
Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Kiến trúc 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

  
 Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kiến trúc 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc sau đại học tại các trường 

đại học cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

  - Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công trình công 

cộng, công nghiệp. 

- Làm việc tại công ty kiến trúc, xây dựng trong và ngoài nước. 

- Tham gia công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng đô 

thị tại các cơ quan chuyên môn. 

- Tham gia nghiên cứu tại các viện nghiên cứu. 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. 
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(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

- Thi tuyển Toán, Lý, Vẽ (vẽ nhân hệ số 2). 

- Xét tuyển thẳng (vẫn phải thi năng khiếu). 

- Giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương môn Toán và Anh  

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương TOEIC 550 

- Là học sinh giỏi 03 năm liền 

- Là học sinh đạt giải khuyến khích các cuộc thi cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và là học sinh Khá 03 năm liền 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  - Kiến thức chung 

 Có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, an ninh quốc 

phòng. 

 Có kiến thức cần thiết về khoa học kỹ thuật, khoa học nhân 

văn và nghệ thuật đáp ứng yêu cầu của ngành kiến trúc. 

- Kiến thức chuyên môn 

 Có kiến thức chuyên sâu về sáng tác kiến trúc các loại hình 

công trình khác nhau cũng như các lĩnh vực liên quan như quy 

hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan, nội thất...hướng tới 

kiến trúc và đô thị xanh phát triển bền vững. 

 Có hiểu biết cơ bản về công tác lý luận phê bình, bảo tồn di 

sản kiến trúc và đô thị... 

- Năng lực nghề nghiệp 

 Có khả năng sáng tác, thể hiện và triển khai các đồ án thiết 

kế kiến trúc, tham gia thiết kế quy hoạch, đô thị, nội thất và 

cảnh quan.  

 Có khả năng tiếp cận và xử lý các vấn đề mới trong tương 

lai. 

- Kỹ năng cứng 

 Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để 

xử lý công việc chuyên môn. 

 Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả ở môi 

trường trong nước và quốc tế. 

- Kỹ năng mềm 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

 Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với các bên liên quan trong công 

việc, có khả năng nghiên cứu, đề xuất, thể hiện góp ý trong lĩnh 

vực chuyên môn; 

 Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả; 

 Kỹ năng sử dụng công nghệ tin học phục vụ chuyên môn; 

 Kỹ năng tiếng Anh trong chuyên môn. 

- Có phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp, trách nhiệm 

công dân. 

- Có ý thức nâng cao trình độ nghề nghiệp và xã hội thường 

xuyên và liên tục. 

- Có đam mê công việc chuyên môn được đào tạo. 

- Có sự tự tin để đề xuất, thử nghiệm những ý tưởng mới. 

- Tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  - Sinh viên theo học tại chương trình có rất nhiều cơ hội giao 

lưu học hỏi kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng với các giảng 

viên, chuyên gia, sinh viên nước ngoài thông qua các hoạt động 

quốc tế đa dạng mà Viện Đào tạo & HTQT tổ chức như trao đổi 

sinh viên (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp), seminar, 

workshop, nghiên cứu chung... 

- Sinh viên có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu trong và 

ngoài nước của Viện Đào tạo & HTQT chủ trì và tham gia ngay 

trong quá trình học tập. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

  
 Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có thể tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước 

- Sinh viên có thể học liên thông chuyển tiếp từ năm thứ 3 sang 

các trường đại học quốc tế tại Úc, Mỹ, Hungary thông qua các 

chương trình liên kết mà không phải học lại từ năm thứ nhất. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

  Nhà tư vấn thiết kế, nhà quản lý, nghiên cứu viên trong thiết kế 

kiến trúc, quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế nội thất, thiết 

kế kiến trúc cảnh quan. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Kiến trúc cảnh quan 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kiến trúc cảnh 

quan 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc sau đại học tại các trường 

đại học cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

  - Tham gia thiết kế tại các công ty và văn phòng tư vấn kiến 

trúc - quy hoạch. 

- Có cơ hội làm việc tại các viện nghiên cứu quy hoạch, kiến 

trúc, các cơ sở đào tạo chuyên ngành. 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo đại học liên quan. 

- Kiến trúc sư cảnh quan có năng lực đảm nhận công việc ở vị 

trí cán bộ chuyên môn về thiết kế kiến trúc cảnh quan, thiết kế 

đô thị; lập, thẩm định, triển khai thực hiện, giám sát và quản lý 

xây dựng các dự án về kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị. 

