
 

CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG  

Tên chương trình: Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng,  

Trình độ đào tạo: Đại học  

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Xây dựng  

Mã ngành: 7580201  

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư  

I. Mục tiêu 

Chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng trang bị cho người tốt nghiệp:  

A. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau đồng 

thời có kiến thức chuyên sâu của một chuyên ngành hẹp của ngành kỹ thuật xây dựng.  

B. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để phát triển thành công trong nghề 

nghiệp.  

C. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và phù hợp với môi trường 

hội nhập quốc tế.  

D. Năng lực lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát và chỉ đạo thi công công trình thuộc nhóm 

chuyên ngành của ngành kỹ thuật xây dựng.  

E. Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc.  

F. Người tốt nghiệp một chuyên ngành của ngành Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng có thể đảm nhiệm 

công việc với vai trò là: 

▪ Kỹ sư quản lý trong các Phòng, Ban quản lý dự án, 

▪ Kỹ sư tư vấn thiết kế trong các công ty TVTK,  

▪ Kỹ sư giám sát, thi công công trình trong các công ty thi công xây dựng, 

▪ Kỹ thuật viên thí nghiệm kiểm định, đánh giá trong các trung tâm, phòng thí nghiệm kiểm định 

chất lượng công trình, 

▪ Lập dự toán, định giá, lập hồ sơ mời thầu, dự thầu,…tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực 

xây dựng nói chung. 

II. Chuẩn đầu ra  

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư kỹ thuật Kỹ thuật Xây dựng của Trường Mỏ- Địa chất phải có được:  
 

1) Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành vững chắc để thích ứng tốt với những 

công việc khác nhau như tư vấn, quản lý, thi công trong lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật Xây 

dựng:  

1.1 Kiến thức cơ sở ngành trang bị cho người học: Nắm vững các phương pháp và quy trình thiết 

kế quy hoạch, cấu tạo, tính toán các công trình cầu hầm, đường giao thông, công trình thủy. 

Nắm vững các phương pháp và sơ đồ công nghệ xây dựng các công trình và hệ thống các công 

trình cầu hầm, đường giao thông, công trình thủy.  

1.2 Kiến thức chuyên ngành trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về một hoặc một vài lĩnh 

vực khác nhau của ngành như: Quy hoạch, thiết kế, xây dựng hệ thống công trình, lập phương 



 

án thiết kế kỹ thuật, thiết kế tổ chức xây dựng, chỉ đạo thi công, giám sát thi công, kiểm định 

chất lượng, vận hành khai thác và sửa chữa bảo dưỡng các công trình và hệ thống các công trình 

thuộc các chuyên ngành đào tạo.   

1.3 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên sâu của kỹ thuật Kỹ thuật Xây dựng, kết hợp 

khả năng khai thác sử dụng các công cụ phần mềm trong thiết kế đưa ra các giải pháp thiết kế 

và xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thiết kế và thi công các công trình xây dựng thuộc 

chuyên ngành của ngành kỹ thuật xây dựng.  

2) Kỹ năng cứng (Kỹ năng chuyên môn; Năng lực thực hành nghề nghiệp; Kỹ năng xử lý tình 

huống; Kỹ năng giải quyết vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp):  

2.1 Có kỹ năng thiết kế quy hoạch, cấu tạo, tính toán, thiết kế xây dựng hệ thống các công trình 

ngầm và mỏ, dân dụng và công nghiệp, cầu hầm, đường giao thông, công trình thủy phục vụ 

các mục đích giao thông, thủy điện, thủy lợi, an ninh, quốc phòng, hạ tầng cơ sở.  

2.2 Có kỹ năng tự tổ chức thực hiện các quá trình xây dựng hệ thống các công trình ngầm và mỏ, 

dân dụng và công nghiệp, cầu hầm, đường giao thông, công trình thủy từ khâu chuẩn bị đến 

thi công thực tế.  

2.3 Có kỹ năng quản lý, điều hành quá trình xây dựng các công trình và hệ thống các công trình 

ngầm và mỏ, dân dụng và công nghiệp, cầu hầm, đường giao thông, công trình thủy từ công 

tác khảo sát đến thiết kế, xây dựng, sử dụng và các công việc liên quan.  

2.4 Có kỹ năng phân tích, sử dụng các tài liệu (bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu, 

...) liên quan đến chuyên ngành; nhận biết, đánh giá được điều kiện địa cơ học trên cơ sở các 

kết quả thí nghiệm, quan sát hiện trường; có khả năng cập nhật, tích lũy kiến thức qua các 

phương tiện thông tin, ứng dụng các kiến thức cập nhật cho công việc đang đảm nhiệm.  

3) Kỹ năng mềm (Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Khả năng sử dụng tin học, 

ngoại ngữ,...):  

3.1 Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách 

nhiệm trong công việc; có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả năng tự 

bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức học suốt đời.  

3.2 Làm việc theo nhóm: có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm, tinh thần đoàn kết, hợp tác 

trong mọi hoạt động, phương pháp làm việc trong một tập thể, phương pháp tổ chức quản lý 

để đạt được hiệu quả. 

3.3 Kỹ năng giao tiếp, trình bày, diễn đạt, giải thích những vấn đề kỹ thuật xây dựng, ...; có kỹ 

năng giao tiếp, biết lắng nghe, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong công việc và cuộc 

sống tiến tới hội nhập được trong môi trường quốc tế.  

3.4 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo 

khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

3.5 Kỹ năng tin học cơ bản, biết cách sử dụng một số phần mềm để giải quyết các bài toán trong 

xây dựng công trình ngầm và mỏ, dân dụng và công nghiệp, cầu hầm, đường giao thông, công 

trình thủy (Nova, Sap2000, etabs, Flac…) biết cách sử dụng các phần mềm phụ trợ chuyên 



 

dụng như AutoCad, Microsoft Office (Word, Excel, Project) 
 

4) Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:  

4.1 Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân.  

4.2 Có tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt trong công việc,  

4.3 Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

4.4 Có chứng chỉ Giáo dục QPAN, và hoàn thành các học phần về Giáo dục thể chất theo quy 

định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Bảng 1. Ma trận tích hợp mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình  

Mục 

tiêu 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng (cứng+mềm) 
Phẩm chất đạo 

đức 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 

A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

E - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ 

F √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Chuẩn đầu ra đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển và đánh giá chương trình đào 

tạo. Các chỉ báo đánh giá của từng chuẩn đầu ra được dùng làm tham chiếu để đánh giá chuẩn 

đầu ra của chương trình. 

III. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức 

3.1 Chương trình đại học   

▪ Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4,5 năm.  

▪ Khối lượng kiến thức toàn khoá: 157 tín chỉ (TC)       

3.2 Chương trình liên thông từ Cao đẳng   

Áp dụng cho sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng ngành kỹ thuật xây dựng (3 năm) hoặc các ngành 

gần. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức phụ thuộc định hướng sinh viên lựa chọn ở 

chương trình Cao đẳng:  

▪ Thời gian đào tạo theo thiết kế: 1 năm.  

▪ Khối lượng kiến thức toàn khoá: 30 tín chỉ (TC)   

IV. Đối tượng tuyển sinh  

4.1 Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học và trúng tuyển vào đại học đăng ký theo nhóm 

ngành phù hợp của Trường Đại học Mỏ- Địa chất sẽ theo học chương trình 4.5 năm.  

4.2 Người tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng ngành kỹ thuật Xây dựng trúng tuyển vào học chương 

trình liên thông 1 năm.  

4.3 Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường đại học Mỏ- Địa chất hoặc của các 

trường đại học khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục 



 

và Đào tạo và theo những quy định cụ thể của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

V. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp   

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học chính quy theo học 

chế tín chỉ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

VI. Kiểm tra và đánh giá 

6.1. Quy trình đánh giá 

Căn cứ quy định đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh giá đảm bảo tính giá trị, tin tưởng 

và công bằng. Đánh giá sinh viên bao gồm thi đầu vào, khả sát sinh viên về môn học giữa kỳ và 

đánh giả tổng thể cuối kỳ. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khác quan đa lựa 

chọn, bài kiểm tra ngắn, bài luận, bài thi thực hành, tham quan doanh nghiệp, thực tập doanh 

nghiệp, bài thực hành trong phòng thí nghiệm, bài trình bày powerpoint, trình bày bản vẽ, nghiên 

cứu projects. Chuẩn đánh giá là các rubrics môn học gồm rubrics thang điểm, rubrics phân tích 

và một số rubrics tổng hợp và đáp án môn học. Việc cho điểm, phản hồi của giảng viên, sinh viên 

được thực hiện theo qui trình [Hình 1]. 

 
Hình 1. Quy trình giảng dạy học tập và đánh giá sinh viên 

 

6.2. Điểm đánh giá 

          Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả 

học tập chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần của học phần. 

 

 

 

 



 

 

Bảng 2. Bảng đánh giá thang điểm quy đổi đánh giá học phần 

Điểm theo thang 10 
Điểm theo hệ 4  

Xếp loại 
Điểm chữ Điểm số 

Từ 9,0 đến 10,0 A+ 4,0 

Đạt 

Từ 8,5 đến cận 9,0 A 3,7 

Từ 8,0 đến cận 8,4 B+ 3,5 

Từ 7,0 đến cận 7,9 B 3,0 

Từ 6,5 đến cận 7,0 C+ 2,5 

Từ 5,5 đến cận 6,5 C 2,0 

Từ 5,0 đến cận 5,5 D+ 1,5 

Từ 4,0 đến cận 5,0 D 1,0 

Từ 0,0 đến cận 4,0 F 0 Không đạt 

6.3.  Rubric đánh giá luận văn 

  



 

RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG BÁO CÁO  

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Môn học: Thực tập tốt nghiệp (7100344), chuyên ngành Xây dựng hạ tầng cơ sở 

Loại hình đánh giá: Đánh giá kỹ năng Báo cáo thực tập (dành cho Báo cáo hội đồng) 

STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung  

đánh giá 

Không đạt  

(<4,0) 

Trung bình  

(4,0-6,9) 

Khá  

(7,0-7,9) 

Giỏi/Xuất sắc 

 (8,0-10) 

Điểm  

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

1 Tìm hiểu mô hình 

tổ chức của doanh 

nghiệp thực tập, vị 

trí được thực tập  

Chuẩn bị báo 

cáo powerpoint 

Không chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo 

hoặc powerpoint báo 

cáo không đạt yêu cầu 

hình thức và nội dung: 

+ Hình thực không 

đẹp, không thể hiện 

tính học thuật, thiếu 

tính logic, hình ảnh 

minh họa; 

+ Nội dung chưa đưa 

ra mô hình tổ chức 

doanh nghiệp thực 

tập, vị trí được thực 

tập. 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo 

hoặc powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+ Hình thực đẹp, thể 

hiện tính học thuật 

nhưng ít hình ảnh 

minh họa; 

+ Nội dung đưa ra mô 

hình tổ chức doanh 

nghiệp thực tập, vị trí 

được thực tập. 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo 

hoặc powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+ Hình thực đẹp, thể 

hiện tính học thuật, 

hình ảnh minh họa đa 

dạng; 

+ Nội dung đưa ra 

mô hình tổ chức 

doanh nghiệp thực 

tập, vị trí được thực 

tập. 

Chuẩn bị powerpoint 

báo cáo hoặc báo cáo 

đạt xuất sắc các yêu 

cầu: 

+ Hình thực đẹp, thể 

hiện tính học thuật, 

hình ảnh minh họa đa 

dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung đưa ra mô 

hình tổ chức doanh 

nghiệp thực tập, vị trí 

được thực tập. 

0,75  

Kỹ năng thuyết 

trình 

+ Trình bày không lưu 

loát; 

+ Phong cách không 

tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội dung 

bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+Nhưng không trình 

bày được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+ Trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo nhưng chưa 

thuyết phục. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+ Trình bày được đầy 

đủ và thuyết phục nội 

dung bài báo cáo. 

0,75  

Trả lời câu hỏi Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng sơ đồ tổ chức 

của doanh nghiệp thực 

tập, vị trí được thực 

tập. 

Trả lời được các câu 

hỏi của hội đồng liên 

quan đến sơ đồ tổ 

chức của doanh 

nghiệp thực tập, vị trí 

được thực tập. 

Trả lời được các câu 

hỏi của hội đồng liên 

quan đến sơ đồ tổ 

chức của doanh 

nghiệp thực tập, vị trí 

được thực tập. 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

của hội đồng liên quan 

đến sơ đồ tổ chức của 

doanh nghiệp thực tập, 

vị trí được thực tập. 

1,0  

2 Tìm hiểu các đồ án 

thiết kế và thi công 

công trình của đơn 

Chuẩn bị báo 

cáo powerpoint 

Không chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo; 

hoặc powerpoint báo 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo; 

hoặc powerpoint báo 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo; 

hoặc powerpoint báo 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo đạt 

xuất sắc các yêu cầu: 

0,75  



 

STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung  

đánh giá 

Không đạt  

(<4,0) 

Trung bình  

(4,0-6,9) 

Khá  

(7,0-7,9) 

Giỏi/Xuất sắc 

 (8,0-10) 

Điểm  

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

vị thực tập đã thực 

hiện 

cáo không đạt yêu cầu 

hình thức và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung không mô 

tả được nội dung đồ án 

thiết kế hoặc thi công 

công trình của đơn vị 

thực tập. 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, thể 

hiện được tính học 

thuật, nhưng ít hình 

ảnh minh họa; 

+ Nội dung mô tả 

được nội dung đồ án 

thiết kế hoặc thi công 

công trình của đơn vị 

thực tập. 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, thể 

hiện được tính học 

thuật, hình ảnh minh 

họa đa dạng; 

+ Nội dung mô tả 

được nội dung đồ án 

thiết kế hoặc thi công 

công trình của đơn vị 

thực tập. 

+  Hình thức đẹp, thể 

hiện được tính học 

thuật, hình ảnh minh 

họa đa dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung mô tả được 

nội dung đồ án thiết kế 

hoặc thi công công 

trình của đơn vị thực 

tập. 

Kỹ năng thuyết 

trình 

+ Trình bày không lưu 

loát; 

+ Phong cách không 

tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội dung 

bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+Nhưng không trình 

bày được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+ Trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo nhưng chưa 

thuyết phục. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+ Trình bày được đầy 

đủ và thuyết hục nội 

dung bài báo cáo. 

