
 

THÔNG BÁO SỐ 1 
Về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 

 

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà 
trường, căn cứ nhu cầu đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội thông báotuyển sinh đại họchệ chính quy năm 2018 như sau: 

1. Phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy  

- Các ngành/nhóm ngành, tổ hợp thi/xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh được thể 
hiện trong bảng kèm theo. 

- Với các ngành năng khiếu (có mã xét tuyển từ KTA01 đến KTA04), 
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sử dụng hình thức thi tuyển kết hợp với xét 
tuyển để tuyển sinh. Trong đó, Trường kết hợp thi tuyển bằng các môn thi năng 
khiếu (Vẽ mỹ thuật, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu) với việc sử dụng kết 
quả điểm thi một số môn (Toán, Vật lý và Ngữ văn) của thí sinh trong Kỳ thi 
THPT quốc gia. 

- Với các ngành kỹ thuật, kinh tế, công nghệ thông tin (có mã xét tuyển từ 
KTA05 đến KTA14), Trường tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển dựa vào 
kết quả thi THPT quốc gia. 

2. Một số thông tin khác 

- Công tác tổ chức thi/xét tuyển, những quy định mới (nếu có) được thực 
hiện theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và của Nhà trường, Nhà trường sẽ thông tin cụ thể trong Thông báo số 2 
và các thông báo tiếp theo.  

- Thông tin chính thức về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của 
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được đăng trên website của Nhà trường tại địa chỉ 
http://www.hau.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-4352.aspx và trên website của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://www.thituyensinh.vn. Nhà trường không 
chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tuyển sinh được công khai trên các nguồn 
khác. 

* Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
           Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
           Địa chỉ: Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
           Điện thoại: 024 38542391; 090 165 1588  
 Email: tuyensinh.dhkthn@gmail.com   
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- Các đơn vị trong Trường(để thực hiện); 
     - Lưu VT, ĐT. 

 
 



Ngành/nhóm ngành, tổ hợp thi/xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường ĐH Kiến trúc HàNội 

(*) Tổng chỉ tiêu tuyển sinh2180 chưa bao gồm đối tượng Cử tuyển (50 chỉ tiêu). 

TT 
Mã  

xét tuyển 
Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển 

Chỉ tiêu  
tuyển sinh 

Văn bằng 
tốt nghiệp 

1 
KTA01 

Kiến trúc  7580101 V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật 
(Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) 

500 
Kiến trúc sư 

2 Quy hoạch vùng và đô thị  7580105 Kiến trúc sư 

3 
KTA02 

Kiến trúc cảnh quan  7580102 V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật 
(Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) 

100 
Kiến trúc sư 

4 Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc  7580101.1 Kiến trúc sư 

5 
KTA03 

Thiết kế đồ họa  7210403 H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật,  
Bố cục trang trí màu 

100 
Cử nhân 

6 Thiết kế thời trang  7210404 Cử nhân 

7 
KTA04 

Thiết kế nội thất  7580108 H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật,  
Bố cục trang trí màu 

120 
Cử nhân 

8 Điêu khắc  7210105 Cử nhân 

9 KTA05 Xây dựng dân dụng và công nghiệp  7580201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học 450 Kỹ sư 

10 KTA06 Xây dựng công trình ngầm đô thị  7580201.1 A00: Toán, Vật lý, Hóa học 50 Kỹ sư 

11 KTA07 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng  7510105 
A00: Toán, Vật lý, Hóa học 
B00: Toán, Hóa học, Sinh học 30 Kỹ sư 

12 KTA08 Quản lý xây dựng  7580302 
A00: Toán, Vật lý, Hóa học 
A01: Toán, Vật lý, Anh văn 
D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn 

150 Kỹ sư 

13 KTA09 Kinh tế Xây dựng  7580301 
A00: Toán, Vật lý, Hóa học 
A01: Toán, Vật lý, Anh văn 150 Kỹ sư 

14 KTA10 Kỹ thuật cấp thoát nước  7580213 
A00: Toán, Vật lý, Hóa học 
B00: Toán, Hóa học, Sinh học 

150 Kỹ sư 

15 KTA11 Kỹ thuật hạ tầng đô thị  7580210 A00: Toán, Vật lý, Hóa học 100 Kỹ sư 

16 KTA12 Kỹ thuật môi trường đô thị   7580210.1 
A00: Toán, Vật lý, Hóa học 
B00: Toán, Hóa học, Sinh học 30 Kỹ sư 

17 KTA13 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  7580205 
A00: Toán, Vật lý, Hóa học 
A01: Toán, Vật lý, Anh văn 150 Kỹ sư 

18 KTA14 Công nghệ thông tin  7480201 
A00: Toán, Vật lý, Hóa học 
A01: Toán, Vật lý, Anh văn 100 Kỹ sư 

 TỔNG 2180(*)  



6 

 

 


