết 
cách lựa chọn và sử dụng vật liệu trong công trình 
nhằm đảm bảo các yêu cầu về tính năng kĩ thuật và 
hiệu quả kinh tế. 

Bắt 
buộc 

092040 
Thí nghiệm vật 
liệu xây dựng 

1 
(0/1/0) 

Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết về 
tính chất chịu lực và dạng phá hoại của một số vật 
liệu như bê tông, thép, gang khi kéo và nén, cách 
xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu, các 
dạng chịu lực cơ bản của phần tử thanh chiu kéo 
nén, uốn xoắn và tổ hợp các dạng chịu lực. Cách 
xác định các chỉ tiêu và tính chất cơ lý của các loại 
vật liệu như ximăng, cát, đá, bêtông... được thực 
hiện trong phần thí nghiệm VLXD. Môn học còn 
trang bị kiến thức về các phương pháp và thiết bị 
thí nghiệm cơ học 
Học phần học trước: 092031 

Bắt 
buộc 

098010 
Địa chất công 
trình 

2 
(1/1/0) 

Giúp sinh viên nắm được những điều cơ bản nhất 
của cơ sở Địa chất, Địa chất công trình và Địa chất 
thủy văn. Trên cơ sở những hiểu biết đó sẽ lập 
được các phương án khảo sát địa chất công trình 
cho các công trình cụ thể. Đó là những tài liệu cơ 
bản, được sử dụng khi thiết kế nền móng công 
trình về sau 

Bắt 
buộc 

098011 
Thực tập địa 
chất công trình 

1 
(0/1/0) 

Hoàn chỉnh lại các kiến thức mà sinh viên đã học 
ở môn địa chất công trình; mục đích là biết cách 
nhận xét những khoáng vật và thạch học thông 
thường, đồng thời biết quy trình khoan thăm dò 

Bắt 
buộc 
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ngoài hiện trường 
Học phần học trước: 098010 

098020 Cơ học đất 
3 

(2/1/0) 

Với môn Cơ học đất, sinh viên được trang bị 
những kiến thức cơ bản để xác định tính chất vật 
lý của đất, phân loại đất, tính toán sự phân bố ứng 
suất trong đất, tính toán về biến dạng, độ lún của 
nền, cường độ và sức chịu tải của nền đất, kiểm tra 
độ ổn định của mái đất và ảnh hưởng áp lực đất 
lên những kết cấu tường chắn đất. Với kiến thức 
này, sinh viên sẽ vận dụng để nghiên cứu cách tính 
toán móng các loại. 
Học phần học trước: 098010 

Bắt 
buộc 

098021 
Thí nghiệm cơ 
học đất 

1 
(0/1/0) 

Những bài tập về đất nhằm giúp sinh viên có 
những kiến thức về cách nhận dạng đất ở hiện 
trường và tất cả những phương pháp thông thường 
để xác định những chỉ tiêu cơ lý của đất trong 
phòng thí nghiệm như xác định độ rỗng, trọng 
lượng riêng tự nhiên, trọng lượng riêng no nước, 
trọng lượng riêng khô, xác định thành phần cỡ hạt 
đất, lực dính, góc ma sát trong, giới hạn Atterberg 
và độ sệt B. Những thông số này rất cần thiết cho 
việc tính toán kính thước móng, tính toán xác định 
độ nghiêng, lún cho công trình và xác định áp lực 
đất các loại 
Học phần học trước: 098020 

Bắt 
buộc 

7.2.2. Kiến thức cơ sở của ngành: 16 TC 

092131 Kiến trúc 
3 

(2/1/0) 

Học phần này cung cấp các kiến thúc về cấu tạo 
các bộ phận, chi tiết như móng, cầu thang, mái, 
cửa... của công trình dân dụng và cấu tạo kiến trúc 
cho nhà công nghiệp một tầng, nhiều tầng 
Học phần học trước: 084012 

Bắt 
buộc 

092132 Đồ án kiến trúc 
1 

(0/0,5/0,5) 

Giúp sinh viên thực hành phần lý thuyết kiến trúc 
đã được học trên cơ sở áp dụng cho một dạng công 
trình thực tế dạng dân dụng hoặc công nghiệp. 
Học phần học trước: 092131 