0,75  

Trả lời câu hỏi Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

nội dung đồ án thiết kế 

hoặc thi công công 

trình của đơn vị thực 

tập. 

Trả lời được các câu 

hỏi của hội đồng liên 

quan đến nội dung đồ 

án thiết kế hoặc thi 

công công trình của 

đơn vị thực tập. 

Trả lời được các câu 

hỏi của hội đồng liên 

quan đến nội dung đồ 

án thiết kế hoặc thi 

công công trình của 

đơn vị thực tập. 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

của hội đồng liên quan 

đến nội dung đồ án 

thiết kế hoặc thi công 

công trình của đơn vị 

thực tập. 

1,0  

3 Tìm hiểu về công 

trình thực tập 

(Giải pháp thiết kế 

kiến trúc, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công 

nghệ, tổ chức thi 

công, biện pháp an 

toàn trên hiện 

trường, chức năng 

quyền hạn của các 

vị trí công tác tại 

hiện trường) 

Chuẩn bị báo 

cáo powerpoint 

Không chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo; 

hoặc powerpoint báo 

cáo không đạt yêu cầu 

hình thức và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung không 

phân tích được Giải 

pháp thiết kế kiến 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo; 

hoặc powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, thể 

hiện được tính học 

thuật, nhưng ít hình 

ảnh minh họa; 

+ Nội dung phân tích 

Giải pháp thiết kế 

kiến trúc, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công 

nghệ, tổ chức thi 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo; 

hoặc powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, thể 

hiện được tính học 

thuật, hình ảnh minh 

họa đa dạng; 

+ Nội dung phân tích 

được Giải pháp thiết 

kế kiến trúc, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công 

nghệ, tổ chức thi 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo đạt 

xuất sắc các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, thể 

hiện được tính học 

thuật, hình ảnh minh 

họa đa dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung phân tích, 

đánh giá được Giải 

pháp thiết kế kiến trúc, 

kết cấu, hoặc sơ đồ 

công nghệ, tổ chức thi 

công, biện pháp an 

0,75  



 

STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung  

đánh giá 

Không đạt  

(<4,0) 

Trung bình  

(4,0-6,9) 

Khá  

(7,0-7,9) 

Giỏi/Xuất sắc 

 (8,0-10) 

Điểm  

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

trúc, kết cấu, hoặc sơ 

đồ công nghệ, tổ chức 

thi công, biện pháp an 

toàn trên hiện trường, 

chức năng quyền hạn 

của các vị trí công tác 

tại hiện trường. 

công, biện pháp an 

toàn trên hiện trường, 

chức năng quyền hạn 

của các vị trí công tác 

tại hiện trường. 

công, biện pháp an 

toàn trên hiện 

trường, chức năng 

quyền hạn của các vị 

trí công tác tại hiện 

trường. 

toàn trên hiện trường, 

chức năng quyền hạn 

của các vị trí công tác 

tại hiện trường. 

Kỹ năng thuyết 

trình 

+ Trình bày không lưu 

loát; 

+ Phong cách không 

tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội dung 

bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+Nhưng không trình 

bày được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+ Trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo nhưng chưa 

thuyết phục. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+ Trình bày được đầy 

đủ và thuyết phục nội 

dung bài báo cáo. 

0,75  

Trả lời câu hỏi Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

Giải pháp thiết kế kiến 

trúc, kết cấu, hoặc sơ 

đồ công nghệ, tổ chức 

thi công, biện pháp an 

toàn trên hiện trường, 

chức năng quyền hạn 

của các vị trí công tác 

tại hiện trường. 

Trả lời được các câu 

hỏi của hội đồng liên 

quan đến việc phân 

tích, đánh giá các 

Giải pháp thiết kế 

kiến trúc, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công 

nghệ, tổ chức thi 

công, biện pháp an 

toàn trên hiện trường, 

chức năng quyền hạn 

của các vị trí công tác 

tại hiện trường. 

Trả lời được các câu 

hỏi của hội đồng liên 

quan đến việc phân 

tích, đánh giá các 

Giải pháp thiết kế 

kiến trúc, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công 

nghệ, tổ chức thi 

công, biện pháp an 

toàn trên hiện 

trường, chức năng 

quyền hạn của các vị 

trí công tác tại hiện 

trường. 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

của hội đồng liên quan 

đến việc phân tích, 

đánh giá các Giải pháp 

thiết kế kiến trúc, kết 

cấu, hoặc sơ đồ công 

nghệ, tổ chức thi công, 

biện pháp an toàn trên 

hiện trường, chức năng 

quyền hạn của các vị 

trí công tác tại hiện 

trường. 

1,0  

4 Thu thập, xử lý 

được các thông tin 

và áp dụng kiến 

thức đã học vào 

hoàn thiện một 

hạng mục chi tiết 

của công trình 

(Giải pháp thiết 

kế, thiết kế chi tiết 

đến biện pháp tổ 

chức thi công hạng 

Chuẩn bị báo 

cáo powerpoint 

Không chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo; 

hoặc powerpoint báo 

cáo không đạt yêu cầu 

hình thức và nội dung: 

+ Hình thức không 

đẹp, không thể hiện 

được tính học thuật, 

thiếu hình ảnh minh 

họa; 

+ Nội dung không 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo; 

hoặc powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, thể 

hiện được tính học 

thuật, nhưng ít hình 

ảnh minh họa; 

+ Nội dung trình bày 

được cách xử lý được 

các thông tin và áp 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo; 

hoặc powerpoint báo 

cáo đạt yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, thể 

hiện được tính học 

thuật, hình ảnh minh 

họa đa dạng; 

+ Nội dung trình bày 

được cách xử lý được 

các thông tin và áp 

Chuẩn bị được 

powerpoint báo cáo đạt 

xuất sắc các yêu cầu: 

+  Hình thức đẹp, thể 

hiện được tính học 

thuật, hình ảnh minh 

họa đa dạng và đầy đủ; 

+ Nội dung trình bày 

được cách xử lý được 

các thông tin và áp 

dụng kiến thức đã học 

0,75  



 

STT Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung  

đánh giá 

Không đạt  

(<4,0) 

Trung bình  

(4,0-6,9) 

Khá  

(7,0-7,9) 

Giỏi/Xuất sắc 

 (8,0-10) 

Điểm  

tối đa 

Điểm 

đánh giá 

mục đó) trình bày được cách 

xử lý được các thông 

tin và áp dụng kiến 

thức đã học vào hoàn 

thiện một hạng mục 

chi tiết của công trình 

(Giải pháp thiết kế, 

thiết kế chi tiết đến 

biện pháp tổ chức thi 

công hạng mục đó).  

dụng kiến thức đã học 

vào hoàn thiện một 

hạng mục chi tiết của 

công trình (Giải pháp 

thiết kế, thiết kế chi 

tiết đến biện pháp tổ 

chức thi công hạng 

mục đó) 

dụng kiến thức đã 

học vào hoàn thiện 

một hạng mục chi 

tiết của công trình 

(Giải pháp thiết kế, 

thiết kế chi tiết đến 

biện pháp tổ chức thi 

công hạng mục đó). 

vào hoàn thiện một 

hạng mục chi tiết của 

công trình (Giải pháp 

thiết kế, thiết kế chi tiết 

đến biện pháp tổ chức 

thi công hạng mục đó). 

Kỹ năng thuyết 

trình 

+ Trình bày không lưu 

loát; 

+ Phong cách không 

tự tin; 

+ Không trình bày 

được đầy đủ nội dung 

bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+Nhưng không trình 

bày được đầy đủ nội 

dung bài báo cáo. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+ Trình bày được đầy 

đủ nội dung bài báo 

cáo nhưng chưa 

thuyết phục. 

+ Trình bày lưu loát; 

+ Phong cách tự tin; 

+ Trình bày được đầy 

đủ và thuyết phục nội 

dung bài báo cáo. 

0,75  

Trả lời câu hỏi Không trả lời được 

các câu hỏi của hội 

đồng liên quan đến 

việc xử lý được các 

thông tin và áp dụng 

kiến thức đã học vào 

hoàn thiện một hạng 

mục chi tiết của công 

trình (Giải pháp thiết 

kế, thiết kế chi tiết đến 

biện pháp tổ chức thi 

công hạng mục đó). 

Trả lời được các câu 

hỏi của hội đồng liên 

quan đến việc xử lý 

được các thông tin và 

áp dụng kiến thức đã 

học vào hoàn thiện 

một hạng mục chi tiết 

của công trình (Giải 

pháp thiết kế, thiết kế 

chi tiết đến biện pháp 

tổ chức thi công hạng 

mục đó). 

Trả lời được các câu 

hỏi của hội đồng liên 

quan đến việc xử lý 

được các thông tin và 

áp dụng kiến thức đã 

học vào hoàn thiện 

một hạng mục chi 

tiết của công trình 

(Giải pháp thiết kế, 

thiết kế chi tiết đến 

biện pháp tổ chức thi 

công hạng mục đó). 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

của hội đồng liên quan 

đến việc xử lý được 

các thông tin và áp 

dụng kiến thức đã học 

vào hoàn thiện một 

hạng mục chi tiết của 

công trình (Giải pháp 

thiết kế, thiết kế chi tiết 

đến biện pháp tổ chức 

thi công hạng mục đó). 

1,0  

 

 

 

 



 

Môn học: Thực tập tốt nghiệp (7100131), chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ 

Loại hình đánh giá: Đánh giá kỹ năng Báo cáo thực tập (dành cho Báo cáo hội đồng) 

TT 
Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt 

(< 4.0) 

Trung bình 

(4.0  6.9) 

Khá 

(7.0  7.9) 

Giỏi/Xuất sắc 

(8.0 10) 

Điểm tối 

đa 

Điểm 

đánh giá 

1 

Mô hình tổ chức 

của doanh 

nghiệp xây dựng 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  
Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không thể hiện 

được mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Nội dung không thể hiện 

được mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Nội dung thể hiện được 

mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Nội dung thể hiện được 

mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

 

Trình bày không lưu loát 

 

Trình bày lưu loát 

 

Trình bày lưu loát 

 

Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến Mô hình tổ 

chức của doanh nghiệp xây 

dựng 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến Mô hình tổ 

chức của doanh nghiệp xây 

dựng 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến Mô 

hình tổ chức của doanh 

nghiệp xây dựng 

 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến Mô hình tổ 

chức của doanh nghiệp 

xây dựng 

0.5  

2 

Quy mô, quy 

hoạch các dự án 

mà đơn vị đã 

tham gia thiết 

kế, thi công công 

trình ngầm và 

mỏ 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung. 

 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung. 

 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung. 

 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu. 

0.5  

Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không thể hiện Nội dung không thể hiện Nội dung thể hiện được Nội dung thể hiện được 



 

được quy mô một số dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

được quy mô một số dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

quy mô một số dự án mà 

đơn vị đã thực hiện 

quy mô nhiều dự án mà 

đơn vị đã thực hiện 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến các dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến các dự án mà 

đơn vị đã thực hiện 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến các 

dự án mà đơn vị đã thực 

hiện 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến các dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

0.5  

3 

Tìm hiểu về 

công trình thực 

tập (Giải pháp 

thiết kế, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công 

nghệ, tổ chức thi 

công công trình 

ngầm và mỏ) 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  

Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không phân tích, 

đánh giá được các giải pháp 

thiết kế, kết cấu, hoặc sơ đồ 

công nghệ, tổ chức thi công. 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp thiết 

kế nhưng không phân tích, 

đánh giá được các giải pháp 

kết cấu, hoặc sơ đồ công 

nghệ, tổ chức thi công. 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp 

thiết kế, kết cấu, nhưng 

không phân tích đánh giá 

sơ đồ công nghệ, tổ chức 

thi công. 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp 

thiết kế, kết cấu, hoặc sơ 

đồ công nghệ, tổ chức thi 

công. 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến các giải 

pháp thiết kế, kết cấu, hoặc 

sơ đồ công nghệ, tổ chức thi 

công. 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến các giải pháp 

thiết kế nhưng không trả lời 

được câu hỏi về các giải 

pháp kết cấu, hoặc sơ đồ 

công nghệ, tổ chức thi 

công. 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến các 

giải pháp thiết kế, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công nghệ, tổ 

chức thi công. 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến các giải 

pháp thiết kế, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công nghệ, tổ 

chức thi công. 

1.0  

4 

Các giải pháp an 

toàn lao động và 

vệ sinh môi 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  



 

trường trên công 

trường 
Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không phân tích, 

đánh giá được các giải pháp 

an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp an 

toàn lao động nhưng không 

phân tích, đánh giá được 

giải pháp vệ sinh môi 

trường của công trình thực 

tập hoặc ngược lại 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp an 

toàn lao động và vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp an 

toàn lao động và vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến các giải 

pháp về an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường của công 

trình thực tập 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến các giải pháp 

an toàn lao động nhưng 

không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập hoặc ngược lại 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến các 

giải pháp an toàn lao 

động và vệ sinh môi 

trường của công trình 

thực tập 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến các giải 

pháp an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường của 

công trình thực tập 

0.5  

5 

Nhiệm vụ, chức 

năng, quyền hạn 

của các vị trí 

công tác trên 

công trường 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  

Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không thể hiện 

được nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Nội dung thể hiện được 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của 1 đến 2 vị trí 

công tác trên công trường 

Nội dung thể hiện được 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Nội dung thể hiện được 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu Không trả lời được các câu Trả lời được các câu hỏi Trả lời được đầy đủ các Trả lời được đầy đủ và 0.5  



 

hỏi hỏi liên quan đến nhiệm vụ, 

chức năng, quyền hạn của 

các vị trí công tác trên công 

trường 

liên quan đến nhiệm vụ, 

chức năng, quyền hạn của 1 

đến 2 vị trí công tác trên 

công trường 

câu hỏi liên quan đến 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến nhiệm vụ, 

chức năng, quyền hạn của 

các vị trí công tác trên 

công trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Môn học: Thực tập tốt nghiệp (7100131), chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm 

Loại hình đánh giá: Đánh giá kỹ năng Báo cáo thực tập (dành cho Báo cáo hội đồng) 

 

TT 
Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt 

(< 4.0) 

Trung bình 

(4.0  6.9) 

Khá 

(7.0  7.9) 

Giỏi/Xuất sắc 

(8.0 10) 

Điểm tối 

đa 

Điểm 

đánh giá 

1 

Mô hình tổ chức 

của doanh 

nghiệp xây dựng 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  
Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không thể hiện 

được mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Nội dung không thể hiện 

được mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Nội dung thể hiện được 

mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Nội dung thể hiện được 

mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

 

Trình bày không lưu loát 

 

Trình bày lưu loát 

 

Trình bày lưu loát 

 

Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến Mô hình tổ 

chức của doanh nghiệp xây 

dựng 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến Mô hình tổ 

chức của doanh nghiệp xây 

dựng 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến Mô 

hình tổ chức của doanh 

nghiệp xây dựng 

 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến Mô hình tổ 

chức của doanh nghiệp 

xây dựng 

0.5  

2 

Quy mô, quy 

hoạch các dự án 

mà đơn vị đã 

tham gia thiết 

kế, thi công công 

trình ngầm 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung. 

