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 2018-2019
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành: Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị;
Quản lý đô thị và công trình; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Trình độ đào tạo
STT Nội dung

I

Tiến sĩ

- Có bằng thạc sĩ đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp
chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại giỏi trở ên
có chuyên ngành đại học đúng hoặc phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành dự tuyển
gồm: Kiến trúc; Quy hoạch; Quản lý đô thị và công trình; Xây dựng công trình dân dụng
và công nghiệp, Kỹ thuật công trình xây dựng; Cấp thoát nước; Kỹ thuật hạ tầng đô thị.
Điều kiện
- Ứng viên dự tuyển vào ngành Quản ý đô thị và công trình phải có 02 năm công tác
đăng ký
trong ĩnh vực quản lý hoặc quản trị.
tuyển
- Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo iên quan đến ĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên
sinh
tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện
trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ
minh chứng về năng ực ngoại ngữ sau:
a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người
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II
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học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng
Anh hoặc tiếng nước ngoài khác.
b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của
Việt Nam cấp.
c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test)
từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong
thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong
thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này
khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh;
hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (Phụ lục
01) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt
Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì
phải có Chứng chỉ tiếng Anh trình độ 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt
Nam hoặc tương đương.
- Người dự tuyển à công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở
ên theo Khung năng ực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
- Ứng viên đủ điều kiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển phải trình bày Báo cáo dự
định nghiên cứu (kèm theo Đề cương nghiên cứu) trước Tiểu ban chuyên môn xét tuyển
nghiên cứu sinh trong thời gian quy định theo Thông báo của Hội đồng tuyển sinh.
Mục tiêu - Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc ĩnh vực khoa học
kiến thức, chuyên ngành; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo;
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- Làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển các nguyên lý,
học thuyết của chuyên ngành nghiên cứu; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức
quản lý và bảo vệ môi trường;
- Có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn
đề phức tạp phát sinh;
- Có năng ực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá
trình giải quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh
giá giá trị của các sáng kiến;
- Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng ực ãnh đạo
và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến ược của tập thể;
- Có năng ực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn
về khoa học và thực tiễn;
- Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát
triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.
- Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ thể và
trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc ĩnh vực chuyên ngành.
- Có thể giao tiếp trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với
người bản ngữ. Có thể viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành;
- Có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề phân tích quan điểm về sự lựa
chọn các phương án khác nhau;
- Các đối tượng có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành dự tuyển phải học
bổ sung kiến thức khi trúng tuyển theo quy định. Các trường hợp có bằng thạc sĩ khác
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với thống kê trên sẽ được xem xét cụ thể theo từng hồ sơ dự tuyển.
- Các đối tượng có bằng thạc sĩ thuộc các cơ sở đào tạo khác có chuyên ngành đúng với
bằng thạc sĩ chuyên ngành như trên hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với
chuyên ngành đăng ký dự tuyển sẽ được xem xét cụ thể theo hồ sơ dự tuyển.
- Các đối tượng có bằng đại học thuộc các cơ sở đào tạo khác có chuyên ngành đúng với
bằng đại học chuyên ngành như trên hoặc có bằng đại học chuyên ngành phù hợp với
chuyên ngành đăng ký dự tuyển sẽ được xem xét cụ thể theo hồ sơ dự tuyển.
- Miễn thi ngoại ngữ cho các trường hợp có Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do
cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử
dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác hoặc Bằng tốt
nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam được
Bộ GD&ĐT công nhận.
- Hệ thống cơ sở vật chất, phòng học, giảng đường, phòng làm việc nghiên cứu sinh phục
vụ đào tạo. Hệ thống thư viện thư viện online liên kết với nhiều hệ thống cung cấp tài
liệu thư viện trong và ngoài nước, hệ thống phòng thí nghiệm, hệ thống xưởng mô hình.
- Hệ thống liên kết, hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo, viện, trung tâm nghiên cứu
trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của người nghiên cứu.
- Chương trình đào tạo Sau đại học chuyên ngành theo hướng ứng dụng và lý thuyết.
- Tham khảo hệ thống đạo tạo Sau đại học các chuyên ngành của các cơ sở đào tạo có uy
tín tuốc tế trong việc xây dựng chương trình tài iệu giảng dạy.
05 Chuyên ngành Tiến sĩ đang đào tạo gồm:
1. Kiến trúc - Mã số 9.58.01.01
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2. Quy hoạch vùng và đô thị - Mã số 9.58.01.05
3. Quản ý đô thị và công trình - Mã số 9.58.01.06
4. Kỹ thuật xây dựng - Mã số 9.58.02.08
5. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng -Mã số 9.58.02.10
Khả năng - Có khả năng tiếp tục nghiên cứu ở trình độ Sau Tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và
học tập,
ngoài nước.
nâng cao - Có khả năng học tập chuyển đổi linh hoạt trong các ĩnh vực đào tạo có iên quan đến
trình độ
chuyên ngành. Có khả năng tự học tập và nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ và cập
sau khi ra nhật các kiến thức mới trong công việc
trường
- Chủ trì, chuyên gia trong công tác quản ý nhà nước về kiến trúc tại các cơ quan chuyên
môn.
Vị trí
- Chủ trì, chuyên gia nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu chuyên ngành.
việc làm
- Chuyên gia về ĩnh vực, có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo Đại học và Sau
sau khi
Đại học.
tốt
- Chuyên gia Tư vấn phản biện, quản lý thiết kế các chuyên ngành đào tạo tại công ty tư
nghiệp
vấn trong và ngoài nước.
- Thành lập các cơ sở Nghiên cứu
thực hiện