Bắt 
buộc 

095007 Cấp thoát nước 
2 

(1/1/0) 

Môn học giới thiệu và hướng dẫn sinh viên nghiên 
cứu các vấn đề về cấp nước, thoát nước ở bên 
ngoài và bên trong nhà. Phần cấp nước sẽ đề cập 
đến các loại nguồn nước và các sơ đồ xử lý nước, 
hệ thống cấp nước cho khu vực và cho công 
trường xây dựng cũng như hệ thống cấp nước 
trong nhà trong đó nhấn mạnh đến việc tính toán, 
thiết kế mạng lưới cấp nước. Phần thoát nước sẽ 
trình bày các vấn đề chủ yếu về hệ thống thoát 
nước cho khu vực và trong nhà cũng như các 
phương pháp xử lý nước thải. 
Học phần học trước: 091071 

Bắt 
buộc 

095037 
Kỹ thuật thi 
công 1 

3 
(2/1/0) 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về công tác 
đất và thi công phần ngầm cho công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; công tác thi công 
bê tông và cốt thép toàn khối và lắp ghép; tính 
toán và kĩ thuật thi công ván khuôn, giàn dáo; 

Bắt 
buộc 
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công tác xây tô hoàn thiện và công tác lắp đặt thiết 
bị trong công trình dân dụng và công nghiệp. 
Học phần học trước: 098050, 099010 

095010 Đồ án thi công 
1 

(0/0,5/0,5) 

Giúp sinh viên giải quyết các vấn đề sau: Tính 
toán khối lượng thi công; chọn máy thi công; thiết 
kế cốp pha; thiết kế tổng mặt bằng; chọn nhân 
công; lập tiến độ thi công; điều chỉnh tiến độ; biểu 
đồ S- curve 
Học phần học trước: 095037 

Bắt 
buộc 

095032 
Tổ chức thi 
công 

2 
(1/1/0) 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng 
để tổ chức thi công công trình XD, lập tiến độ 
(ngang, dây chuyền, sơ đồ mạng). thiết kế tổng 
bình mặt bằng công trình, tổ chức cung ứng vật tư, 
bố trí kho bãi, điện nước, lán trại, giao thông, ánh 
sáng... phục vụ thi công. 
Học phần học trước: 095037 

Bắt 
buộc 

098050 Nền móng 
3 

(2/1/0) 

Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc 
phân tích và thiết kế các loại móng như móng 
nông, móng cọc trong công trình DD & CN 
Học phần học trước: 098020 

Bắt 
buộc 

098100 
Đồ án nền 
móng 

1 
(0/0,5/0,5) 

Hệ thống hóa những kiến thức mà sinh viên đã 
được tiếp cận qua các môn Cơ học đất và Nền 
móng, sinh viên phải thực hiện đồ án này, nhằm 
triển khai chi tiết cho tối thiểu 2 phương án: nền 
móng băng, và cọc ép với những số liệu thực tế 
của kết cấu thượng tầng  và đại chất cho sẵn. 
Học phần học trước: 098020 

Bắt 
buộc 

7.2.3. Kiến thức chuyên ngành: 32 TC (Bắt buộc = 27 TC ;Tự chọn = 5 TC) 

091092 
Động lực học 
công trình 

2 
(1/1/0) 

Trang bị cho SV các nguyên tắc cơ bản về tính 
toán ổn định, tính toán công trình dưới tác dụng 
của tải trọng động, biết cách xác định các đặc 
trưng của dao động như các mode, tần số, chu kỳ 
nhằm phục vụ cho việc thiết kế công trình, đặc biệt 
là các công trình cao tầng, các công trình đặc biệt 
như tháp, trụ... 
Học phần học trước: 091063 

Bắt 
buộc 

099010 
Kết cấu bê tông 
cốt thép 1 

3 
(2/1/0) 

Học phần này nhằm cung cấp cho SV các kiến 
thức nền tảng về tính toán, thiết kế các cấu kiện cơ 
bản bê tông cốt thép (sàn, dầm, cột …) dựa trên 
phương pháp trạng thái giới hạn thứ nhất và thứ 
hai. Đây là học phần tiên quyết cung cấp kiến thức 
cho sinh viên có thể tiếp tục theo học các các học 
phần tiếp theo về kết cấu bê tông cốt thép cấu kiện 
nhà dân dụng, công nghiệp, và các cấu kiện bê 
tông cố thép đặc biệt (tầng hầm, silo, vỏ mái …) 
Học phần học trước: 092031,091021 