 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung. 

 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung. 

 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu. 
0.5  

Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 



 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không thể hiện 

được quy mô một số dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

Nội dung không thể hiện 

được quy mô một số dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

Nội dung thể hiện được 

quy mô một số dự án mà 

đơn vị đã thực hiện 

Nội dung thể hiện được 

quy mô nhiều dự án mà 

đơn vị đã thực hiện 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến các dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến các dự án mà 

đơn vị đã thực hiện 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến các 

dự án mà đơn vị đã thực 

hiện 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến các dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

0.5  

3 

Tìm hiểu về 

công trình thực 

tập (Giải pháp 

thiết kế, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công 

nghệ, tổ chức thi 

công công trình 

ngầm) 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  

Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không phân tích, 

đánh giá được các giải pháp 

thiết kế, kết cấu, hoặc sơ đồ 

công nghệ, tổ chức thi công. 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp thiết 

kế nhưng không phân tích, 

đánh giá được các giải pháp 

kết cấu, hoặc sơ đồ công 

nghệ, tổ chức thi công. 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp 

thiết kế, kết cấu, nhưng 

không phân tích đánh giá 

sơ đồ công nghệ, tổ chức 

thi công. 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp 

thiết kế, kết cấu, hoặc sơ 

đồ công nghệ, tổ chức thi 

công. 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến các giải 

pháp thiết kế, kết cấu, hoặc 

sơ đồ công nghệ, tổ chức thi 

công. 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến các giải pháp 

thiết kế nhưng không trả lời 

được câu hỏi về các giải 

pháp kết cấu, hoặc sơ đồ 

công nghệ, tổ chức thi 

công. 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến các 

giải pháp thiết kế, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công nghệ, tổ 

chức thi công. 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến các giải 

pháp thiết kế, kết cấu, 

hoặc sơ đồ công nghệ, tổ 

chức thi công. 

1.0  

4 Chuẩn bị Không chuẩn bị được Báo Chuẩn bị được Báo cáo Chuẩn bị được Báo cáo Chuẩn bị được Báo cáo 0.5  



 

Các giải pháp an 

toàn lao động và 

vệ sinh môi 

trường trên công 

trường 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không phân tích, 

đánh giá được các giải pháp 

an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp an 

toàn lao động nhưng không 

phân tích, đánh giá được 

giải pháp vệ sinh môi 

trường của công trình thực 

tập hoặc ngược lại 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp an 

toàn lao động và vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp an 

toàn lao động và vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến các giải 

pháp về an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường của công 

trình thực tập 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến các giải pháp 

an toàn lao động nhưng 

không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập hoặc ngược lại 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến các 

giải pháp an toàn lao 

động và vệ sinh môi 

trường của công trình 

thực tập 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến các giải 

pháp an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường của 

công trình thực tập 

0.5  

5 

Nhiệm vụ, chức 

năng, quyền hạn 

của các vị trí 

công tác trên 

công trường 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  

Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không thể hiện 

được nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Nội dung thể hiện được 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của 1 đến 2 vị trí 

công tác trên công trường 

Nội dung thể hiện được 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Nội dung thể hiện được 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy Không trình bày được đầy Trình bày được đầy đủ Trình bày được đầy đủ 



 

đủ nội dung báo cáo đủ nội dung báo cáo nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến nhiệm vụ, 

chức năng, quyền hạn của 

các vị trí công tác trên công 

trường 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến nhiệm vụ, 

chức năng, quyền hạn của 1 

đến 2 vị trí công tác trên 

công trường 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến nhiệm vụ, 

chức năng, quyền hạn của 

các vị trí công tác trên 

công trường 

0.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Môn học: Thực tập tốt nghiệp (7100240), chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

Loại hình đánh giá: Đánh giá kỹ năng Báo cáo thực tập (dành cho Báo cáo hội đồng) 

TT 
Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Nội dung 

đánh giá 

Không đạt 

(< 4.0) 

Trung bình 

(4.0  6.9) 

Khá 

(7.0  7.9) 

Giỏi/Xuất sắc 

(8.0 10) 

Điểm tối 

đa 

Điểm 

đánh giá 

1 

Mô hình tổ chức 

của doanh 

nghiệp xây dựng 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  
Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không thể hiện 

được mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Nội dung không thể hiện 

được mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Nội dung thể hiện được 

mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Nội dung thể hiện được 

mô hình tổ chức của 

doanh nghiệp xây dựng 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến Mô hình tổ 

chức của doanh nghiệp xây 

dựng 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến Mô hình tổ 

chức của doanh nghiệp xây 

dựng 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến Mô 

hình tổ chức của doanh 

nghiệp xây dựng 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến Mô hình tổ 

chức của doanh nghiệp 

xây dựng 

0.5  

2 

Quy mô một số 

dự án mà đơn vị 

đã tham gia thiết 

kế, thi công 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về  hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  
Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không thể hiện 

được quy mô một số dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

Nội dung không thể hiện 

được quy mô một số dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

Nội dung thể hiện được 

quy mô một số dự án mà 

đơn vị đã thực hiện 

Nội dung thể hiện được 

quy mô nhiều dự án mà 

đơn vị đã thực hiện 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy Không trình bày được đầy Trình bày được đầy đủ Trình bày được đầy đủ 



 

đủ nội dung báo cáo đủ nội dung báo cáo nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến các dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến các dự án mà 

đơn vị đã thực hiện 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến các 

dự án mà đơn vị đã thực 

hiện 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến các dự án 

mà đơn vị đã thực hiện 

0.5  

3 

Các giải pháp 

kiến trúc và kết 

cấu công trình 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  

Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không phân tích, 

đánh giá được các giải pháp 

kiến trúc và kết cấu của công 

trình thực tập 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp kiến 

trúc nhưng không phân 

tích, đánh giá được các giải 

pháp kết cấu của công trình 

thực tập 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp 

kiến trúc và kết cấu của 

công trình thực tập 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp 

kiến trúc và kết cấu của 

công trình thực tập 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến các giải 

pháp kiến trúc và kết cấu của 

công trình thực tập 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến các giải pháp 

kiến trúc nhưng không trả 

lời được câu hỏi về kết cấu 

của công trình thực tập 

hoặc ngược lại 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến các 

giải pháp kiến trúc và kết 

cấu của công trình thực 

tập 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến các giải 

pháp kiến trúc và kết cấu 

của công trình thực tập 

1.0  

4 

Công nghệ và 

giải pháp tổ chức 

thi công công 

trình 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không phân tích, 

đánh giá được các giải pháp 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp công 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp 



 

công nghệ và tổ chức thi 

công của công trình thực tập 

nghệ thi công nhưng không 

phân tích, đánh giá được 

giải pháp tổ chức thi công 

của công trình thực tập 

hoặc ngược lại 

công nghệ và tổ chức thi 

công của công trình thực 

tập 

công nghệ và tổ chức thi 

công của công trình thực 

tập 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến các giải 

pháp về công nghệ và tổ 

chức thi công của công trình 

thực tập 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến các giải pháp 

công nghệ thi công nhưng 

không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến tổ chức 

thi công của công trình thực 

tập hoặc ngược lại 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến các 

giải pháp kiến trúc và kết 

cấu của công trình thực 

tập 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến các giải 

pháp kiến trúc và kết cấu 

của công trình thực tập 

1.0  

5 

Các giải pháp an 

toàn lao động và 

vệ sinh môi 

trường trên công 

trường 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  

Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không phân tích, 

đánh giá được các giải pháp 

an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp an 

toàn lao động nhưng không 

phân tích, đánh giá được 

giải pháp vệ sinh môi 

trường của công trình thực 

tập hoặc ngược lại 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp an 

toàn lao động và vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập 

Nội dung phân tích, đánh 

giá được các giải pháp an 

toàn lao động và vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến các giải 

pháp về an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường của công 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến các giải pháp 

an toàn lao động nhưng 

không trả lời được các câu 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến các 

giải pháp an toàn lao 

động và vệ sinh môi 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến các giải 

pháp an toàn lao động và 

0.5  



 

trình thực tập hỏi liên quan đến vệ sinh 

môi trường của công trình 

thực tập hoặc ngược lại 

trường của công trình 

thực tập 

vệ sinh môi trường của 

công trình thực tập 

6 

Nhiệm vụ, chức 

năng, quyền hạn 

của các vị trí 

công tác trên 

công trường 

Chuẩn bị 

Báo cáo 

bằng 

Powerpoint 

Không chuẩn bị được Báo 

cáo bằng Powerpoint hoặc 

Báo cáo không đạt yêu cầu 

về hình thức và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo cáo 

đạt yêu cầu hình thức và nội 

dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt yêu cầu hình thức 

và nội dung 

Chuẩn bị được Báo cáo 

bằng Powerpoint; Báo 

cáo đạt xuất sắc các yêu 

cầu 

0.5  

Hình thức không thể hiện 

tính học thuật, thiếu hình 

ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, nhưng 

ít hình ảnh minh họa 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng 

Hình thức đẹp, thể hiện 

được tính học thuật, hình 

ảnh minh họa đa dạng và 

đầy đủ 

Nội dung không thể hiện 

được nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Nội dung thể hiện được 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của 1 đến 2 vị trí 

công tác trên công trường 

Nội dung thể hiện được 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Nội dung thể hiện được 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Kỹ năng 

thuyết 

trình 

Trình bày không lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát Trình bày lưu loát 

0.5  

Phong cách không tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin Phong cách tự tin 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Không trình bày được đầy 

đủ nội dung báo cáo 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo nhưng 

chưa thuyết phục 

Trình bày được đầy đủ 

nội dung báo cáo và 

thuyết phục 

Trả lời câu 

hỏi 

Không trả lời được các câu 

hỏi liên quan đến nhiệm vụ, 

chức năng, quyền hạn của 

các vị trí công tác trên công 

trường 

Trả lời được các câu hỏi 

liên quan đến nhiệm vụ, 

chức năng, quyền hạn của 1 

đến 2 vị trí công tác trên 

công trường 

Trả lời được đầy đủ các 

câu hỏi liên quan đến 

nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của các vị trí 

công tác trên công trường 

Trả lời được đầy đủ và 

thuyết phục các câu hỏi 

liên quan đến nhiệm vụ, 

chức năng, quyền hạn của 

các vị trí công tác trên 

công trường 

0.5  

 

 

 

 

 



 

RUBRIC ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
 

Môn học: Đồ án tốt nghiệp (7100345) chuyên ngành xây dựng hạ tầng cơ sở 

Loại hình đánh giá: Rubric đánh giá nội dung đồ án (dành cho GVHD và báo cáo hội đồng) 

 

STT 
Chuẩn đầu 

ra môn học 

Mô tả nội 

dung đánh giá 
Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 

Tỷ trọng 

(%) 

1 

Lập dự án đầu 

tư công trình 

giao thông 

trong đô thị với 

số liệu được 

cho của đồ án 

So sánh lựa chọn 

được phương án 

thiết kế tuyến công 

trình, xác định 

được cấp hạng 

công trình. 

Không tìm hiểu 

được các nội dung: 

+ Giới thiệu tình hình 

chung của tuyến, công 

trình;  

+ Xác định cấp hạng kỹ 

thuật và tiêu chuẩn kỹ 

thuật;  

+ Các phương án thiết 

kế trên bình đồ  

+ So sánh và lựa chọn 

phương án thiết kế. 

Tìm hiểu được một 

trong các nội dung: 

+ Giới thiệu tình hình 

chung của tuyến, công 

trình;  

+ Xác định cấp hạng kỹ 

thuật và tiêu chuẩn kỹ 

thuật;  

+ Các phương án thiết kế 

trên bình đồ  

+ So sánh và lựa chọn 

phương án thiết kế. 

Tìm hiểu được hai 

trong các nội dung: 

+ Giới thiệu tình hình 

chung của tuyến, công 

trình;  

+ Xác định cấp hạng kỹ 

thuật và tiêu chuẩn kỹ 

thuật;  

+ Các phương án thiết 

kế trên bình đồ  

+ So sánh và lựa chọn 

phương án thiết kế. 

Tìm hiểu được đầy 

đủ các nội dung: 

+ Giới thiệu tình hình 

chung của tuyến, công 

trình;  

+ Xác định cấp hạng kỹ 

thuật và tiêu chuẩn kỹ 

thuật;  

+ Các phương án thiết 

kế trên bình đồ  

+ So sánh và lựa chọn 

phương án thiết kế. 

25 

2 

Thiết kế kỹ 

thuật công 

trình giao 

thông trong đô 

thị trên số liệu 

được cho của 

đồ án. 

Thiết kế chi tiết 

tuyến (trắc dọc, 

trắc ngang, kết cấu 

các hạng mục của 

công trình,…) 

Không xác định được: 

+ Thiết kế trắc dọc; 

thiết kế nền đường, kết 

cấu cầu, hạ tầng cơ sở 

….; 

+ Thiết kế các hạng 

mục chính của công 

trình (kết cấu nền 

đường, mặt đường, kết 

cấu nhịp cầu, mặt cắt 

Xác định được hai 

trong các vấn đề về: 

+ Thiết kế trắc dọc; thiết 

kế nền đường, kết cấu 

cầu, hạ tầng cơ sở ….; 

+ Thiết kế các hạng mục 

chính của công trình (kết 

cấu nền đường, mặt 

đường, kết cấu nhịp cầu, 

mặt cắt ngang nhịp cầu, 

Xác định được ba 

trong các vấn đề về: 

+ Thiết kế trắc dọc; 

thiết kế nền đường, kết 

cấu cầu, hạ tầng cơ sở 

….; 

+ Thiết kế các hạng 

mục chính của công 

trình (kết cấu nền 

đường, mặt đường, kết 

Xác định được tất cả 

các vấn đề về: 

+ Thiết kế trắc dọc; 

thiết kế nền đường, kết 

cấu cầu, hạ tầng cơ sở 

….; 

+ Thiết kế các hạng 

mục chính của công 

trình (kết cấu nền 

đường, mặt đường, kết 
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STT 
Chuẩn đầu 

ra môn học 

Mô tả nội 

dung đánh giá 
Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 

Tỷ trọng 

(%) 

ngang nhịp cầu, móng 

mố trụ cầu….) 