- Thành lập và lãnh đạo các công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến 

trúc, quy hoạch. 
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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Quy hoạch vùng và đô thị  

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quy hoạch vùng 

và đô thị  

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc sau đại học tại các trường 

đại học cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Tham gia thiết kế tại các doanh nghiệp và văn phòng tư vấn 

kiến trúc - quy hoạch. 

- Có cơ hội tham gia nghiên cứu, đào tạo tại các viện nghiên 

cứu, viện thiết kế kiến trúc, các cơ sở đào tạo chuyên ngành. 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. 

- Tham gia lập, thẩm định, triển khai thực hiện, giám sát các dự 

án về quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị - nông thôn, 

quy hoạch khu chức năng đặc thù. 

- Thành lập các công ty cổ phần tư vấn thiết kế quy hoạch. 
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Thiết kế Đồ họa  

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

  
 Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế Đồ họa  

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

   -  Khả năng chuyển đổi và nghiên cứu các ngành liên quan đến 

Thiết kế mỹ thuật. 

- Khả năng học tập nghiên cứu ở bậc sau đại học. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Làm việc tại các công ty và doanh nghiệp hoạt động trong các 

lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện, thiết kế quảng cáo… 

- Làm việc tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật, thiết kế… 

  

 

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Thiết kế thời trang 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

  
 Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế thời trang 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

   - Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành.  

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc.  

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Đảm nhiệm vị trí sáng tác, thiết kế mẫu thời trang tại các 

doanh nghiệp. 

- Độc lập kinh doanh, quản lý điều hành công việc thiết kế và 

sáng tác, quá trình sản xuất sản phẩm thời trang. 

- Trở thành stylist cho các cá nhân, các chương mục trên truyền 

hình và tạp chí thời trang. 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. 

- Tham gia các nhóm nghề nghiệp chuyên ngành, các cuộc thi 

thiết kế thời trang trong và ngoài nước. 

  

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Thiết kế nội thất 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

  
 Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế nội thất 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

    - Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành.  

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc.  

- Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

    - Đảm nhiệm vị trí sáng tác, thiết kế nội thất tại các doanh 

nghiệp. 

- Tham gia làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực tư vấn thiết kế chuyên về kiến trúc - nội thất. 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. 

- Tham gia các nhóm nghề nghiệp chuyên ngành thiết kế nội 

thất trong và ngoài nước. 

  

 

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Điêu khắc 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

  
 Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Điêu khắc 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

   - Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành.  

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc.  

- Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Trở thành nghệ sỹ sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. 

- Độc lập kinh doanh, quản lý điều hành công việc thiết kế và 

sáng tạo, sản xuất và thi công các tác phẩm, công trình điêu 

khắc. 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, cán bộ văn hóa các 

ban, sở văn hóa, cán bộ nghiên cứu - phục chế, tạo tác tại các 

bảo tàng, viện khảo cổ - kiến trúc. 

- Đảm nhiệm vị trí chuyên gia thiết kế điêu khắc ứng dụng trong 

các doanh nghiệp, các công ty phần mềm game, design, nội thất, 

gia công mẫu mã sản phẩm. 

  

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo Có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ 

chức nghề nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội, quản lý công 

tác xây dựng cơ bản. 

- Làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 

theo quy định của pháp luật với các vị trí tư vấn thiết kế, thi 

công, giám sát công trình, phù hợp với chuyên môn đào tạo. 

- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

  

 

 

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng công trình ngầm đô thị 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Xây dựng 

công trình ngầm đô thị 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành kỹ thuật trong và ngoài nước. 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ chuyên môn và cập nhật các kiến thức mới trong công 

việc. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ 

chức nghề nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội, quản lý công 

tác xây dựng cơ bản. 

- Làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 

theo quy định của Pháp luật với các vị trí tư vấn thiết kế, thi 

công, giám sát công trình xây dựng nói chung và công trình 

ngầm nói riêng, phù hợp với chuyên môn đào tạo. 

- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học 

  

 

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng  

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ 

thuật vật liệu xây dựng  

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

   - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ chuyên môn và cập nhật các kiến thức mới trong công 

việc. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ 

chức nghề nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội, quản lý công 

tác xây dựng cơ bản; 

- Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu 

và cấu kiện xây dựng, các doanh nghiệp, công trường, dự án ở 

các vị trí phù hợp với chuyên môn đào tạo; 

- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

  

 

 

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cấp thoát nước 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật cấp thoát 

nước 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Tư vấn thiết kế, thi công, giám sát công trình cấp thoát nước 

cho hệ thống cấp thoát nước đô thị, công nghiệp và nông thôn. 

- Tự khởi nghiệp với vai trò chủ đầu tư, thiết kế, thi công công 

trình cấp thoát nước đô thị, công nghiệp và nông thôn. 