Bắt 
buộc 

099011 
Đồ án kết cấu 
bê tông cốt thép 
1 

1 
(0/0,5/0,5) 

Thông qua việc thiết kế tương đối trọn vẹn một hệ 
sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối, SV được thực 
hành các bài toán đã học về BTCT 1. SV biết cách 
thiết kế, tính toán cũng như cấu tạo cốt thép cho 
cấu kiện chịu uốn 
Học phần học trước: 099010 

Bắt 
buộc 
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099040 Kết cấu thép 1 
3 

(2/1/0) 

Môn học nhằm giúp sinh viên có thể tính toán và 
thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn hiện hành cho 
các cấu kiện cơ bản chịu uốn, kéo, nén, xoắn và 
cắt như dầm, cột. Ngoài ra còn hướng dẫn SV tính 
toán các liên kết như đường hàn và bulông... 
Học phần học trước: 091063, 09103 

Bắt 
buộc 

099050 Kết cấu thép 2 
2 

(1/1/0) 

Cung cấp kiến thức và kỹ năng về thiết kế và cấu 
tạo các bộ phận nhà dân dụng và nhà công nghiệp 
Học phần học trước: 099040 

Bắt 
buộc 

099051 
Đồ án kết cấu 
thép  

1 
(0/0,5/0,5) 

SV sẽ thực hiện việc tính toán tương đối hoàn 
chỉnh 1 công trình bằng thép, thường là nhà công 
nghiệp 1 tầng bằng thép có cầu trục, bao gồm việc 
xác định các loại tải trọng, xác định nội lực, tổ hợp 
và chọn tiết diện cho những bộ phận kết cấu đó. 
Học phần học trước: 099040 

Bắt 
buộc 

099020 
Kết cấu bê tông 
cốt thép 2 

3 
(2/1/0) 

Giúp sinh viên có thể tính toán và thiết kế các bộ 
phận trong nhà dân dụng và công nghiệp như các 
dạng kết cấu sàn, kết cấu khung, dầm, móng, mái, 
hồ nước mái và nhà công nghiệp 1 tầng. Khi kết 
thúc môn học này, trên nguyên tắc sinh viên có thể 
tự thiết kế những công trình nhỏ. vừa và kiên cố. 
Học phần học trước: 091063, 099010 

Bắt 
buộc 

099021 
Đồ án kết cấu 
bê tông cốt thép 
2 

1 
(0/0,5/0,5) 

Sinh viên phải tính toán và thiết kế một công trình 
BTCT, thường là nhà dân dụng 3 đến 5 tầng. Qua 
đó sinh viên nắm được các nguyên lý thiết kế và 
cấu tạo công trình BTCT 
Học phần học trước: 099020 

Bắt 
buộc 

099101 
Chuyên đề thực 
tế 

1 
(0/1/0) 

SV sẽ được tiếp cận với các đơn vị thiết kế/thi 
công/quản lý dự án,…bên ngoài.  
Chuyên đề sẽ giúp sinh viêncó cái nhìn rõ hơn về 
tổ chức, hoạt động của các đơn vị trong ngành 
nghề cũng như những vấn đề kĩ thuật thực tế. 
Những trải nghiệm này sẽ giúp SV sáng tỏ hơn lựa 
chọn nghề nghiệp và khơi gợi hơn hứng thú học 
tập của SV ở các HP chuyên môn sau này.   