+ Tính toán các công 

trình liên quan (thoát 

nước, lan can…) 

+ Thiết kế các chi tiết 

cấu tạo của công trình 

đường/cầu trong đô thị.  

móng mố trụ cầu….) 

+ Tính toán các công 

trình liên quan (thoát 

nước, lan can…) 

+ Thiết kế các chi tiết 

cấu tạo của công trình 

đường/cầu trong đô thị. 

cấu nhịp cầu, mặt cắt 

ngang nhịp cầu, móng 

mố trụ cầu….) 

+ Tính toán các công 

trình liên quan (thoát 

nước, lan can…) 

+ Thiết kế các chi tiết 

cấu tạo của công trình 

đường/cầu trong đô thị. 

cấu nhịp cầu, mặt cắt 

ngang nhịp cầu, móng 

mố trụ cầu….) 

+ Tính toán các công 

trình liên quan (thoát 

nước, lan can…) 

+ Thiết kế các chi tiết 

cấu tạo của công trình 

đường/cầu trong đô thị. 

3 

Thiết kế tổ 

chức thi công 

công trình 

đường/cầu 

trong đô thị 

trên phương án 

đã lựa chọn 

trong đồ án 

Lựa chọn phương 

án thi công, lập 

biện pháp thi công 

và sơ đồ công nghệ 

thi công các hạng 

mục chính của 

công trình trong đồ 

án 

Không tìm hiểu được: 

+ Lựa chọn phương án 

thi công; 

+ Công tác chuẩn bị; 

+ Tổ chức thi công 

cống, mố trụ cầu….; 

+ Tổ chức thi công nền 

đường, kết cấu nhịp 

cầu…; 

+ Tổ chức thi công mặt 

đường, tháp cầu (nếu 

có),…; 

+ Tổng thể thi công và 

công tác hoàn thiện; 

+ Lập tiến độ thi công 

Tìm hiểu được bốn 

trong các vấn đề về: 

+ Lựa chọn phương án 

thi công; 

+ Công tác chuẩn bị; 

+ Tổ chức thi công cống, 

mố trụ cầu….; 

+ Tổ chức thi công nền 

đường, kết cấu nhịp 

cầu…; 

+ Tổ chức thi công mặt 

đường, tháp cầu (nếu 

có),…; 

+ Tổng thể thi công và 

công tác hoàn thiện; 

+ Lập tiến độ thi công 

Tìm hiểu được sáu 

trong các vấn đề về: 

+ Lựa chọn phương án 

thi công; 

+ Công tác chuẩn bị; 

+ Tổ chức thi công 

cống, mố trụ cầu….; 

+ Tổ chức thi công nền 

đường, kết cấu nhịp 

cầu…; 

+ Tổ chức thi công mặt 

đường, tháp cầu (nếu 

có),…; 

+ Tổng thể thi công và 

công tác hoàn thiện; 

+ Lập tiến độ thi công 

Tìm hiểu được tất cả 

các vấn đề về: 

+ Lựa chọn phương án 

thi công; 

+ Công tác chuẩn bị; 

+ Tổ chức thi công 

cống, mố trụ cầu….; 

+ Tổ chức thi công nền 

đường, kết cấu nhịp 

cầu…; 

+ Tổ chức thi công mặt 

đường, tháp cầu (nếu 

có),…; 

+ Tổng thể thi công và 

công tác hoàn thiện; 

+ Lập tiến độ thi công 
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4 
Thực hiện 01 

chuyên đề 

Lựa chọn một 

chuyên đề chuyên 

Không áp dụng được 

kiến thức để phân tích 

Áp dụng được kiến 

thức để phân tích đánh 

Áp dụng được kiến 

thức để phân tích 

Áp dụng được kiến 

thức để phân tích 5 



 

STT 
Chuẩn đầu 

ra môn học 

Mô tả nội 

dung đánh giá 
Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 

Tỷ trọng 

(%) 

chuyên sâu về 

Xây dựng 

Công trình 

đường/cầu 

trong đô thị 

sâu (thiết kế/ thi 

công kết cấu mới 

một hạng mục; 

hoặc công nghệ thi 

công hiện đại; 

hoặc giải pháp 

nâng cao hiệu quả 

kết cấu công trình) 

. 

đánh giá các hướng 

nghiên cứu: 

Thiết kế/ thi công kết 

cấu mới một hạng mục; 

hoặc công nghệ thi 

công hiện đại; hoặc giải 

pháp nâng cao hiệu quả 

kết cấu công trình. 

giá một phần của một 

trong các hướng 

nghiên cứu: 

Thiết kế/ thi công kết cấu 

mới một hạng mục; hoặc 

công nghệ thi công hiện 

đại; hoặc giải pháp nâng 

cao hiệu quả kết cấu 

công trình.. 

đánh giá tương đối 

hoàn thiện một trong 

các hướng nghiên 

cứu: 

Thiết kế/ thi công kết 

cấu mới một hạng mục; 

hoặc công nghệ thi 

công hiện đại; hoặc giải 

pháp nâng cao hiệu quả 

kết cấu công trình. 

đánh giá hoàn thiện 

một trong các hướng 

nghiên cứu: 

- Hệ thống tự động hóa 

của đơn vị thực tập; 

- Giải pháp công nghệ 

tự động hóa của hệ 

thống; 

- Giải pháp thiết bị của 

hệ thống. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Môn học: Đồ án tốt nghiệp (7100117) chuyên ngành xây dựng công trình ngầm và mỏ 

Loại hình đánh giá: Rubric đánh giá nội dung đồ án (dành cho GVHD và báo cáo hội đồng) 
S

T

T 

Chuẩn đầu ra môn 

học 

Mô tả nội dung 

đánh 

giá 

Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

 

 

1 

Tìm hiểu được điều 

kiện địa chất, địa chất 

thủy văn, đặc tính cơ lý 

của đất đá, phân loại 

khối đá, trắc dọc địa 

chất đường hầm/công 

trình ngầm; 

Tìm hiểu được điều 

kiện địa chất, địa chất 

thủy văn, đặc tính cơ lý 

của đất đá, phân loại 

khối đá, trắc dọc địa 

chất đường hầm/công 

trình ngầm; 

Không tìm hiểu được 

các nội dung: 

Tổng quan điều kiện địa 

chất, địa chất thủy văn; 

 Đặc tính cơ lý của đất đá, 

phân loại khối đá; 

Trắc dọc địa chất đường 

hầm/công trình ngầm. 

Tìm hiểu được một 

trong các nội dung: 

-Tổng quan điều kiện địa 

chất, địa chất thủy văn; 

- Đặc tính cơ lý của đất 

đá, phân loại khối đá; 

-Trắc dọc địa chất đường 

hầm/công trình ngầm.. 

Tìm hiểu được hai trong 

các nội dung: 

-Tổng quan điều kiện địa 

chất, địa chất thủy văn; 

 -Đặc tính cơ lý của đất 

đá, phân loại khối đá; 

-Trắc dọc địa chất đường 

hầm/công trình ngầm. 

Tìm hiểu được đầy đủ các 

nội dung: 

-Tổng quan điều kiện địa 

chất, địa chất thủy văn; 

 -Đặc tính cơ lý của đất đá, 

phân loại khối đá; 

-Trắc dọc địa chất đường 

hầm/công trình ngầm. 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

2 

Xác định được các vấn 

đề kỹ thuật của hệ 

thống công trình ngầm 

Phương pháp thiết kế 

và thi công hệ thống 

công trình ngầm 

Không xác định được: 

Cấu tạo của kết cấu công 

trình ngầm; 

Chức năng nhiệm vụ của hệ 

thống kết cấu công trình 

ngầm; 

Nguyên lý hoạt động của hệ 

thống theo sơ đồ. 

Xác định được một 

trong các vấn đề về: 

Cấu tạo của kết cấu công 

trình ngầm; 

Chức năng nhiệm vụ của 

hệ thống kết cấu công 

trình ngầm; 

-Nguyên lý hoạt động 

của hệ thống theo sơ đồ. 

Xác định được hai trong 

các vấn đề về: 

Cấu tạo của kết cấu công 

trình ngầm; 

Chức năng nhiệm vụ của 

hệ thống kết cấu công 

trình ngầm; 

-Nguyên lý hoạt động 

của hệ thống theo sơ đồ. 

Xác định được tất cả các 

vấn đề về: 

Cấu tạo của kết cấu công 

trình ngầm; 

Chức năng nhiệm vụ của hệ 

thống kết cấu công trình 

ngầm; 

Nguyên lý hoạt động của 

hệ thống theo sơ đồ. 

 

 

 

 

 

15 

  

Đánh giá điều kiện địa 

chất, áp lực lên kết cấu 

chống giữ công trình 

ngầm; 

Không xác định 

được: 

- Đánh giá điều kiện địa 

chất, áp lực lên kết cấu 

chống giữ công trình ngầm; 

Xác định được một 

trong các vấn đề về: 

Đánh giá điều kiện địa 

chất, áp lực lên kết cấu 

chống giữ Xây dựng 

công trình ngầm và mỏ; 

Xác định được hai trong 

các vấn đề về: 

Đánh giá điều kiện địa 

chất, áp lực lên kết cấu 

chống giữ Xây dựng 

công trình ngầm và mỏ; 

Xác định được tất cả các 

vấn đề về: 

- Đánh giá điều kiện địa 

chất, áp lực lên kết cấu 

chống giữ Xây dựng công 

trình ngầm và mỏ; 

 

 

15 



 

  

Các phương pháp 

tính toán và kiểm 

tra bền kết cấu 

chống giữ Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ; 

Không xác định 

được: 

- Tính sơ bộ chiều 

dày vỏ/lựa chọn loại 

hình kết cấu chống; 

- Tính  

Xác định được một 

trong các vấn đề về: 

- Các phương pháp 

tính toán và kiểm 

tra bền kết cấu 

chống giữ Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ; 

Xác định được hai 

trong các vấn đề về: 

- Các phương pháp 

tính toán và kiểm 

tra bền kết cấu 

chống giữ Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ; 

Xác định được tất 

cả các vấn đề về: 

- Các phương pháp 

tính toán và kiểm 

tra bền kết cấu 

chống giữ Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ; 

 

 

 

15 

 

 

 

 

3 

Các phương pháp 

và sơ đồ công nghệ 

thi công hệ thống 

Xây dựng công 

trình ngầm và mỏ 

và lựa chọn phương 

pháp thi công pháp 

sơ đồ công nghệ thi 

công khả dĩ 

Các phương 

pháp và sơ đồ 

công nghệ thi 

công hệ thống 

Xây dựng công 

trình ngầm và 

mỏ 

Không tìm hiểu 

được: 

- Các phương pháp 

thi công hệ thống 

Xây dựng công trình 

ngầm và mỏ. 

- Các sơ đồ công 

nghệ thi công hệ 

thống Xây dựng 

CTN&Mỏ. 

Tìm hiểu được một 

trong các vấn đề về: 

- Các phương pháp 

thi công hệ thống 

Xây dựng công trình 

ngầm và mỏ. 
- Các sơ đồ công 
nghệ thi công hệ 
thống Xây dựng 
CTN&Mỏ. 

Tìm hiểu được hai 

trong các vấn đề về: 

- Các phương pháp 

thi công hệ thống 

Xây dựng công trình 

ngầm và mỏ. 
- Các sơ đồ công 
nghệ thi công hệ 
thống Xây dựng công 
trình ngầm và mỏ. 

Tìm hiểu được tất 

cả các vấn đề về: 

- Các phương pháp 

thi công hệ thống 

Xây dựng công trình 

ngầm và mỏ. 

- Các sơ đồ công 

nghệ thi công hệ 

thống Xây dựng 

CTN&Mỏ. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

4 

Thiết kế lập biện pháp 

thi công các hạng mục 

của hệ thông Xây 

dựng công trình ngầm 

và mỏ  

Lập biện pháp thi 

công các hạng mục 

của hệ thông Xây 

dựng công trình 

ngầm và mỏ. 

Không áp dụng được 

kiến thức để: 

- Lập biện hộ chiếu 

khoan nổ/ bố trí thiết bị 

trong thi công các 

hạng mục của hệ thông 

Xây dựng công trình 

ngầm và mỏ. 

- Lập biểu đồ TCCK/ 

lịch trình thi công các 

hạng mục của hệ thông 

CTN; 

 

Áp dụng được kiến 

thức để hoàn thiện 

được một công việc: 

- Lập biện hộ chiếu 

khoan nổ/ bố trí thiết bị 

trong thi công các 

hạng mục của hệ thông 

Xây dựng công trình 

ngầm và mỏ. 

- Lập biểu đồ TCCK/ 

lịch trình thi công các 

hạng mục của hệ thông 

CTN; 

Áp dụng được kiến 

thức để hoàn thiện 

được hai công việc 

nhưng chưa có 

những lập luận xác 

đáng: 

- Lập biện hộ chiếu 

khoan nổ/ bố trí thiết bị 

trong thi công các 

hạng mục của hệ thông 

Xây dựng công trình 

ngầm và mỏ. 

- Lập biểu đồ TCCK/ 

lịch trình thi công các 

hạng mục của hệ thông 

CTN; 

Áp dụng được kiến 

thức để hoàn thiện 

được hai công việc và 

có những lập luận xác 

đáng: 

- Lập biện hộ chiếu 

khoan nổ/ bố trí thiết bị 

trong thi công các 

hạng mục của hệ thông 

Xây dựng công trình 

ngầm và mỏ. 