- Tư vấn, cung cấp các giải pháp về thiết kế tại công ty trong và 

ngoài nước. 

- Tham gia công tác quản lý công trình cấp thoát nước đô thị, 

công nghiệp và nông thôn tại các cơ quan chuyên môn ở trung 

ương và địa phương. 

- Làm việc và tham gia nghiên cứu, đào tạo tại các viện nghiên 

cứu, viện thiết kế, các cơ sở đào tạo chuyên ngành. 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. 

  

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật hạ tầng đô thị 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kỹ thuật 

hạ tầng đô thị 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc. 

- Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

  - Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ 

chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp. 

- Làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 

theo quy định của Pháp luật phù hợp với chuyên môn đào tạo. 

- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

- Làm việc trong các viện nghiên cứu và thiết kế. 

- Làm việc trong các cơ sở tổ chức nước ngoài hoặc liên kết với 

nước ngoài trong lĩnh vực chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị. 

  

 

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật môi trường đô thị 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kỹ thuật 

môi trường đô thị 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc. 

- Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ 

chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp. 

- Làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 

theo quy định của pháp luật phù hợp với chuyên môn đào tạo. 

- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

  

 

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông  

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xây 

dựng Công trình Giao thông  

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

  - Làm các công việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các đơn vị 

sản xuất trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. 

- Tư vấn, thiết kế tại các công ty tư vấn thiết kế thuộc ngành giao 

thông vận tải, quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. 

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông. 

- Thi công các công trình cầu, cống, đường, hầm giao thông. 

- Giảng dạy các môn về kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông và một số môn học khác ở các trường chuyên nghiệp. 

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về cơ sở ngành và 

ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. 

- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

- Làm việc trong các viện nghiên cứu và thiết kế. 

- Làm việc trong các cơ sở tổ chức nước ngoài hoặc liên kết với 

nước ngoài trong lĩnh vực chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông. 

  



 

Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Quản lý Xây dựng  

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

  
 Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý Xây dựng  

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

  - Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành quản lý xây dựng đô thị có thể 

làm việc tại các cơ quan quản lý các cấp trung ương và địa 

phương. 

- Các sở kế hoạch, sở xây dựng, địa chính nhà đất, quy hoạch & 

kiến trúc. 

- Các ban quản lý dự án, phòng quản lý xây dựng nhà đất ở các 

địa phương. 

- Các công ty phát triển đô thị, các viện nghiên cứu và các cơ sở 

đào tạo trong các lĩnh vực có liên quan …  

- Công tác, tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên 

ngành, đào tạo. 

  

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Kinh tế xây dựng 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

  
 Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế xây dựng  

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây 

dựng: Bộ, sở ban ngành về xây dựng, giao thông, kế hoạch đầu tư. 

- Làm việc tại các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng: Lập dự án 

đầu tư, phân tích hiệu quả dự án đầu tư, tính toán dự toán, lập 

định mức, đơn giá. 

- Làm việc tại các cơ quan tư vấn thiết kế xây dựng khác: giám 

sát, thẩm tra, thẩm định, định giá xây dựng. 

- Làm việc tại các đơn vị thi công xây lắp: cán bộ lập kế hoạch, 

cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công xây lắp, cán bộ quản lý chi phí 

tại công trường, kế toán công trường, thanh quyết toán công 

trình xây dựng. 

- Làm việc tại Ban quản lý dự án: Cán bộ phụ trách lập kế 

hoạch, phụ trách quản lý chi phí của dự án. 

- Làm việc tại Ngân hàng: Phụ trách phần thẩm định dự án xây dựng. 

- Làm việc tại các cơ quan kiểm toán xây dựng cơ bản. 

- Làm việc tại các cơ quan đầu tư kinh doanh bất động sản. 
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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin  

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông 

tin  

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

- Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Làm việc tại các cơ quan quản lý các cấp trung ương và địa 

phương, các sở, ban, ngành, địa phương, công ty, doanh nghiệp. 

- Lập trình viên. 

- Trưởng nhóm phát triển phần mềm. 

- Quản lý dự án phần mềm. 

- Chuyên gia nghiên cứu và phát triển về Máy tính và công nghệ 

thông tin. 

- Quản trị mạng. 

- Chuyên viên thiết kế và xử lý nội dung số. 

- Chuyên viên tư vấn dịch vụ công nghệ thông tin. 

- Chuyên viên kiểm thử phần mềm. 

- Chuyên gia về an ninh hệ thống. 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành 
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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Cử nhân Kiến trúc Pháp DEEA  

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có văn bằng do cơ sở giáo 

dục nước ngoài cấp tương đương trình độ THPT.  