Bắt 
buộc 

099090 
Thực tập kỹ 
thuật 

2 
(0/1,3/0,7) 

Thực tập tại cơ sở sản xuất hoặc tại công trường. 
SV được trực tiếp tham gia các công việc cụ thể 
trong tính toán, thiết kế. Rèn luyện và trang bị các 
kỹ năng thực hành cho kỹ sư. 
Học phần học trước: 098050, 099010 

Bắt 
buộc 

091083 
Phương pháp 
phần tử hữu 
hạn 

2 
(1/1/0) 

Cung cấp cho SV các khái niệm cơ bản về phương 
pháp phần tử hữu hạn (PP PTHH); trình tự phân 
tích bài toán theo PP PTHH; các hàm xấp xỉ, đa 
thức xấp xỉ và phép nội suy; các phương trình cơ 
bản. Áp dụng PP PTHH để tính toán hệ thanh, 
khung dầm. Đồng thời, SV cũng được giới thiệu 
PP PTHH cho bài toán phẳng. 
Học phần học trước: 091063 

Bắt 
buộc 

099070 
Lập trình tính 
toán thiết kế 

2 
(1/1/0) 

Cung cấp kiến thức ngôn ngữ lập trình 
MATLAB/FORTRAN, các thuật toán thông dụng; 
áp dụng để giải các bài toán kỹ thuật xây dựng. 
Học phần học trước: 124012 

Bắt 
buộc 
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099080 
Phần mềm thiết 
kế kết cấu 

2 
(1/1/0) 

Trang bị cho SV biết áp dụng thành thạo các phần 
mềm thiết kế thông dụng như SAP2000, 
ETABS…Các phần mềm liên quan đến qui trình 
BIM (Tekla Structures, Revit…) cũng được giới 
thiệu để phục vụ cho công tác thiết kế sau khi ra 
trường. 
Học phần học trước: 091063, 099010 

Bắt 
buộc 

099 
030 

Kết cấu bê tông 
ứng suất trước 

2 
(1/1/0) 

Giới thiệu về phương pháp chế tạo và cách tính 
toán – thiết kế hoàn chỉnh những cấu kiện bê tông 
ứng lực trước cho công trình từ những cấu kiện 
đơn giản như  dầm chữ nhật, chữ T, sàn đến các 
cấu kiện phức tạp như khung, sàn nấm, dầm hộp... 
Học phần học trước: 099020 

Bắt 
buộc 

Nhóm tự chọn 1: SV chọn 1 từ 3 học phần 

099100 
Chuyên đề 
công nghệ xây 
dựng 

1 
(0/1/0) 

Cung cấp cho SV những công nghệ thực tiễn và 
mới nhất trong công tác thiết kế/thi công/quản lý 
xây dựng. Chuyên đề có tính mở và nội dung sẽ 
thay đổi theo tình hình thực tế. 
Học phần học trước: 099020, 095037 

Tự 
chọn 

098145 
Chuyên đề 
công nghệ nền 
móng 

1 
(0/1/0) 

Chuyên đề công nghệ nền móng là học phần tự 
chọn dành cho sinh viên ngành nền móng & công 
trình ngầm (tuy nhiên, sinh viên chuyên ngành 
khác cũng có thể chọn). Môn học trang bị cho sinh 
viên kiến thức cơ bản về công nghệ và biện pháp 
thi công, xử lý nền móng & công trình ngầm 
Học phần học trước: 099020, 095037 

Tự 
chọn 

095043 
Chuyên đề 
công nghệ thi 
công 

1 
(0/1/0) 

Chuyên đề công nghệ thi công là học phần tự chọn 
dành cho SV khi lựa chọn hướng thi công (tuy 
nhiên, sinh viên chuyên ngành khác cũng có thể 
chọn). Kiến thức của học phần liên quan đến các 
công nghệ và biện pháp/kỹ thuật thi công mới, 
hiện đại đang được áp dụng trong lĩnh vực thi 
công xây dựng công trình DD & CN. 
Học phần học trước: 095037 

Tự 
chọn 

Nhóm tự chọn 2: SV chọn 2 từ 5 học phần 

099110 
Tối ưu hoá thiết 
kế 

2 
(1/1/0) 

Giúp SV vận dụng các kiến thức về tính toán tối 
ưu vào công tác thiết kế các công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp, cầu, đường, cảng & 
công trình biển, địa kỹ thuật xây dựng. 
Học phần học trước: 099070 

Tự 
chọn 

099120 Nhà cao tầng 
2 

(1/1/0) 

Trang bị cho SV các giải pháp kết cấu của nhà cao 
tầng, cách xác định tải trọng, cấu tạo các bộ phận 
trong kết cấu nhà cao tầng. 
Học phần học trước: 099020 

