
  

CHUẨN ĐẦU RA 

Chương trình đào tạo kỹ sư Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng trình độ đại học 

 

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng.    Mã số: 52510103 

Trình độ đào tạo: Đại học. 

 

1. Yêu cầu về kiến thức  

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương: Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục 

đại cương về nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa 

học tự nhiên; chú trọng vào Toán học là nền tảng tiền đề cho ngành đào tạo.  

1.2. Kiến thức cơ sở ngành: Các kiến thức cần thiết về toán, khoa học cơ bản, kỹ 

thuật cơ sở, kỹ thuật xây dựng và các kỹ thuật tính toán, đo đạt, khảo sát, thí nghiệm, phân 

tích tổng hợp số liệu phục vụ thiết kế, xây dựng và kiểm đinh công trình xây dựng.  

1.3. Kiến thức chuyên ngành: Khả năng lập và thẩm định dự án đầu tư, thiết kế bản 

vẽ kiến trúc và kỹ thuật, kiến thức cơ bản về đấu thầu, tổ chức thi công công trình xây 

dựng; Kiến thức cở bản về quản lý công trình xây dựng, các công cụ đánh giá chất lượng 

công trình xây dựng của nhà thầu, xây dựng và đánh giá hệ thống quản trị chất lượng toàn 

diện. 

2. Yêu cầu về kỹ năng  

a. Kỹ năng cứng:  

2.1. Có khả năng lập luận kỹ thuật và kỹ năng giải quyết vấn đề.  

2.2. Có thể thực hiện các thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá kiến thức.  

2.3. Kỹ năng xác định, mô hình hóa và giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật và quản 

lý xây dựng  

2.4. Có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề.  

2.5. Có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn.  

2.6. Kỹ năng tiếp thu và áp dụng kiến thức, kỹ thuật, công nghệ hiện đại.  

2.7. Kỹ năng nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời.  

b. Kỹ năng mềm:  

2.8. Có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, có phương pháp làm việc khoa học, hiệu 

quả và chuyên nghiệp kể cả làm việc độc lập và làm việc theo nhóm  



2.9. Khả năng trình bày, kỹ năng chuẩn bị thuyết trình và thuyết trình trước đám 

đông. Khả năng giao tiếp và sử dụng các công cụ truyền thông trong giao tiếp.  

2.10. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp. Trình độ tiếng Anh tối thiểu 

tương đương TOEIC 450. Tin học đạt kiến thức Tin học ứng dụng trình độ B 

3. Yêu cầu về thái độ  

3.1. Đào tạo những kỹ sư có phẩm chất đạo đức tốt; có sức khoẻ tốt đảm bảo tham 

gia tốt các kiến thức chuyên ngành và bảo vệ đất nước.  

3.2. Trung thành với lý tưởng cách mạng; có động cơ thái độ làm việc, công tác  

đúng đắn.  

3.3. Có nhận thức, phương thức thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống trong bối 

cảnh doanh nghiệp và xã hội. Tác phong công nghiệp trong công tác quản lý điều hành các 

doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức có liên quan.  

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp  

4.1. Làm kỹ thuật viên, tư vấn, thiết kế tại các đơn vị: Công ty tư vấn đầu tư và xây 

dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán,...).  

4.2. Làm các công việc quản lý: quản lý dự án, quản lý kỹ thuật – công nghệ, quản 

lý tài chính, quản lý chất lượng... trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản tại các sở, ban, ngành, 

Ngân hàng, Kho bạc, các công ty – đơn vị (Chủ đầu tư) đang thực hiện việc đầu tư và quản 

lý các công trình xây dựng,...  

4.3. Các cơ quan quản lý Nhà nước.  

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường  

5.1.  Học cao học để lấy bằng thạc sĩ. Nếu có công trình nghiên cứu có giá trị có thể trở 

thành nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào t 