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  1.  Yêu cầu về kiến thức: 

a. Kiến thức chung: 

- Có kiến thức cơ bản vẽ lý luận chính trị, khoa học xã hội và 

nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiện biết về an ninh 

quốc phòng. Có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thế chất. 

- Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực: khoa học tự nhiên và kỹ 

thuật cơ sở, xã hội và lịch sử, văn hóa - nghệ thuật, xã hội học, 

kinh tế đó thị... phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc 

tiếp thu các kiến thức chuyên ngành. 

b. Kiến thức chuyên môn: 

- Có kiến thức chuyên sâu về các loại hình công trình dân dụng 

và công nghiệp và các lĩnh vực liên quan như quy hoạch, thiết 

kế đó thị để tham gia công các tư vấn thiết kế. 

- Có hiểu biết về lý luận, sáng tác và bảo tồn di sản kiến trúc. 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

- Có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xây 

dụng và kiến trúc đủ để tham gia triển khai các dự án xây dụng. 

c. Năng lực nghề nghiép: 

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào công tác thiết kế kiến 

trúc, quy hoạch đó thị, thiết kế nội thất và cảnh quan. 

- Có khả năng phân tích và tổng hợp, nhận thức những. Vấn để 

đương đại để định hướng sáng tác và thiết kế kiến trúc. 

- Có năng lực tiếp thu và vận dụng các công nghệ xây dụng, các 

hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kể các công trình xây 

dụng. 

- Có năng lực triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc các công trinh. 

2.  Yêu cầu về kỹ năng: 

a. Kỹ năng cứng: 

- Có kỹ năng áp dụng chuyên môn vào thực tiễn và phẩm chất 

cả nhân cần thiết đủ để xử lý công việc một cách độc lập, sáng 

tạo. 

- Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả ở môi trường 

trong nước và quốc tế. 

b. Kỹ năng mềm: 

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử: Có khả năng giao tiếp với đồng 

nghiệp và các bên liên quan trong công việc, có khả năng thuyết 

trình, đóng góp, để xuất ý kiến trong lĩnh vụ chuyên môn. 

- Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng phối hợp, làm việc 

nhóm một cách hiện quả. 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

- Kỹ năng sử dụng công nghệ tin học: Có khả năng sử dụng các 

phần mềm tin học và văn phòng, sử dụng các phần mềm ứng 

dụng cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn. 

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo được tiếng Pháp trong 

giao tiếp, đọc, tham khảo tài liệu và cập nhật kiến thức mới đề 

phát triến chuyên môn trong quá trình làm việc. 

3. Yêu cầu về ngoại ngữ: 

- Trình độ ngoại ngữ của sinh viên khi bắt đầu giai đoạn 2 của 

chương trình phải đạt bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc của Việt Nam hoặc tương đương, và đáp ứng các yêu cầu 

tuyển chọn của Chương trình Liên kết đào tạo. 

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Pháp. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  - Chương trình đào tạo được sử dụng cơ sở vật chất chung của 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, gồm phòng học, thư 

viện,..Các phòng học có diện tích phù hợp, được trang bị đầy đủ 

ánh sáng, âm thanh, đèn chiếu và điều hòa nhiệt độ, đảm bảo 

điểu kiện tốt học tập cho sinh viên, công cụ sao chép (scan, 

copy ...), nguồn tài liệu (thư viện Viện Đào tạo và Hợp tác quốc 

tế, thư viện sách tiếng Pháp tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, thư 

viện điện tử của các trường Đại học Kiến trúc quốc gia Pháp).  

- Sinh viên theo học tại chương trình có rất nhiều cơ hội giao 

lưu học hỏi kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng với các giảng 

viên, chuyên gia, sinh viên nước ngoài. 

- Sinh viên được tham gia các hoạt động quốc tế đa dạng mà 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

Viện Đào tạo & HTQT tổ chức như trao đổi sinh viên, seminar, 

workshop… 

- Sinh viên có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu trong và 

ngoài nước của Viện Đào tạo & HTQT chủ trì và tham gia ngay 

trong quá trình học tập. 

- Sinh viên được tham gia chuyến tham quan học tập tại các 

Trường Đại học Kiến trúc quốc gia Pháp trong khuôn khổ thỏa 

thuận hợp tác (Đại học kiến trúc quốc gia Normandie, Toulouse, 

Paris Belleville, Đại học Kiến trúc cảnh quan quốc gia 

Bordeaux). 

- Sinh viên được học tập trao đổi tại các Trường Đại học Kiến 

trúc quốc gia Pháp trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác từ năm 

thứ 2.  