Tự 
chọn 

099130 
Cầu bê tông cốt 
thép 

2 
(1/1/0) 

 Giới thiệu chung về công trình cầu, cấu tạo chung 
kết cấu cầu, tải trọng qua cầu, các nguyên lý tính 
toán kết cấu cầu, tính toán nội lực các bộ phận của 
kết cấu nhịp cầu, các nội dung tính duyệt khi tính 
toán thiết kế kết cấu cầu bê tông cốt thép. 
Học phần học trước: 099020 

Tự 
chọn 

099160 
Bê tông nâng 
cao 

2 
(1/1/0) 

Giúp SV nắm được hạn chế của lý thuyết tính toán 
bê tông/bê tông cốt thép hiện hành thông qua 

Tự 
chọn 
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nghiên cứu về sự mềm hóa và các đặc trưng, ứng 
xử cơ học của bê tông trong miền mềm hóa. Các 
đặc trưng và cách xác định các thông số vật liệu 
trong miền mềm hóa cũng được giới thiệu qua hai 
mô hình Hillerborg và Jenq & Shah. SV sẽ được 
thực hành vận dụng lý thuyết để mô phỏng sự hình 
thành và phát triển vết nứt trong bê tông thông qua 
thí nghiệm uốn 3 điểm (3PB test). 
Học phần học trước: 099020 

099170 
Kết cấu 
composite 

2 
(1/1/0) 

Môn học giúp SV hiểu được bản chất, sự làm việc 
của kết cấu liên hợp (composite) và các mối nối 
liên hợp. SV cũng được trang bị các kiến thức và 
kĩ năng tính toán kết cấu sàn, dầm, cột composite 
theo Eurocode 4.Học phần học trước: 099020 

Tự 
chọn 

7.2.4. Thực tâp tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp: 13 TC 

099210 
Thực tập tốt 
nghiệp 

3 
(0/1,3/1,7) 

Giúp SV có được sự liên hệ giữa lý thuyết và thực 
tế trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình 
xây dựng; qua đó SV sẽ nắm được trình tự thiết 
kế, thi công một công trình xây dựng và chuẩn bị 
tài liệu cho đồ án tốt nghiệp. 
Học phần học trước: tất cả các học phần bắt buộc 
và tự chọn tối thiểu cần phải tích lũy trong chương 
trình (trừ 099210) 

Bắt 
buộc 

099220 
Đồ án tốt 
nghiệp 

10 
(0/1/9) 

Đồ án tốt nghiệp là một công trình của sinh viên 
trước khi ra trường, được thực hiện dưới sự hướng 
dẫn của một hoặc nhiều cán bộ hướng dẫn. Mục 
đích của luận văn tốt nghiệp là vận dụng tổng hợp 
các kiến thức đã học để thiết kế kết cấu hay thiết 
kế thi công. Đề tài có thể thuộc nhóm lý thuyết, 
nghiên cứu hoặc ứng dụng thực tiễn, sẽ do sinh 
viên đề nghị hoặc thầy hướng dẫn gợi ý và Khoa 
(bộ môn) chấp thuận. 
Học phần tiên quyết: tất cả các học phần bắt buộc 
và tự chọn tối thiểu cần phải tích lũy trong chương 
trình 

Bắt 
buộc 

7.3. Kiến thức điều kiện: 
7.3.1. Giáo dục Quốc phòng – An ninh 
007101 Đường lối quân sự của 

đảng 
30 
tiết 

Theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT 
ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo Thông tư Ban hành Chương 
trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong 
trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư 
phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

Bắt buộc 

007102 Công tác quốc phòng an 
ninh 

30 
tiết 

Bắt buộc 

007103 Quân sự chung và kỹ 
chiến thuật bắn súng 
AK 

85 
tiết Bắt buộc 

007104 Hiểu biết chung về quân 
binh chủng 

20 
tiết 

Bắt buộc 

7.3.2. Giáo dục thể chất (theo quy định của nhà trường): (Bắt buộc = 2 TC + Tự chọn = 2 TC) 
004101 Lý thuyết GDTC 1 Theo Quy định về chuẩn chương trình, tổ 

chức dạy,  học và đánh giá kết quả học tập 
môn học Giáo dục thể chất tại Trường đại 
học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 
ban hành kèm theo Quyết định số số 

Bắt buộc 
004105 Điền kinh 1 Bắt buộc 
004103 Bơi 1 (50m) 1 Tự chọn 
004104 Bơi 2 (200m) 1 Tự chọn 
004106 Bóng chuyền 1 Tự chọn 



 13

004107 Bóng đá 1 490/QĐ-ĐHGTVT ngày 06/06/2016 của 
Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải 
TP. Hồ Chí Minh. 