V

VI

Tiến sĩ
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Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ à công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam đáp ứng được các điều kiện sau:
- Về văn bằng cần đáp ứng yêu cầu sau:
Có bằng tốt nghiệp đại học đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi không phải
học bổ sung kiến thức.
Các trường hợp khác có bằng đại học tương đương sẽ được kiểm tra hồ sơ khi đăng ký
dự thi.
+ Bằng tốt nghiệp đại học có chuyên ngành gần với chuyên ngành dự thi hoặc khác
ngành đối với ngành Quản ý đô thị & công trình (phải có 02 năm kinh nghiệm làm việc
trong ĩnh vực quản ý đô thị và công trình) phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi
theo quy định.
Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận
theo quy định hiện hành.
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- Về thâm niên công tác:
+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học đạt loại trung bình khá trở lên
được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; đạt loại trung bình phải sau một năm công tác (kể từ
ngày cấp bằng) mới được dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.
- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên
và không trong thời gian thi hành án hình sự được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang
làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
- Có đủ sức khoẻ để học tập.
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn.
- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong
ĩnh vực được đào tạo có tư duy phản biện, có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể
phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.
- Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường iên quan đến ĩnh
vực đào tạo.
- Có kiến thức nâng cao về các ĩnh vực: khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ sở, xã hội và
lịch sử văn hóa - nghệ thuật, xã hội học, kinh tế đô thị… phù hợp với ngành được đào
tạo đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
- Có năng ực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất
những sáng kiến có giá trị;
- Có khả năng tự định hướng phát triển năng ực cá nhân, thích nghi với môi trường làm
việc có tính cạnh tranh cao và năng ực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận
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mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu
trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;
- Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng ực phát huy trí tuệ tập thể trong
quản lý và hoạt động chuyên môn;
- Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công
việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.
- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp không thường xuyên xảy ra, không có tính
quy luật, khó dự báo;
- Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát
triển các công nghệ mới trong ĩnh vực được đào tạo;
- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu
hết các chủ đề trong công việc iên quan đến ngành được đào tạo;
- Có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông
thường;
- Có thể viết báo cáo iên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý
kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ;
- Đối tượng ưu tiên:
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ
đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh
đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết
định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền;
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b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy
định tại Điểm a tại Mục này;
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh
hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
-Mức ưu tiên:
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng
ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 0 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu
không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng 0 điểm (thang điểm
10) cho môn thi Toán.
- Miễn thi môn ngoại ngữ:
Thí sinh có năng ực ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn
ngoại ngữ:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài
bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện
hành;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam bằng
tiếng Anh;
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c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cấp độ từ 3/6 trở lên theo Khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ
đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép
hoặc công nhận. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ xác định tính xác thực của chứng
chỉ ngoại ngữ trước khi công nhận tương đương theo Phụ lục II kèm theo Thông báo
tuyển sinh này.
- Hệ thống cơ sở vật chất, phòng học, giảng đường, phòng làm việc nghiên cứu sinh
phục vụ đào tạo. Hệ thống thư viện thư viện online liên kết với nhiều hệ thống cung cấp
tài liệu thư viện trong và ngoài nước, hệ thống phòng thí nghiệm, hệ thống xưởng mô
hình.
- Hệ thống liên kết, hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo, viện, trung tâm nghiên cứu
trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của người nghiên cứu.
- Chương trình đào tạo Sau đại học chuyên ngành theo hướng ứng dụng.
- Tham khảo hệ thống đạo tạo Sau đại học các chuyên ngành của các cơ sở đào tạo có uy
tín tuốc tế trong việc xây dựng chương trình tài iệu giảng dạy.
05 Chuyên ngành Thạc sĩ đang đào tạo gồm:
1. Kiến trúc -Mã số 8.58.01.01
2. Quy hoạch vùng và đô thị - Mã số 8.58.01.05
3. Quản ý đô thị và công trình - Mã số 8.58.01.06
4. Kỹ thuật xây dựng - Mã số 8.58.02.08
5. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng -Mã số 8.58.02.10
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- Có khả năng tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ tại trường Đại học Kiến trúc và các
trường đại học cùng nhóm ngành trong và ngoài nước.