- Sinh viên được hưởng mọi quyền lợi của sinh viên các Trường 

Đại học Kiến trúc quốc gia Pháp: thẻ sinh viên Pháp, bảo hiểm 

thân thể và bảo hiểm y tế, và được sử dụng cở sở vật chất của 

Trường Đại học Kiến trúc quốc gia Pháp khi đi học trao đổi.  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

  - Chương trình Cử nhân Kiến trúc Pháp, do chính phủ Pháp cấp 

bằng, trong đó chương trình đào tạo đồng xây dựng với trường 

ĐH. Kiến trúc Quốc gia Normandie, CH. Pháp, đạt kiểm định 

chất lượng châu Âu. 

  

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc sau đại học tại các trường 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

đại học cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

- Được tuyển thẳng vào chương trình Thạc sĩ kiến trúc trong 

khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đào tạo 3 bậc Cử nhân- Thạc sĩ- 

Tiến sĩ (LMD). 

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

  - Tư vấn thiết kế kiến trúc nhà ở dân dụng, công trình công 

công, công nghiệp. 

- Làm việc tại công ty kiến trúc, xây dụng trong và ngoài nước. 

- Tham gia công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dụng đó 

thị tại các cơ quan chuyên môn. 

- Tham gia nghiên cứu tại các viện nghiên cứu. 

- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. 

  

 

  



Biểu mẫu 17 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngành đào tạo: Công nghệ cơ điện công trình 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  - Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; 

tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Đề án tuyển sinh năm 2020 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; 

- Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Kiến 

trúc Hà Nội. 

  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban 

hành kèm theo Quyết định số 623/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 

tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc 

Hà Nội. 

  

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc; SV đạt 

giải thưởng sẽ được nhận học bổng, khen thưởng của Đại học 

Kiến trúc Hà Nôi và các tổ chức, cá nhân khác. 

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

   Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ cơ 

điện công trình  

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  - Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học 

cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

- Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại 

học thứ hai. 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực 

đào tạo có liên quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao 

trình độ và cập nhật các kiến thức mới trong công việc. 

  

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

   - Tư vấn lập dự án, thiết kế hệ thống cơ điện công trình xây 

dựng, đô thị; 

- Quản lý dự án, tổ chức thi công, giám sát xây dựng các công 

trình, hệ thống cơ điện (cấp thoát nước, điện, điều hòa không 

khí, điện nhẹ, phòng cháy chữa cháy) trong và ngoài nước; 

- Quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống cơ điện của công 

trình xây dựng, đô thị; 

- Tham gia xây dựng các văn bản pháp lý về thiết kế, quản lý, 

vận hành hệ thống cơ điện công trình tại các cơ quan quản lý 

Nhà nước các cấp; 

- Tham gia đào tạo các kỹ sư, công nhân chuyên ngành Công 

nghệ Cơ điện công trình tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài 

nước; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học tại các cơ sở nghiên cứu về 

lĩnh vực hệ thống cơ điện; 

- Tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn (sau đại học) 

  



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 2 

chính quy 

tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước; 

- Tham gia làm việc tại các Hội nghề nghiệp (Hội Chiếu sáng 

Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Xây 

dựng Việt Nam…) có liên quan để tham mưu, tư vấn cho các 

cấp quản lý Nhà nước và các tổ chức nước ngoài.  
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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng dân dụng và công nghiệp  

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính 

quy 
Liên thông chính quy Văn bằng 2 chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

  

 

- Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 

số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Quyết định số 283/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về điều kiện xét tuyển đại học hình thức Vừa 

làm vừa học và Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học các ngành kỹ thuật 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  

 

Công khai trong chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học ban hành kèm theo 

Quyết định số 1183/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

  

  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

  
 

 Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

  

 

  - Có khả năng học liên thông giữa các ngành để lấy bằng đại học thứ hai. 

- Có khả năng tiếp tục học tập sau đại học tại các trường đại học cùng nhóm 

ngành trong và ngoài nước. 



STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học 

Chính 

quy 
Liên thông chính quy Văn bằng 2 chính quy 

- Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các lĩnh vực đào tạo có liên 

quan đến chuyên ngành. 

- Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ và cập nhật 

các kiến thức mới trong công việc 

VI 
Vị trí việc làm sau khi 

tốt nghiệp 

  

 

 - Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các tổ chức nghề nghiệp 

và các tổ chức chính trị xã hội, quản lý công tác xây dựng cơ bản. 

- Làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định 

của pháp luật với các vị trí quản lý, tư vấn thiết kế, thi công, giám sát công trình, 

phù hợp với chuyên môn đào tạo. 

- Làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học 

 

 