Tự chọn 
004108 Bóng rổ 1 Tự chọn 
004109 Bóng bàn 1 Tự chọn 
004110 Cờ vua 1 Tự chọn 

 
8. Hướng dẫn thực hiện: 
8.1. Kế hoạch đào tạo (dự kiến): 
 

STT 
Mã 
học 
phần 

Tên học phần 
Số 
tín 
chỉ 

HP 
bắt 

buộc 

HP 
tự 

chọn 

HP 
học 

trước 

HP 
tiên 

quyết 

Ghi 
chú 

Học kỳ 1 16 

1 001201 Đại số 2 x         

2 001202 Giải tích 1 3 x         

3 006015 Tiếng Anh 5 4 x         

4 002001 Vật lý 1 3 x         

5 091100 Giới thiệu ngành xây dựng 2 x         

6 124012 Tin học cơ bản 2 x         

Học kỳ 2 15 

7 005105 Triết học Mác - Lênin 3 x         

8 005004 Pháp luật đại cương 2 x         

9 001203 Giải tích 2 3 x   001201     

10 006016 Tiếng Anh 6 4 x   006015     

11 091012 Cơ học lý thuyết 3 x         

Học kỳ 3 16 

12 005106 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 x   005105     

13 151015 Hóa học ngành xây dựng 2 x         

14 091021 Sức bền vật liệu 1 3 x   091012     

15 091022 Thí nghiệm sức bền vật liệu 1 x   091021     

16 091071 Thủy lực 2 x   001203     

17 098010 Địa chất công trình 2 x         

18 098011 Thực tập địa chất công trình 1 x   098010     

19 084012 
Hình học họa hình – Vẽ kỹ thuật 
xây dựng 

3 x         

Học kỳ 4 17 

20 005107 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 x   005106     

21 091032 Sức bền vật liệu 2 2 x   091021     

22 091051 Cơ học kết cấu 1 3 x   091021     

23 092011 Trắc địa đại cương 2 x         

24 092020 Thực tập trắc địa 1 x   092011     

25 092031 Vật liệu xây dựng 2 x         

26 092040 Thí nghiệm vật liệu xây dựng 1 x   092031     
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27 098020 Cơ học đất 3 x   098010     

28 098021 Thí nghiệm cơ học đất 1 x   098020     

Học kỳ 5 17 

29 005102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x   005107     

30 091063 Cơ học kết cấu 2 2 x   091051     

31 092131 Kiến trúc 3 x   084012     

32 092132 Đồ án kiến trúc 1 x   092131     

33 098050 Nền móng 3 x   098020     

34 099010 Kết cấu bê tông cốt thép 1 3 x   
092031 
091021 

    

35 099040 Kết cấu thép 1 3 x   
091063 
091032 

    

Học kỳ 6 15 

36 005108 Lịch sử Đảng cộng sản VN 2 x   005102     

37 099101 Chuyên đề thực tế 1 x         

38 095037 Kỹ thuật thi công 1 3 x   
098050 
099010 

    

39 098100 Đồ án nền móng 1 x   098020     

40 099011 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 1 x   099010     

41 099020 Kết cấu bê tông cốt thép 2 3 x   
091063 
099010 

    

42 099050 Kết cấu thép 2 2 x   099040     

43 099090 Thực tập kỹ thuật 2 x   
098050 
099010 

  Hè 

Học kỳ 7 16 

44 099080 Phần mềm thiết kế kết cấu 2 x   
091063 
099010 

    