- Lập biểu đồ TCCK/ 

lịch trình thi công các 

hạng mục của hệ thông 

CTN; 

 

 

 

 

15 

 
 
 



 

Môn học: Đồ án tốt nghiệp (7100117) chuyên ngành xây dựng công trình ngầm 

Loại hình đánh giá: Rubric đánh giá nội dung đồ án (dành cho GVHD và báo cáo hội đồng) 
 

 

STT 
Chuẩn đầu ra 

môn học 

Mô tả nội 

dung đánh 
giá 

Không đạt Trung bình Khá Giỏi/Xuất sắc 
Tỷ 

trọng 
(%) 

 

 

 
1 

Tìm hiểu được điều 

kiện địa chất, địa 

chất thủy văn, đặc 

tính cơ lý của đất đá, 

phân loại khối đá, 

trắc dọc địa chất 

đường hầm/công 

trình ngầm; 

Tìm hiểu được 

điều kiện địa 

chất, địa chất 

thủy văn, đặc tính 

cơ lý của đất đá, 

phân loại khối đá, 

trắc dọc địa chất 

đường hầm/công 

trình ngầm; 

Không tìm hiểu 

được các nội dung: 

- Tổng quan điều 

kiện địa chất, địa chất 

thủy văn; 

-  Đặc tính cơ lý của 

đất đá, phân loại khối 

đá; 

- Trắc dọc địa chất 

đường hầm/công 

trình ngầm. 

Tìm hiểu được một 

trong các nội dung: 

- -Tổng quan điều kiện 

địa chất, địa chất thủy 

văn; 

- - Đặc tính cơ lý của 

đất đá, phân loại khối 

đá; 

- -Trắc dọc địa chất 

đường hầm/công 

trình ngầm.. 

Tìm hiểu được hai 

trong các nội dung: 

- -Tổng quan điều kiện 

địa chất, địa chất thủy 

văn; 

-  -Đặc tính cơ lý của 

đất đá, phân loại khối 

đá; 

- -Trắc dọc địa chất 

đường hầm/công 

trình ngầm. 

Tìm hiểu được đầy đủ các 

nội dung: 

- -Tổng quan điều kiện địa 

chất, địa chất thủy văn; 

-  -Đặc tính cơ lý của đất đá, 

phân loại khối đá; 

- -Trắc dọc địa chất đường 

hầm/công trình ngầm. 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 
2 

Xác định được các 

vấn đề kỹ thuật của 

hệ thống công trình 

ngầm 

Phương pháp 

thiết kế và thi 

công hệ thống 

công trình ngầm 

Không xác định 

được: 

- Cấu tạo của kết cấu 

công trình ngầm; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của hệ thống kết 

cấu công trình 

ngầm; 

- Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống 

theo sơ đồ. 

Xác định được một 

trong các vấn đề về: 

- Cấu tạo của kết 

cấu công trình 

ngầm; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của hệ thống kết 

cấu công trình 

ngầm; 

-Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống 

theo sơ đồ. 

Xác định được hai 

trong các vấn đề về: 

- Cấu tạo của kết cấu 

công trình ngầm; 

- Chức năng nhiệm 

vụ của hệ thống kết 

cấu công trình 

ngầm; 

-Nguyên lý hoạt 

động của hệ thống 

theo sơ đồ. 

Xác định được tất cả các 

vấn đề về: 

- Cấu tạo của kết cấu công 

trình ngầm; 

- Chức năng nhiệm vụ của hệ 

thống kết cấu công trình 

ngầm; 

- Nguyên lý hoạt động của hệ 

thống theo sơ đồ. 

 

 

 

 

 
15 



 

  

Đánh giá điều 

kiện địa chất, áp 

lực lên kết cấu 

chống giữ công 

trình ngầm; 

Không xác định 

được: 
- Đánh giá điều kiện 
địa chất, áp lực lên 
kết cấu chống giữ 
công trình ngầm; 

Xác định được một 

trong các vấn đề 

về: 
- Đánh giá điều kiện 

địa chất, áp lực lên 
kết cấu chống giữ 
công trình ngầm; 

Xác định được hai 

trong các vấn đề 

về: 
- Đánh giá điều kiện 

địa chất, áp lực lên 
kết cấu chống giữ 
công trình ngầm; 

Xác định được tất cả các 

vấn đề về: 
- Đánh giá điều kiện địa 
chất, áp lực lên kết cấu 
chống giữ công trình ngầm; 

 

 
15 

  

Các phương pháp 

tính toán và kiểm 

tra bền kết cấu 

chống giữ công 

trình ngầm; 

Không xác định 

được: 

- Tính sơ bộ chiều 

dày vỏ/lựa chọn loại 

hình kết cấu chống; 

- Tính  

Xác định được một 

trong các vấn đề về: 

- Các phương pháp 

tính toán và kiểm 

tra bền kết cấu 

chống giữ công 

trình ngầm; 

Xác định được hai 

trong các vấn đề về: 

- Các phương pháp 

tính toán và kiểm 

tra bền kết cấu 

chống giữ công 

trình ngầm; 

Xác định được tất cả các 

vấn đề về: 

- Các phương pháp tính 

toán và kiểm tra bền kết 

cấu chống giữ công trình 

ngầm; 

 

 

 

15 

 

 

 

 

3 

Các phương pháp 

và sơ đồ công nghệ 

thi công hệ thống 

công trình ngầm và 

lựa chọn phương 

pháp thi công pháp 

sơ đồ công nghệ thi 

công khả dĩ 

Các phương 

pháp và sơ đồ 

công nghệ thi 

công hệ thống 

công trình ngầm 

Không tìm hiểu 

được: 

- Các phương pháp 

thi công hệ thống 

công trình ngầm. 

- Các sơ đồ công 

nghệ thi công hệ 

thống công trình 

ngầm 

Tìm hiểu được một 

trong các vấn đề về: 

- Các phương pháp 

thi công hệ thống 

công trình ngầm. 
- Các sơ đồ công 
nghệ thi công hệ 
thống công trình 
ngầm. 

Tìm hiểu được hai 

trong các vấn đề về: 

- Các phương pháp 

thi công hệ thống 

công trình ngầm. 
- Các sơ đồ công 
nghệ thi công hệ 
thống công trình 
ngầm. 

Tìm hiểu được tất cả các 

vấn đề về: 

- Các phương pháp thi công 

hệ thống công trình ngầm. 

- Các sơ đồ công nghệ thi 

công hệ thống công trình 

ngầm. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

4 

Thiết kế lập biện 

pháp thi công các 

hạng mục của hệ 

thông công trình 

ngầm. 

Lập biện pháp 

thi công các 

hạng mục của hệ 

thông công trình 

ngầm. 

Không áp dụng 

được kiến thức để: 

- Lập biện hộ chiếu 

khoan nổ/ bố trí thiết 

bị trong thi công các 

hạng mục của hệ 

thông công trình 

ngầm. 

- Lập biểu đồ 

TCCK/ lịch trình thi 

công các hạng mục 

của hệ thông CTN; 

Áp dụng được kiến 

thức để hoàn thiện 

được một công 

việc: 

- Lập biện hộ chiếu 

khoan nổ/ bố trí thiết 

bị trong thi công các 

hạng mục của hệ 

thông công trình 

ngầm. 
- Lập biểu đồ TCCK/ 
lịch trình thi công các 
hạng mục của hệ 
thông CTN; 

Áp dụng được kiến 

thức để hoàn thiện 

được hai công việc 

nhưng chưa có 

những lập luận xác 

đáng: 

- Lập biện hộ chiếu 

khoan nổ/ bố trí thiết 

bị trong thi công các 

hạng mục của hệ 

thông công trình 

ngầm. 
- Lập biểu đồ 
TCCK/ lịch trình thi 

Áp dụng được kiến thức để 

hoàn thiện được hai công 

việc và có những lập luận 

xác đáng: 

- Lập biện hộ chiếu khoan 

nổ/ bố trí thiết bị trong thi 

công các hạng mục của hệ 

thông công trình ngầm. 
- Lập biểu đồ TCCK/ lịch 
trình thi công các hạng 
mục của hệ thông CTN; 

 

 

 

 

15 



 

công các hạng mục 
của hệ thông CTN; 

 

Môn học: Đồ án tốt nghiệp (Graduation thesis).  Mã số: 7100212 

Loại hình đánh giá: Đánh giá nội dung thực hiện Đồ án tốt nghiệp (dành cho GVHD và báo cáo hội đồng) 

TT 
Chuẩn đầu ra 

Môn học 

Mô tả nội 

dung đánh giá 

Không đạt 

(< 4.0) 

Trung bình 

(4.0  6.9) 

Khá 

(7.0  7.9) 

Giỏi/Xuất sắc 

(8.0 10) 

Tỉ trọng 

(%) 

1 

Tìm hiều được 

tổng quan về 

công trình thiết 

kế 

Tổng quan về 

công trình thiết 

kế 

Không mô tả được: 
Mô tả được 1 trong các 

nội dung: 

Mô tả được 2 trong các 

nội dung: 

Mô tả được đầy đủ các nội 

dung: 

5 

+ Vị trí, quy mô công 

trình 

+ Vị trí, quy mô công 

trình 

+ Vị trí, quy mô công 

trình 
+ Vị trí, quy mô công trình 

+ Giải pháp kiến trúc 

công trình 

+ Giải pháp kiến trúc 

công trình 

+ Giải pháp kiến trúc 

công trình 

+ Giải pháp kiến trúc công 

trình 

+ Giải pháp kỹ thuật công 

trình 

+ Giải pháp kỹ thuật 

công trình 

+ Giải pháp kỹ thuật 

công trình 

+ Giải pháp kỹ thuật công 

trình 

2 

Xác định được 

các giải pháp 

kết cấu cho 

công trình 

Các giải pháp 

kết cấu cho 

công trình 

Không xác định được: 
Xác đinh được 1 trong 

các nội dung: 

Xác đinh được 2 trong 

các nội dung: 

Xác đinh được đầy đủ các 

nội dung: 

5 

+ Giải pháp kết cấu chịu 

lực theo phương thẳng 

đứng 

+ Giải pháp kết cấu chịu 

lực theo phương thẳng 

đứng 

+ Giải pháp kết cấu chịu 

lực theo phương thẳng 

đứng 

+ Giải pháp kết cấu chịu lực 

theo phương thẳng đứng 

+ Giải pháp kết cấu chịu 

lực theo phương ngang 

+ Giải pháp kết cấu chịu 

lực theo phương ngang 

+ Giải pháp kết cấu chịu 

lực theo phương ngang 

+ Giải pháp kết cấu chịu lực 

theo phương ngang 

+ Kích thước sơ bộ tiết 

diện kết cấu 

+ Kích thước sơ bộ tiết 

diện kết cấu 

+ Kích thước sơ bộ tiết 

diện kết cấu 

+ Kích thước sơ bộ tiết diện 

kết cấu 

3 Tính toán được Tính toán tải Không xác định được: Xác đinh được 1 trong Xác đinh được 2 trong Xác đinh được đầy đủ các 10 



 

tải trọng tác 

dụng lên công 

trình 

trọng tác dụng 

lên công trình 

các nội dung: các nội dung: nội dung: 

+ Cơ sở tính toán tải trọng 
+ Cơ sở tính toán tải 

trọng 

+ Cơ sở tính toán tải 

trọng 
+ Cơ sở tính toán tải trọng 

+ Tải trọng tác dụng lên 

công trình 

+ Tải trọng tác dụng lên 

công trình 

+ Tải trọng tác dụng lên 

công trình 

+ Tải trọng tác dụng lên công 

trình 

+ Tổ hợp tải trọng + Tổ hợp tải trọng + Tổ hợp tải trọng + Tổ hợp tải trọng 

+ Nội lực trong kết cấu + Nội lực trong kết cấu + Nội lực trong kết cấu + Nội lực trong kết cấu 

4 

Thiết kế được 

kết cấu công 

trình 

Thiết kế kết 

cấu công trình 

Không thiết kế được: 
Thiết kế được 1 trong 

các nội dung: 

Thiết kế được 2 trong 

các nội dung: 

Thiết kế được đầy đủ các nội 

dung: 

20 + Sàn, khung điển hình + Sàn, khung điển hình + Sàn, khung điển hình + Sàn, khung điển hình 

+ Cầu thang bộ điển hình + Cầu thang bộ điển hình + Cầu thang bộ điển hình + Cầu thang bộ điển hình 

+ Móng công trình + Móng công trình + Móng công trình + Móng công trình 

5 

Thiết kế được 

công tác tổ 

chức thi công 

công trình 

Thiết kế tổ 

chức thi công 

công trình 

Không thiết kế được: 
Thiết kế được 1 trong 

các nội dung: 

Thiết kế được 2 trong 

các nội dung: 

Thiết kế được đầy đủ các nội 

dung: 

30 

+ Biện pháp thi công phần 

ngầm công trình 

+ Biện pháp thi công 

phần ngầm công trình 

+ Biện pháp thi công 

phần ngầm công trình 

+ Biện pháp thi công phần 

ngầm công trình 

+ Biện pháp thi công phần 

thân công trình 

+ Biện pháp thi công 

phần thân công trình 

+ Biện pháp thi công 

phần thân công trình 

+ Biện pháp thi công phần 

thân công trình 

+ Biện pháp tổ chức thi 

công 

+ Biện pháp tổ chức thi 

công 

+ Biện pháp tổ chức thi 

công 
+ Biện pháp tổ chức thi công 

+ Tổng mặt bằng thi công 
+ Tổng mặt bằng thi 

công 

+ Tổng mặt bằng thi 

công 
+ Tổng mặt bằng thi công 

6 

Đề xuất được 

các giải pháp 

an toàn lao 

động và vệ sinh 

môi trường 

Các giải pháp 

an toàn lao 

động và vệ sinh 

môi trường 

Không đề xuất, đánh giá 

được: 

Đề xuất được 1 trong 

các nội dung: 

Đề xuất được 2 trong 

các nội dung: 

Đề xuất được đầy đủ các nội 

dung: 

5 

+ Giải pháp an toàn lao 

động 

+ Giải pháp an toàn lao 

động 

+ Giải pháp an toàn lao 

động 
+ Giải pháp an toàn lao động 

+ Giải pháp vệ sinh môi 

trường 

+ Giải pháp vệ sinh môi 

trường 

+ Giải pháp vệ sinh môi 

trường 

+ Giải pháp vệ sinh môi 

trường 

+ Tác động của công trình 

đến môi trường 

+ Tác động của công 

trình đến môi trường 

+ Tác động của công 

trình đến môi trường 

+ Tác động của công trình đến 

môi trường 

7 

Vẽ được các 

bản vẽ thể hiện 

kết quả thiết kế 

Bản vẽ thể hiện 

kết quả thiết kế 

Không vẽ được: 
Vẽ được ít nhất 5 bản 

vẽ trong số các bản vẽ: 

