CHƢƠNG TRÌNH 28: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Chƣơng trình ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng trang bị cho ngƣời học những kiến thức chuyên
sâu về thiết kế, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ngƣời học có đầy đủ kiến
thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có thể tiếp cận ngay đƣợc công việc thiết kế liên quan đến kết cấu công
trình; giám sát, tổ chức và quản lý thi công các công trình dân dụng và công nghiệp quy mô vừa và nhỏ nhƣ
là trƣờng học, bệnh viện, khách sạn, nhà xƣởng sản xuất.
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Sau khi tốt nghiệp, ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng đạt đƣợc kiến thức, kỹ năng và thái độ, tùy
thuộc vào sự lựa chọn các học phần trong chƣơng trình đào tạo. Cụ thể nhƣ sau:

A. Phẩm chất ạo ứ ,

â vă , sức khỏe

A.1. Có lập trƣờng chính trị tƣ tƣởng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết và thực hiện các giá trị đạo
đức. Có ý thức xây dựng, bảo vệ tổ quốc và lợi ích của tập thể, ảo vệ ôi trƣờng chủ động, tự tin và dám
chịu trách nhiệm trong công việc.
A.2. Có ý thức học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực và sức khỏe. Có tinh
thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc đƣợc giao; tinh thần cầu tiến, hợp tác với các
cá nhân khác trong công việc.

B. Kiến thức

B.1. Có hiểu biết cơ ản về lý luận chính trị, quân sự hình thành đƣợc thế giới quan và phƣơng pháp
luận hoa học để là cơ sở cho việc tiếp cận, l nh hội các vấn đề chuyên ôn và thực tiễn; có hiểu biết cơ
ản về thể ục thể thao và phƣơng pháp r n luyện sức hỏ
B.2. Hiểu và áp ụng đƣợc iến thức nền tảng về hoa học x hội, toán và hoa học tự nhiên để giải
quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc ngành đào tạo
B.3. Hiểu và vận dụng đƣợc các kiến thức cơ sở nhƣ: vật liệu xây dựng, cơ học kết cấu, cơ học đất, vẽ
kỹ thuật xây dựng, để học tốt các kiến thức chuyên môn của ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng
B.4. Hiểu và áp dụng đƣợc các phƣơng pháp tính toán tải trọng tác dụng, tính toán thiết kế kết cấu
các cấu kiện cơ ản cũng nhƣ phức tạp,... phục vụ công tác thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp
bằng vật liệu bê tông cốt thép và thép.
B.5. Hiểu và áp dụng đƣợc công nghệ thi công; tổ chức quản lý thi công xây dựng; các quy trình an
toàn lao động.
B.6. Hiểu và áp dụng đƣợc các phƣơng pháp iể định, đánh giá chất lƣợng công trình; khắc phục sự
cố công trình trong quá trình thi công và sử dụng.
B.7. Hiểu và áp dụng đƣợc các phƣơng pháp tính toán hối lƣợng thi công cũng nhƣ giá trị dự toán
công trình.

C. Kỹ ă

C.1. Tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp vừa và nhỏ
bằng kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép.
C2. Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành)
và ngoại ngữ ậc th o Khung năng lực ngoại ngữ
ậc của Việt Na
trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết
công việc chuyên môn.
C.3. Tham gia thi công, kiểm tra giám sát quá trình thi công xây lắp công trình; lập quy trình an toàn
lao động.
C.4. Tham gia tính toán khối lƣợng công trình; tổ chức thi công; lập mặt bằng thi công; lập và quản lý
tiến độ thi công; lập dự toán công trình vừa và nhỏ.
C.5. Tham gia thí nghiệm công trình, kiể định chất lƣợng công trình, xử lý một số sự cố phát sinh
trong quá trình thi công, vận hành công trình.
C.6. Sử dụng đƣợc phần mềm chuyên dụng trong thiết kế, thi công, quản lý và tính toán chi phí xây dựng.
C.7. Có kỹ năng tƣ uy, sáng tạo; kỹ năng giao tiếp, lập luận, thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm;
kỹ năng r n luyện sức khỏe.
2 Đị
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Sau hi tốt nghiệp, ỹ sƣ ngành Công nghệ ỹ thuật xây ựng có thể là việc trong các đơn vị, tổ chức sau:
Các công ty tƣ vấn; công ty xây lắp;
Các tổ chức quản lý hành chính, quản lý hoạt động đầu tƣ xây ựng các cơ sở nghiên cứu và quản lý
khoa học công nghệ xây dựng;
Các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân trong l nh vực xây dựng công trình.