45 006161 Tiếng Anh ngành xây dựng 1 2 x   006016     

46 095007 Cấp thoát nước 2 x   091071     

47 091083  Phương pháp phần tử hữu hạn 2 x   091063     

48 091092 Động lục học công trình 2 x   091063     

49 095032 Tổ chức thi công 2 x   095037     

50 099021 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 1 x   099020     

51 099051 Đồ án kết cấu thép 1 x   099040     

52 099070 Lập trình tính toàn thiết kế 2 x   124012     

Học kỳ 8 16 

53 001205 Toán chuyên đề 1 3 x         

54 006162 Tiếng Anh ngành xây dựng 2 2 x   006161     

55 095010 Đồ án thi công 1 x   095032     

56 099030 Kết cấu bê tông ứng suất trước 2 x   099020     
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  Sinh viên chọn 1 trong 3 học phần sau       

57 098145 Chuyên đề công nghệ nền móng 1   x 
099020 
095037 

    

58 099100 Chuyên đề công nghệ xây dựng 1   x 
099020 
095037 

    

59 095043 Chuyên đề công nghệ thi công 1   x 095037     

  Sinh viên chọn 2 trong 5 học phần sau       

60 099110 Tối ưu hóa thiết kế 2   x 099070     

61 099120 Nhà cao tầng 2   x 099020     

62 099130 Cầu bê tông cốt thép 2   x 099020     

63 099160 Bê tông nâng cao 2   x 099020     

64 099170 Kết cấu composite 2   x 099020     

65 099210 Thực tập tốt nghiệp 3 x   Tất cả   Hè 

Học kỳ 9 10 

66 099220 Đồ án tốt nghiệp 10 x     Tất cả   

Khối lượng kiến thức điều kiện 

I Giáo dục quốc phòng - An ninh (Sinh viên học theo kế hoạch của nhà trường) 
165 
tiết 

1 007101 Đường lối quân sự của đảng 
30 
tiết 

x         

2 007102 Công tác quốc phòng an ninh 
30 
tiết 

x         

3 007103 
Quân sự chung và kỹ chiến thuật 
bắn súng AK 

85 
tiết 

x         

4 007104 
Hiểu biết chung vế quân binh 
chủng 

20 
tiết 

x         

II Giáo dục thể chất (Sinh viên chủ động đăng ký học theo quy định về học GDTC) 4TC 

1 004101 Lý thuyết GDTC 1 x         

2 004105 Điền kinh 1 x         

  Sinh viên chọn 2 trong số các học phần sau       

3 004103 Bơi 1 (50m) 1   x       

4 004104 Bơi 2 (200m) 1   x       

5 004106 Bóng chuyền 1   x       

6 004107 Bóng đá 1   x       

7 004108 Bóng rổ 1   x       

8 004109 Bóng bàn 1   x       

9 004110 Cờ vua 1   x       

 
 Sinh viên nên đăng ký học theo đúng học kỳ. 
 Trường hợp học vượt sinh viên chỉ nên đăng ký những học phần mới sau khi đã tích lũy được 

các học phần được bố trí trước nó trong kế hoạch đào tạo. 
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8.2. Các học phần thay thế khi khóa trước phải học lại: 
 

Học phần của khóa 2018  Học phần mới từ khóa 2019 
Ghi chú 

 Mã HP Tên học phần 
Số 
TC 

Mã HP Tên học phần 
Số 
TC 

099001 
Hình họa  – Vẽ kỹ thuật 
xây dựng 

3 084012 
Hình học họa hình – Vẽ kỹ 
thuật xây dựng 

3 Thay thế 

006011 Tiếng Anh 3 4 006015 Tiếng Anh 5 4 Thay thế 
006012 Tiếng Anh 4 4 006016 Tiếng Anh 6 4 Thay thế 

005001 
Nguyên lý CBCN Mác- 
Lênin 

5 

005105 Triết học Mác – Lênin 3 

Thay thế 005106 
Kinh tế chính trị Mác – 
Lênin 

2 

005107 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 
005002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 005102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Thay thế 

005003 
Đường lối cách mạng 
của Đảng cộng sản Việt 
Nam 

3 005108 
Lịch sử Đảng cộng sản 
Việt Nam 

2 Thay thế 

 
TRƯỞNG KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

(Đã ký) 
 
 

PGS. TS. VŨ TRƯỜNG VŨ 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 
 

PGS. TS. NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG 
 