Vẽ được ít nhất 10 bản 

vẽ trong số các bản vẽ: 
Vẽ được đầy đủ các bản vẽ: 

25 

+ Bản vẽ kiến trúc + Bản vẽ kiến trúc + Bản vẽ kiến trúc + Bản vẽ kiến trúc 

+ Bản vẽ bố trí cốt thép 

sàn tầng điển hình 

+ Bản vẽ bố trí cốt thép 

sàn tầng điển hình 

+ Bản vẽ bố trí cốt thép 

sàn tầng điển hình 

+ Bản vẽ bố trí cốt thép sàn 

tầng điển hình 

+ Bản vẽ bố trí thép 

khung điển hình 

+ Bản vẽ bố trí thép 

khung điển hình 

+ Bản vẽ bố trí thép 

khung điển hình 

+ Bản vẽ bố trí thép khung 

điển hình 

+ Bản vẽ thép cầu thang 

bộ điển hình 

+ Bản vẽ thép cầu thang 

bộ điển hình 

+ Bản vẽ thép cầu thang 

bộ điển hình 

+ Bản vẽ thép cầu thang bộ 

điển hình 

+ Bản vẽ chi tiết móng + Bản vẽ chi tiết móng + Bản vẽ chi tiết móng + Bản vẽ chi tiết móng 

+ Bản vẽ thi công cọc + Bản vẽ thi công cọc + Bản vẽ thi công cọc + Bản vẽ thi công cọc 



 

+ Bản vẽ đào móng + Bản vẽ đào móng + Bản vẽ đào móng + Bản vẽ đào móng 

+ Bản vẽ thi công kết cấu 

móng 

+ Bản vẽ thi công kết cấu 

móng 

+ Bản vẽ thi công kết cấu 

móng 

+ Bản vẽ thi công kết cấu 

móng 

+ Bản vẽ thi công cột, 

dầm, sàn, cầu thang điển 

hình 

+ Bản vẽ thi công cột, 

dầm, sàn, cầu thang điển 

hình 

+ Bản vẽ thi công cột, 

dầm, sàn, cầu thang điển 

hình 

+ Bản vẽ thi công cột, dầm, 

sàn, cầu thang điển hình 

+ Bản vẽ tổng tiến độ thi 

công 

+ Bản vẽ tổng tiến độ thi 

công 

+ Bản vẽ tổng tiến độ thi 

công 
+ Bản vẽ tổng tiến độ thi công 

+ Bản vẽ tổng mặt bằng 

thi công 

+ Bản vẽ tổng mặt bằng 

thi công 

+ Bản vẽ tổng mặt bằng 

thi công 

+ Bản vẽ tổng mặt bằng thi 

công 

  



 

VII. Nội dung chương trình  

7.1. Cấu trúc chương trình đào tạo 

TT Phần chương trình Số tín chỉ 

I Giáo dục đại cương 65 

I.1 Kiến thức toán và khoa học, tự nhiên 32 

 - Bắt buộc toàn khối ngành 26 

 - Từng ngành tự chọn 6 

I.2 
Kiến thức Kiến thức chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội 
13 

 - Lý luận chính trị 11 

 - Pháp luật đại cương 2 

I.3 Tiếng Anh 6 

I.4 Giáo dục thể chất  3 

I.5 Giáo dục quốc phòng 11 

II Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 92 

II.1 Cơ sở ngành/ nhóm ngành 52 

II.2 
Chuyên ngành, thực tập và luận văn tốt 

nghiệp 
40 

 - Định hướng chuyên ngành  12 

 - Tự chọn ngành 9 

 - Tự chọn nhóm ngành 9 

 - Thực tập tốt nghiệp 2 

 - Đồ án tốt nghiệp 8 

Tổng khối lượng 157 

 
 
 
 
 
 



 

7.2.  Danh mục học phần chi tiết 

I. Kiến thức giáo dục đại cương 65  Ghi 

chú 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối 

lượng  
Số chuyên ngành học trong học kỳ 

 

A(X-

Y-Z) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Kiến thức toán và khoa học, tự nhiên 32                    

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 4                  

2 7010103 Giải tích 1 4 4                  

3 7010104 Giải tích 2 4   4                

4 7010111 Phương pháp tính 3 4                  

5 7010120 
Lý thuyết xác suất và thống kê Toán 

học 
3 1                 

 

6 7010204 Vật lý đại cương 1 4   3                

7 7010202 Thí nghiệm Vật lý đại cương 1 1         3          

8 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3           3        

9   Tự chọn A 6   3 3              

2. Kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 13                    

1 7020105 Triết học Mác - Lênin 3     3              

2 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2       2            

3 7020104 Pháp luật đại cương 2   2                

4 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2         2         
 

5 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2           2       
 

6 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2             2     
 

3. Tiếng anh 6                    

1 7010601 Tiếng Anh 1 3 3                  

2 7010602 Tiếng Anh 2 3   3                

4. Giáo dục thể chất 3           

1 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 1                  

2 7010702 Giáo dục thể chất 2 1   1                

3 7010703 Giáo dục thể chất 3 1     1              

5. Giáo dục quốc phòng 11           

1 7300101 Đường lối quân sự của Đảng 3       3            



 

2 7300102 Công tác quốc phòng - an ninh 3         3          

3 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 5           5        

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 92           

II. 1 Cơ sở ngành 52           

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối 

lượng  
Số chuyên ngành học trong học kỳ 

 

A(X-

Y-Z) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 7010404 Hình học họa hình 2 2                 
  

2 7010505 Cơ lý thuyết 1 3   2               
  

3 7030501 Cơ học kết cấu + BTL 4       4           
  

4 7030504 Sức bền vật liệu + BTL 4     4             
  

5 7030508 Thí nghiệm sức bền vật liệu 1     1             
  

6 7040511 Địa chất công trình 3     
  

3           
  

7 7040526 Thực tập địa chất công trình 1     
  

1           
  

8 7050109 Trắc địa công trình + BTL 3         3         
  

9 7100109 Cơ học đá và khối đá 2           2       
XDXN; 

XDNM 

10 7100111 
Cơ sở thiết kế quy hoạch cấu tạo hệ thống 

công trình ngầm và mỏ  
1           1       

XDXN; 

XDNM 

11 7100120 Nhập môn Kỹ thuật xây dựng 3     3             
  

12 7100130 Thí nghiệm Cơ học đá và khối đá 3             3     
XDXN; 

XDNM 

13 7100201 AutoCAD xây dựng 3     3             
  

14 7100204 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1         3         
  

15 7100207 Đồ án kết cấu thép 1           1       
  

16 7100208 Đồ án kiến trúc công trình dân dụng 1           1       
XDDC 

17 7100210 Đồ án nền và móng công trình xây dựng 1         1         
  

18 7100218 Kết cấu bê tông cốt thép 3         3         
  

19 7100224 Kết cấu thép 3           3       
  

20 7100227 Kiến trúc công trình dân dụng 2           2       
XDDC 

21 7100228 Kỹ thuật thi công 1 3             3     
XDDC 

22 7100232 Nền và móng công trình xây dựng 3         3         
  



 

 7100238 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 1     
  

1           
  

 7100246 Vật liệu xây dựng 3     
  

3           
  

 7100304 Cơ học đất xây dựng 3       3           
  

 7100314 
Đồ án thiết kế và thi công công trình hạ 

tầng đô thị 
1               1   

XDHT 

 7100323 
Thiết kế và thi công công trình hạ tầng đô 

thị 
3               3   

XDHT 

 7100327 Tổ chức và quản lý giao thông đô thị 2             2     
XDHT 

II. 2 Chuyên ngành, thực tập và luận văn tốt nghiệp            

II.2.1. Xây dựng Hạ tầng cơ sở 40           

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Khối 

lượng  
Số chuyên ngành học trong học kỳ 

 

A(X-

Y-Z) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 7100310 
Đồ án quy hoạch giao thông và thiết kế 

đường 
1           1       

 

2 7100311 Đồ án thi công Công trình cầu 1               1    

3 7100312 Đồ án thi công công trình đường 1             1      

4 7100313 Đồ án thiết kế công trình cầu 1             1      

5 7100315 Đồ án tốt nghiệp 8                 8  

6 7100317 Quy hoạch giao thông và thiết kế đường 2           2        

7 7100318 Thi công công trình cầu 2               2    

8 7100319 Thi công công trình đường 2             2      

9 7100321 Thiết kế công trình cầu 2             2      

10 7100324 Thực tập tốt nghiệp 2                 2  

11 7100326 
(TC_B) - Tin học ứng dụng trong XD 

HTCS 
2           2       

 

12 7100301 (TC_B) - An toàn lao động trong xây dựng 2               2    

13 7100309 
(TC_B) - Công nghệ hiện đại trong thi công 

cầu và hầm 
3               3   

 

14 7100325 (TC_B) - Thủy văn công trình 2           2        

15 7100202 (TC_C) - Định mức và dự toán xây dựng 2               2    

16 7100303 
(TC_C) - Cấp thoát nước trong công trình 

xây dựng 
2             2     

 

17 7100302 (TC_C) - Bê tông cốt thép ứng suất trước 3             3      

18 7100316 
(TC_C) - Ổn định và gia cố mái dốc công 

trình 
2             2     

 

II.2.2 Xây dựng công trình ngầm            

1 7100104 
Cấu tạo và tính toán kết cấu chống giữ công 

trình ngầm 
3             3     

 



 

2 7100118 
Nguyên lý thiết kế xây dựng công trình 

ngầm 
2               2   

 

3 7100139 Xây dựng công trình ngầm 2             2      

4 7100114 Đồ án xây dựng công trình ngầm 1             1      

5 7100101 
An toàn và bảo vệ môi trường trong xây 

dựng công trình ngầm 
2               2   

 

6 7100141 
Xây dựng công trình ngầm trong các điều 

kiện đặc biệt 
2               2   

 

7 7100131 Thực tập tốt nghiệp 2                 2  

8 7100117 Luận văn tốt nghiệp 8                 8  

9 7100135 
(TC_B )Tin học ứng dụng trong xây dựng 

công trình ngầm 2 
          2       

 

10 7100144 (TC_B)-Xây dựng giếng đứng + Đồ án 3             3      

11 7100137 
(TC_B) Xây dựng các công trình trên mặt 

đất 2 
            2     

 

12 7100126 
(TC_B) Sửa chữa, cải tạo khôi phục công 

trình ngầm 2 
              2   

 

13 7100133 (TC_C) _ Tiếng anh chuyên ngành 2               2    

14 7100203 (TC_C) - Định mức và dự toán xây dựng 2             2      

15 7100302 (TC_C)-Bê tông cốt thép ứng suất trước 3             3      

16 7100325 (TC_C) Thủy văn công trình 2             2      

II.2.3 Xây dựng công trình ngầm và mỏ 40           

1 7100104 
Cấu tạo và tính toán kết cấu chống giữ công 

trình ngầm 
3             3     

 

2 7100118 
Nguyên lý thiết kế xây dựng công trình 

ngầm 
2               2   

 

3 7100139 Xây dựng công trình ngầm 2             2      

4 7100114 Đồ án xây dựng công trình ngầm 1             1      

5 7100101 
An toàn và bảo vệ môi trường trong xây 

dựng công trình ngầm 
2               2   

 

6 7100141 
Xây dựng công trình ngầm trong các điều 

kiện đặc biệt 
2               2   

 

7 7100131 Thực tập tốt nghiệp 2                 2  

8 7100117 Luận văn tốt nghiệp 8                 8  

9 7100135 
(TC_B )Tin học ứng dụng trong xây dựng 

công trình ngầm 2 
          2       

 

10 7100144 (TC_B)-Xây dựng giếng đứng + Đồ án 3             3      

11 7100126 
(TC_B) Sửa chữa, cải tạo khôi phục công 

trình ngầm 2 
              2   

 

12 7100137 
(TC_B) Xây dựng các công trình trên mặt 

đất 2 
            2     

 

13 7100203 (TC_C) - Định mức và dự toán xây dựng 2             2      

14 7100302 (TC_C)-Bê tông cốt thép ứng suất trước 3             3      

15 7100325 (TC_C) Thủy văn công trình 2             2      



 

16 7100133 (TC_C) _ Tiếng anh chuyên ngành 2               2    

II.2.3 Xây dựng dân dụng và công nghiệp            

1 7100205 Đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép 1             1      

2 7100221 Kết cấu nhà bê tông cốt thép 3             3      

3 7100229 Kỹ thuật thi công 2 2               2    

4 7100209 Đồ án Kỹ thuật thi công 1               1    

5 7100226 Kiến trúc công trình công nghiệp 2             2      

6 7100242 Tổ chức và quản lý thi công 2               2    

7 7100211 Đồ án tổ chức và quản lý thi công 1               1    

8 7100240 Thực tập tốt nghiệp 2                 2  

9 7100212 Đồ án tốt nghiệp 8                 8  

10 B Tự chọn B 9           2 3 4    

11 C Tự chọn C 9             4 5    

 

 



 

7.3.  Ma trận tích hợp môn học- chuẩn đầu ra 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

I. Toán & KH Tự nhiên (bắt buộc) 

1 7010102 Đại số tuyến tính 3 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

2 7010103 Giải tích 1 3 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

3 7010104 Giải tích 2 3 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

4 7010204 Vật lý đại cương 1 3 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

5 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 3 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

6 7010304 Hóa đại cương phần 1 + TN 3 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

7 7010111 Phương pháp tính 3 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

8 7010120 Xác suất thống kê 3 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

9 7010407 (TC_A) - Vẽ kỹ thuật xây dựng 3 2 - 2 - - - - - - - - - 2 2 2 - - 

10 7080226 (TC_A) - Tin học đại cương + TH 3 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

II. Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 

11 7020105 Triết học Mác - Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2 - 

12 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2 - 

13 7020104 Pháp luật đại cương - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2 - 

14 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2 - 

15 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2 - 

16 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2 - 

III. Chứng chỉ 

17 7300101 Đường lối quân sự của Đảng - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

18 7300102 Công tác quốc phòng - an ninh - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

19 7300201 Quân sự chung và chiến thuật - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 

20 7010701 Giáo dục thể chất 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