- Chuyên gia Tư vấn thiết kế chuyên ngành kiến trúc xây dựng trong các công ty tư vấn
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 chuyên ngành.
- Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo Đại học.
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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 2018-2019
(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ DPEA
Trình độ đào tạo
STT Nội dung
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Đối tượng dự tuyển:
Kiến trúc sư kỹ sư Xây dựng kỹ sư Đô thị kỹ sư Quản ý đô thị
Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về Thiết kế đô thị Di sản và
Phát triển Bền vững.
Ứng viên tham gia vào chương trình iên kết đào tạo tiến sĩ «Kiến trúc Đô thị Lãnh
thổ và Cảnh quan»
2.
Điều kiện dự tuyển:
- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương.
Kiến thức chung:
- Có kiến thức cơ bản về các ĩnh vực: khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ sở xã hội và
ịch sử văn hóa- nghệ thuật xã hội học kinh tế đô thị… phù hợp với ngành kiến trúc
thiết kế đô thị di sản và phát triển bền vững.
Mục tiêu kiến thức chuyên môn:
Nắm vững khả năng àm chủ nhiệm công trình quy hoạch đô thị bao gồm các vấn
1.

I

Điều kiện
đăng ký
tuyển
sinh

II

Mục tiêu
kiến thức,
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thái độ và
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đề chính về di sản như à tái tạo cải tạo phục hồi các quẩn thể ịch sử nghiên cứu bảo
tồn. Thông qua các quy trình khác nhau đưa ra những bài học kinh nghiệm của Pháp
như à: Đồ án vùng bảo tồn di sản kiến trúc đô thị (ZPPAUP) dự án triển khai bảo tồn
phát triển di sản kiến trúc chương trình nâng cấp các khu tái định cư khu vực bảo
tồn….
- Nắm được các nhiệm vụ nâng cao giá trị các không gian công cộng tạo không gian
công cộng
- Nắm được các nhiệm vụ quy hoạch vùng bảo vệ di sản ịch sử và quy hoạch phục hồi
các khu trung tâm đô thị cổ…
- Nắm được các nhiệm vụ đánh giá giá trị kinh tế tính khả thi các hình thức chuyển
hóa di sản đô thị và kiến trúc
- Nắm được kiến thức iên quan đến các ĩnh vực môi trường và chỉnh trang đô thị kết
hợp với phát triển bền vững.
- Nắm được các nhiệm vụ nghiên cứu đô thị và chuẩn đoán đô thị chuẩn bị cho các hồ
sơ quy hoạch đô thị.
Năng lực nghề nghiệp:
- Có khả năng phân tích đô thị xây dựng chẩn đoán đô thị ập dự án triển khai thiết kế
hình thái không gian và theo dõi từ quản ý tiến độ dự án cho đến khâu thiết kế các dự
án.
- Có khả năng vận dụng kiến thức vào công tác thiết kế kiến trúc quy hoạch đô thị bảo
tồn di sản…
- Có khả năng phân tích và tổng hợp nhận thức những vẫn đề đương đại để định hướng
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sáng tác và thiết kế kiến trúc.
- Có năng ực tiếp thu và vận dụng các công nghệ xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn
quy chuẩn trong thiết kế các công trình xây dựng.
- Có năng ực triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc các công trình.
Yêu cầu về kĩ năng:
+ Kĩ năng cứng:
- Có kĩ năng áp dụng chuyên môn vào thực tiễn và phẩm chất cá nhân cần thiết đủ để
xử ý công việc một cách độc ập sáng tạo.
- Có kĩ năng xã hội cần thiết để àm việc hiệu quả ở môi trường trong nước và quốc tế.
+ Kĩ năng mềm:
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử: có khả năng giao tiếp với đồng nghiệp và các bên iên
quan trong công việc có khả năng thuyết trình đóng góp đề xuất ý kiến trong ĩnh vực
chuyên môn.
- Kỹ năng àm việc nhóm: có khả năng phối hợp àm việc nhóm một cách hiệu quả.
- Kỹ năng sử dụng công nghệ tin học: có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn
phòng sử dụng các phần mèm ứng dụng cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn.
- Kỹ năng ngoại ngữ: sử dụng được tiếng Pháp trong giao tiếp có thể đọc tham khảo
tài iệu và cập nhật kiến thức mới để phát triển chuyên môn trong quá trình chuyên môn
trong quá trình àm việc.
Yêu cầu về thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức ý thức nghề nghiệp trách nhiệm công dân chấp hành pháp
uật.
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- Có tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ tốt.
- Có ý thức phấn đấu nâng cao trình độ và học tập thường xuyên
Trình độ ngoại ngữ đạt được:
Trình độ tiếng Pháp: Tối thiểu phải đạt được các kỹ năng theo yêu cầu của trình độ
Delf B1.
Các phương tiện trang bị cho sinh viên
Chương trình iên kết 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 cắt aze ...) nguồn tài iệu (thư viện sách tiếng Pháp tại
Đại học Kiến trúc Hà Nội).

- Đồng xây dựng với trường ĐH. Kiến trúc Quốc gia Tou ouse CH. Pháp.

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc tiến sĩ tại các trường đại học cùng
nhóm ngành trong và ngoài nước.

Đại học
Liên
Văn
Chính thông bằng 2
quy
chính chính
quy
quy

Trình độ đào tạo
STT Nội dung

Tiến
sĩ

Thạc sĩ

nâng cao
trình độ
sau khi ra
trường

VI

Vị trí
việc làm
sau khi
tốt
nghiệp

- Tư vấn thiết kế kiến trúc quy hoạch đô thị
- Làm việc tại công ty kiến trúc di sản xây dụng trong và ngoài nước.
- Tham gia công tác quản ý kiến trúc quy hoạch xây dụng 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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