21 7010702 Giáo dục thể chất 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 



 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

22 7010703 Giáo dục thể chất 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

IV. Ngoại ngữ 

23 7010601 Tiếng Anh 1 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - 

24 7010602 Tiếng Anh 2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - 

V. Cơ sở ngành/nhóm ngành 

25 7010505 Cơ lý thuyết 1 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 

26 7010404 Hình học họa hình  3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 

27 7030504 Sức bền vật liệu + BTL 3 3 3 2 2 2 2 - 2 2 2 - 1 1 1 1 - - 

28 7030508 Thí nghiệm sức bền vật liệu 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 - 1 1 1 1 - - 

29 7030501 Cơ học kết cấu + BTL 3 3 3 2 2 2 2 - 2 2 2 - 1 1 1 1 - - 

30 7100201 AutoCAD Xây dựng 3 3 3 2 2 2 2 - 2 2 2 - 1 1 2 1 - - 

31 7100246 Vật liệu xây dựng 3 3 3 3 2 2 2 - 2 2 2 - 1 1 2 1 - - 

32 7100238 Thí nghiệm Vật liệu xây dựng 3 3 3 3 2 2 2 - 2 2 2 - 1 1 1 1 - - 

33 7040511 Địa chất công trình 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 

34 7040526 Thực tập địa chất công trình 2 2 2 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 

35 7100304 Cơ học đất xây dựng 3 3 3 3 2 2 2 - 2 2 2 - 1 1 2 1 - - 

36 7100232 Nền và móng công trình xây dựng 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 2 1 - - 

37 7100210 Đồ án nền và móng công trình xây dựng 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 2 1 - - 

38 7050109 Trắc địa công trình + BTL 3 3 3 2 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 2 1 - - 

39 7100224 Kết cấu thép 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 - - 

40 7100207 Đồ án kết cấu thép 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 2 1 - - 

41 7100218 Kết cấu bê tông cốt thép 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 2 1 - - 

42 7100204 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 2 1 - - 

43 7100208 Đồ án kiến trúc công trình dân dụng 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 2 1 - - 

44 7100227 Kiến trúc công trình dân dụng 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 2 1 - - 



 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

45 7100228 Kỹ thuật thi công 1 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 2 2 - - 

46 7100120 Nhập môn kỹ thuật xây dựng 3 3 3 2 1 1 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 - - 

47 7100109 Cơ học đá và khối đá 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - 

48 7100130 Thí nghiệm Cơ học đá và khối đá 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1 - 

49 
7100111 

Cơ sở thiết kế quy hoạch cấu tạo hệ thống công 

trình ngầm và mỏ 
2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 1 1 1 - 

50 7100314 
Đồ án thiết kế và thi công công trình hạ tầng đô 

thị 
3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1   

51 7100323 Thiết kế và thi công công trình hạ tầng đô thị 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1   

52 7100327 Tổ chức và quản lý giao thông đô thị 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1   

VI. Chuyên ngành 

VI.1. Chuyên ngành xây dựng hạ tầng cơ sở 

1 7100321 Thiết kế công trình cầu 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

2 7100313 Đồ án thiết kế công trình cầu 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

3 7100318 Thi công công trình cầu 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

4 7100311 Đồ án thi công Công trình cầu 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

5 7100317 Quy hoạch giao thông và thiết kế đường 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

6 7100310 Đồ án quy hoạch giao thông và thiết kế đường 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

7 7100319 Thi công công trình đường 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

8 7100312 Đồ án thi công công trình đường 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

9 7100326 (TC_B) - Tin học ứng dụng trong XD HTCS 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

10 7100301 (TC_B) - An toàn lao động trong xây dựng 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

11 7100309 
(TC_B) - Công nghệ hiện đại trong thi công cầu 

và hầm 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

12 7100325 (TC_B) - Thủy văn công trình 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

13 7100202 (TC_C) - Định mức và dự toán xây dựng 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 



 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

14 7100303 
(TC_C) - Cấp thoát nước trong công trình xây 

dựng 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

15 7100302 (TC_C) - Bê tông cốt thép ứng suất trước 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

16 7100316 (TC_C) - Ổn định và gia cố mái dốc công trình 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

17 7100344 Thực tập tốt nghiệp 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 - 2 2 - - - - - 

18 7100345 Đồ án tốt nghiệp 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - - 

VI.2. Chuyên ngành xây dựng công trình ngầm                   

 
7100104 

Cấu tạo và tính toán kết cấu chống giữ công trình 

ngầm 3 
3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100118 Nguyên lý thiết kế xây dựng công trình ngầm 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100139 Xây dựng công trình ngầm 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100114 Đồ án xây dựng công trình ngầm 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 
7100101 

An toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng 

công trình ngầm 2 
3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 
7100141 

Xây dựng công trình ngầm trong các điều kiện đặc 

biệt 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100131 Thực tập tốt nghiệp 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100117 Luận văn tốt nghiệp 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 
7100135 

Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình 

ngầm 3 
3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100144 Xây dựng giếng đứng + Đồ án 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100236 Sửa chữa, cải tạo và khôi phục công trình 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100133 Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 3 2 1 1 1 - - 1 - - 2 2 2 2 - - 

 7100203 Định mức và dự toán xây dựng 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100302 Bê tông cốt thép ứng suất trước 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 



 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

 7100325 Thủy văn công trình 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

VI.3. Chuyên ngành xây dựng công trình ngầm và mỏ                   

 
7100105 

Cấu tạo và tính toán kết cấu chống giữ công trình 

ngầm và mỏ 3 
3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 
7100119 

Nguyên lý thiết kế xây dựng công trình ngầm và 

mỏ 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 
7100142 

Xây dựng công trình ngầm trong mỏ (lò bằng, 

lò nghiêng) 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 
7100115 

Đồ án xây dựng công trình ngầm trong mỏ (lò 

bằng, lò nghiêng) 1 
1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 
7100102 

An toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng 

công trình ngầm và mỏ 2 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100129 Thi công hầm và công trình ngầm 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100131 Thực tập tốt nghiệp 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100117 Luận văn tốt nghiệp 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 
7100135 

Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình 

ngầm 3 
3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100144 Xây dựng giếng đứng + Đồ án 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100137 Xây dựng các công trình trên mặt đất 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100236 Sửa chữa, cải tạo và khôi phục công trình 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100133 Tiếng Anh chuyên ngành 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100203 Định mức và dự toán xây dựng 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100302 Bê tông cốt thép ứng suất trước 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

 7100325 Thủy văn công trình 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

VI.4. Chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp 



 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

CHUẨN ĐẦU RA 

Kiến thức Kỹ năng Năng lực 
Phẩm 

chất 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

47 7100205 Đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

48 7100221 Kết cấu nhà bê tông cốt thép 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

49 7100229 Kỹ thuật thi công 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

50 7100209 Đồ án Kỹ thuật thi công 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

51 7100226 Kiến trúc công trình công nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

52 7100242 Tổ chức và quản lý thi công 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

53 7100211 Đồ án tổ chức và quản lý thi công 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

54 7100241 (TC_B) - Tin học ứng dụng trong xây dựng 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

55 7100231 (TC_B) - Môi trường và ATLĐ trong xây dựng 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

56 7100219 (TC_B) - Kết cấu bê tông cốt thép đặc biệt 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

57 7100222 (TC_B) - Kết cấu nhà thép 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

58 7100206 (TC_B) - Đồ án kết cấu nhà thép 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

59 7100202 (TC_C) - Định mức và dự toán xây dựng 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

60 7100215 (TC_C) - Giám sát thi công 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

61 7100217 (TC_C) - Hệ thống kỹ thuật trong công trình XD 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

62 7100239 (TC_C) - Thông gió và chiếu sáng 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

63 7100212 Thực tập tốt nghiệp 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

64 7100240 Đồ án tốt nghiệp 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - - 

Ghi chú: 3: đáp ứng cao; 2: đáp ứng trung bình; 1: đáp ứng thấp;  "-": không đáp ứng 

 

 

 

 

Chú thích: 3: đáp ứng cao, 2: đáp ứng trung bình, 1: đáp ứng thấp; -: không đáp ứng 



 

7.4. Kế hoạch học tập 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

7.5.  Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

7.5.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

7010102 4(4-0-8) Đại số tuyến tính (Linear Algebra) 

Điều kiện học học phần: Không.  

Mục tiêu của học phần:Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đại số tuyến tính. Hướng dẫn sinh 

viên giải các dạng bài tập và giới thiệu một số ứng dụng của đại số tuyến tính. 

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp các kiến thức về số phức, đa thức; ma trận, 

định thức, hệ phương trình tuyến tính;không gian véc tơ; ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng và véc 

tơ riêng; không gian Euclide, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương. 

7010103 4(4-0-8) Giải tích 1 (Calculus 1) 

Điều kiện học học phần: Không. 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. 

Học phần này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới 

hạn; hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi. 

 Tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp các kiến thức về: giới hạn và tính liên tục của 

hàm số một biến số thực; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số thực; tích phân hàm số một 

biến số thực, chuỗi. 

7010104 4(4-0-8) Giải tích 2 (Calculus 2) 

Điều kiện học học phần: 

Môn học học trước: Giải tích 1 (7010103); 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hàm số một biến số. 

Học phần này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, cách tính và ứng dụng của phép tính giới 

hạn; hàm liên tục; đạo hàm, vi phân các cấp, tích phân và chuỗi. 

Tóm tắt nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, 

tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt và phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; 

đồng thời hướng dẫn sinh viên cách giải các bài toán trên. Trên cơ sở đó, định hướng sinh viên 

ứng dụng các kiến thức của môn học vào thực tiễn cuộc sống và khoa học kĩ thuật. Đây là công 

cụ cần thiết để giúp sinh viên học các môn chuyên ngành tiếp theo và tiến tới ứng dụng giải quyết 

các vấn đề trong thực tế công việc sau này. 

7010202 1(0-2-1) Thí nghiệm Vật lí 1(Physics Experiment 1) 

Môn học song song: Vật lí 1 (7010201) 

Mục tiêu của học phần: 

Nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản của vật lí thông qua các hiện tượng, các định luật vật 

lí được chuyển tải từ mỗi bài thí nghiệm. Các bài thí nghiệm tương ứng các phần của vật lí:cơ 

học; nhiệt học; điện học và từ học; quang học. 

Tóm tắt nội dung học phần: Nội quy, quy tắc phòng thí nghiệm. Một số phương pháp đo và 

dụng cụ đo cơ bản (cân khối lượng, đo độ dài với sai số và độ chính xác cao, đồng hồ vạn năng 

đo các đại lượng đo điện,...). Các loại sai số, phương pháp xử lí số liệu thí nghiệm. Các thí nghiệm 

vật lí đại cương thuộc các phần cơ học, nhiệt học, điện học, từ học và quang học. Xử lí kết quả 

thí nghiệm thu được theo từng bài thí nghiệm và viết báo cáo thí nghiệm. 



 

7010204  (4-0-8) Vật lí 1 (Physics 1) 

Môn học tiên quyết: Không; 

Môn học học trước: Không; 

Môn học song song: Thí nghiệm vật lí 1. 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp những kiến thức vật lí cơ bản về các phần cơ học chất điểm, 

cơ học vật rắn, thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên lí I và nguyên lí 

II nhiệt động học, điện trường, từ trường và cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, bức xạ nhiệt, vật lí 

lượng tử. Góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học của sinh viên. 

Tóm tắt nội dung học phần: Các khái niệm và đại lượng vật lí, các định luật và định lí về cơ 

học chất điểm và cơ học vật rắn, thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết động học phân tử, nguyên 

lí I và nguyên lí II nhiệt động học, trường tĩnh điện, từ trường, cảm ứng điện từ, sóng ánh sáng, 

bức xạ nhiệt và vật lí lượng tử; vận dụng kiến thức để giải bài tập và giải thích hiện tượng, ứng 

dụng trong thực tế. 

7010304 3(2-2-5) Hoá học đại cương 1 + TN (General chemistry 1 + Experiments) 

Điều kiện học học phần: Không  

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các 

nguyên lý, các qui luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá 

học vào việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều kiện 

để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, Hoá môi trường, 

...; Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng 

thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, Phân tích, Hóa lý, Hóa 

keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, 

... 

Tóm tắt nội dung học phần: Áp dụng các nguyên lý I, II của nhiệt động học để xác định nhiệt 

phản ứng, chiều của phản ứng hoá học. Hằng số cân bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến hằng số 

cân bằng. Vận tốc phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng tới vận tốc phản ứng. Tính chất của dung 

dịch không điện ly. Cân bằng trong dung dịch điện ly. Thế điện cực của một cặp oxi hóa khử, 

cấu tạo pin và suất điện động của pin. Xác định chiều của phản ứng oxi hóa khử. Các phương 

pháp xử lý số liệu thí nghiệm. Thí nghiệm về chuyển dịch cân bằng, các yếu tố đến tốc độ phản 

ứng, chuẩn độ xác định nồng độ axit - bazơ, cân bằng phản ứng oxi hóa khử và chuẩn độ oxi hóa 

– khử. Xử lí kết quả thí nghiệm thu được theo từng bài thí nghiệm và viết báo cáo thí nghiệm. 

7010120 3(3-0-6) Lý thuyết Xác suất và thống kê (Probability theory and mathematical 

statistics) 

Điều kiện học học phần: Không 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của Lý thuyết xác suất và thống 

kê toán học, áp dụng giải quyết các bài toán thực tiễn. Kiến thức cụ thể gồm: Phép tính xác suất; 

biến ngẫu nhiên; Biến ngẫu nhiên hai chiều; Lí thuyết mẫu; Ước lượng tham số; Kiểm định giả 

thuyết thống kê;Tương quan và hồi quy. Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên có các kỹ 

năng như: Mô tả được một bài toán thực tế bằng ngôn ngữ xác suất và vận dụng kiến thức phép 



 

tính xác suất để giải quyết bài toán; Tìm được luật phân phối của biến ngẫu nhiên, tính được các 

đặc trưng của biến ngẫu nhiên. ..... 

Tóm tắt nội dung học phần: Lý thuyết xác suất: Các khái niệm về xác suất; biến ngẫu nhiên 

một chiều; luật phân phối của biến ngẫu nhiên; biến ngẫu ngẫu nhiên nhiều chiều;Thống kê: Lý 

thuyết mẫu; ước lượng tham số thống kê; kiểm định giả thuyết thống kê; tương quan và hồi quy. 

7010111 3(3-0-6) Phương pháp tính (Calculation method) 

Điều kiện học học phần  

Môn học tiên quyết: Không; 

Môn học học trước: 7010102 (Đại số), 7010103 (Giải tích 1), 7010104 (Giải tích 2). 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên các dạng bài toán giải tích số cơ bản: cơ sở, nội 

dung chính,  một số tính chất quan trọng nhất của những phương pháp thông dụng để giải gần 

đúng các bài toán đó và đánh giá sai số; hiểu được mối liên hệ giữa việc giải các bài toán thực tế 

và tính toán khoa học trong khoa học – công nghệ, kinh tế và xã hội; nắm được thuật toán và biết 

một số ưu nhược điểm của các phương pháp đã học như: độ tin cậy, hiệu quả và khả năng thực 

hiện được trong thực tế. Ngoài ra, sinh viên biết áp dụng các phương pháp tính gần đúng đã học 

vào các bài toán ứng dụng chuyên ngành; ngoài ra có thể nâng cao: biết sử dụng một số phần 

mềm toán học như Matlab, Maple, Mathematica vào các bài tính toán khoa học.  

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần bao gồm các nội dung sau: Số gần đúng và sai số; Giải 

phương trình f(x) = 0; Giải hệ phương trình đại số tuyến tính; Nội suy đa thức và phương pháp 

xấp xỉ bình phương cực tiểu; Tính gần đúng đạo hàm, tích phân; Giải gần đúng phương trình vi 

phân thường; Giải gần đúng phương trình đạo hàm riêng. 

7080225  3 (2-2-5)   Tin học đại cương + thực hành  

Thời gian học: 16 tuần 

Môn học tiên quyết:  

Môn học học trước: 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về máy tính và 

mạng máy tính, hệ điều hành Windows, phần mềm văn phòng Mircosoft Word, Mircosoft Excel, 

Mircosoft Powerpoint. 

Tóm tắt nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về máy tính và 

mạng máy tính, hệ điều hành Windows, phần mềm văn phòng Mircosoft Word, Mircosoft Excel, 

Mircosoft PowerPoint. 

7020102 – Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 (Principles of Marxist and 

Lennist 1) 

Điều kiện học học phần: Không. 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, 

phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin với tính cách là thế giới quan, phương 

pháp luận khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, nhân 

sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học chung nhất; tạo 

lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành khác của chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tóm tắt nội dung học phần: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-

Lênin 

7020103 – Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2(Principles of Marxist and 



 

Lennist 2) 

Điều kiện học học phần: Không. 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thế giới quan, 

phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin với tính cách là thế giới quan, phương 

pháp luận khoa học, trên cơ sở đó góp phần hình thành ở người học thế giới quan khoa học, nhân 

sinh quan cách mạng đúng đắn, tư duy lý luận và phương pháp tư duy khoa học chung nhất; tạo 

lập căn cứ để hiểu cơ sở lý luận triết học của các bộ phận cấu thành khác của chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tóm tắt nội dung học phần: Học thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư 

bản chủ nghĩa và Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội 

7020104 2(2/0/4) Pháp luật đại cương (General Law) 

 Môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1) 7020101; 

Môn học học trước: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 2) 7020102. 

Mục tiêu của học phần: Nắm được các kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước, về pháp luật, quy 

phạm pháp luật – đơn vị cơ sở cấu thành của pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, các loại văn 

bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; pháp chế, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; nắm 

được kiến thức cơ bản về quan hệ pháp luật; các loại chủ thể quan hệ pháp luật, nội dung quan 

hệ pháp luật; hành vi pháp lý; nắm được kiến thức cơ bản về thực hiện pháp luật, vi phạm pháp 

luật, các loại vi phạm pháp luật; nội dung chủ yếu của Hiến pháp và một số bộ luật, luật cơ bản 

của Việt Nam.  

Tóm tắt nội dung học phần: Học phần Pháp luật đại cương trang bị cho sinh viên những kiến 

thức lý luận cơ bản về nhà nước và về pháp luật; nhận thức và vận dụng các quy phạm pháp luật, 

văn bản quy phạm pháp luật trong cuộc sống. Các nội dung cơ bản bao gồm: Nguồn gốc, bản 

chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước và của pháp luật; bộ máy Nhà nước 

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật và một số hiện tượng xã hội 

quan trọng; quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật của Việt Nam; nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật, cấu thành 

của quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nội dung 

cơ bản của Hiến pháp và một số đạo luật quan trọng của Việt Nam. 

7020201 2(2/0/4) Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh’s ideology) 

Điều kiện tiên quyết: Môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 1 và 2); 

Môn học học trước:  Không. 

Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên có thể nắm 

được những vấn đề cơ bản nhất về Hồ Chí Minh, về con đường cách mạng Việt Nam, về tư 

tưởng, đạo đức, văn hoá Hồ Chí Minh; giúp cho sinh viên có những hiểu biết về nền tảng tư 

tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; sinh viên có ý thức tu 

dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt; có bản lĩnh chính trị vững vàng.  

Tóm tắt nội dung học phần: Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học nắm được cơ sở, 

quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản nhất của 

Tư tưởng Hồ Chí Minh như: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về 



 

chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt 

Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; 

về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới. 

7020301 3(3/0/6) Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam (Revolutionary policy of 

Vietnam Communist Party) 

Môn học tiên quyết: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

Mục tiêu học phần: nắm vững được điều kiện lịch sử, quá trình ra đời tất yếu của Đảng; nắm 

vững nội dung cơ bản đường lối, chủ trương của Đảng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc 

chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; nắm vững nội dung cơ bản quá trình hình thành, bổ sung 

và phát triển đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; làm rõ kết quả thực hiện đường 

lối cách mạng của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản trong tiến trình cách mạng Việt Nam.. 

Mô tả tóm tắt học phần: Môn học trình bày một cách khách quan, có hệ thống quá trình ra đời 

của Đảng – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam và đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, các biện pháp, 

giải pháp trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, so sánh với yêu cầu thực tiễn, thông qua sự 

kiểm nghiệm của thực tiễn để đánh giá đường lối của Đảng; khẳng định những thành công, chỉ 

ra những hạn chế trong quá trình hoạch định, thực hiện đường lối, từ đó làm rõ những nguyên 

tắc, những quy luật khách quan chi phối quá trình Đảng hoạch định, thực hiện đường lối. 

7010601 3(3-0-6) Tiếng Anh 1 (English 1) 

Điều kiện học học phần: Không. 

Mục tiêu của học phần: phần từ vựng, ngữ pháp: Sinh viên được học các thì tiếng Anh: hiện tại 

đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, các thì tương lai; các 

cấu trúc câu: so sánh, giới thiệu về mệnh đề quan hệ xác định, các liên từ (so, because, but, 

although). Sinh viên được học các cụm từ thông dụng trong các bối cảnh khác nhau, các chủ đề 

quen thuộc: gia đình, kỳ nghỉ, âm nhạc, cơ thể, quần áo…; phần ngữ âm: Sinh viên được học các 

nguyên âm, cách phát âm các âm cuối của động từ ngôi thứ 3 số ít, động từ quá khứ theo quy tắc, 

bất quy tắc, và một số các âm riêng lẻ; Sinh viên làm quen và luyện tập trọng âm từ, trọng âm 

câu; Sinh viên được luyện tập kỹ năng đọc hiểu,  nghe hiểu, nói hội thoại.  

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Sinh viên nắm được cách sử dụng và phân biệt được các thì 

cơ bản của động từ tiếng Anh bao gồm thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai, biết sử dụng các 

dạng so sánh của tính từ, các liên từ chỉ nguyên nhân, kết quả. Sinh viên có thể áp dụng các kiến 

thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, vv để trình bày quan điểm 

cá nhân, miêu tả người hoặc đồ vật, thực hiện các bài hội thoại, viết một đoạn văn ngắn...; có thể 

dịch được những đoạn văn ngắn sang tiếng Anh hoặc ngược lại; 

7010602 3(3-0-6) Tiếng Anh 2 (English 2) 

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần Tiếng Anh 1; 

Môn học trước: Tiếng Anh 1. 

Mục tiêu của học phần: Phần từ vựng, ngữ pháp: Tiếp tục giới thiệu các thì trong tiếng Anh; 

giới thiệu và nâng cao các cấu trúc phức trong tiếng Anh, các câu điều kiện loại I, II, câu gián 

tiếp; câu hỏi gián tiếp... ; mở rộng nội dung từ vựng. Phần ngữ âm: Phân biệt cách phát âm các 

nguyên âm, phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu. Sinh viên được luyện tập kỹ năng đọc hiểu, nghe 

hiểu, kỹ năng nói trao đổi và tranh luận về các chủ đề quen thuộc với lượng từ vựng đa dạng, 

phong phú hơn, sử dụng linh hoạt hơn. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: phần ngữ pháp tiếp tục đề cập đến các kiến thức về thì động 

từ tiếng, câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2; câu có cấu trúc bị động; cách dùng của các 



 

động từ nguyên thể và danh động từ; cách dùng của động từ khuyết thiếu, đại từ bất định, số từ, 

giới từ chuyển động... Phần từ vựng gồm các chủ đề về các động từ, giới từ,  và các từ dễ gây 

nhầm lẫn, các từ vựng liên quan đến các con vật, tiểu sử cá nhân, trường học, sức khỏe và đời 

sống... Phần ngữ âm bao gồm trọng âm từ, trọng âm câu, và một số âm nguyên âm; 

7010118 3(3-0-6) Toán tối ưu (Optimal Math) 

Điều kiện học học phần:  

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần Giải tích 1 (7010103), Giải tích 2 (7010104); 

Môn học trước: Giải tích 1 (7010103), Giải tích 2 (7010104). 

Mục tiêu của học phần: Nắm vững cơ sở lý thuyết về quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; 

Bài toán vận tải. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; Bài toán 

vận tải. 

7100201 3(3-0-6) AutoCAD xây dựng (AutoCAD for Civil Engineering Applications) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về AutoCAD, giúp sinh 

viên biết sử dụng phần mềm AutoCAD để triển khai các loại bản vẽ của công trình. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nội dung học phần bao gồm các kiến thức về:  Thiết lập bản 

vẽ trong AutoCAD;  Các lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD;  In bản vẽ trong AutoCAD. 

7080226 3(3-0-6) Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật) (General Informatics+ Practice) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Nắm vững các kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính, các ngôn ngữ 

lập trình. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Khái niệm cơ bản về Tin học; Lập trình ngôn ngữ Visual 

Basic. 

7100121 3(3-0-6) Các phương pháp số (Numerical methods) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Nắm vững các kiến thức về phương pháp phần tử hữu hạn, sai phân 

hữu hạn, phần tử biên trong tính toán và phân tích kết cấu. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: giới thiệu một số các phương pháp số dùng để phân tích kết 

cấu, đặc biệt tập trung nghiên cứu phương pháp phần tử hữu hạn, sai phân hữu hạn, phần tử biên 

từ cơ sở lý luận đến thuật toán và khai thác các chương trình tính toán. 

7.5.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

7010504   3(3-0-6) Cơ lý thuyết 1 (Theoretical Mechanics 1) 

Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần Giải tích 1 (7010103), Giải tích 2 (7010104); 

Môn học trước: Giải tích 1 (7010103), Giải tích 2 (7010104). 

Mục tiêu của học phần: Nắm vững cơ sở lý thuyết về Cơ lý thuyết; Nắm vững cơ sở lý thuyết 

về Tĩnh học; Nắm vững cơ sở lý thuyết về Động học. Sinh viên có kỹ năng tư duy, phân tích, ra 

quyết định xử lý các vấn đề về cơ học, áp dụng giải thành thạo bài tập, áp dụng kiến thức xây 

dựng được mô hình toán học cho cơ hệ gặp trong thực tế. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Khảo sát tĩnh học và động học vật rắn. Xét điều kiện cân 

bằng của vật rắn, hệ lực phẳng. Khảo sát động học vật rắn, hợp chuyển động điểm, chuyển động 

song phẳng. 

7100120  3(3-0-6) Nhập môn kỹ thuật xây dựng  (Introduction to Civil Engineering) 

Điều kiện học học phần: không 



 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chương trình đào 

tạo, kỹ năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật và khơi dậy khả năng 

hình thành những ý tưởng thiết kế trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm: Tổng quan về chuẩn đầu 

ra của ngành, chương trình khung và chương trình đào tạo, các hướng đào tạo chuyên ngành của 

ngành theo học; Hiểu về bản thân, quản lý được thời gian biểu và nguồn lực cũng như học tập 

suốt đời của mỗi sinh viên; Nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức trong thực hành 

kỹ thuật; Nhận biết được sự kết nối giữa kỹ thuật và cuộc sống; Hiểu rõ vai trò, vị trí công tác và 

các nhiệm vụ của kỹ sư xây dựng đối với những thách thức trong tương lai, đặc biệt trình bày 

được các bước thiết kế kỹ thuật. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên làm quen với môi trường 

mới và tiến bước thành công trên con đường trở thành kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng; Định 

hướng nghề nghiệp và trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm cũng như nền tảng đạo đức nghề 

nghiệp, bao gồm: Tổng quan về ngành kỹ thuật XD; Các ngành nghề và kiến thức liên quan; Vai 

trò của người kỹ sư xây dựng; Thiết kế kỹ thuật; Kỹ năng mềm; Đạo đức nghề nghiệp. 

7010404 2(2-0-4) Hình học họa hình (2TC) 

Điều kiện: không 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Phép chiếu là phương 

pháp biểu diễn không gian lên mặt phẳng.  

Tóm tắt nội dung học phần: Các phép chiếu. Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc. Các bài 

toán vị trí. Các bài toán về lượng. Các phép biến đổi hình chiếu. Đường cong và các mặt. Giao 

tuyến của mặt phẳng với mặt. Giao tuyến của đường thẳng với mặt. Giao hai mặt. 

7.5.2. Kiến thức cơ sở ngành 

 

7010407 3(2-1-6) Vẽ kĩ thuật xây dựng (Construction Drawing) 

Điều kiện học học phần: Không. 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Phép chiếu là phương 

pháp biểu diễn không gian lên mặt phẳng. Trình bày về các Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật cơ khí 

của Việt Nam (TCVN) và Thế giới. Hướng dẫn cho sinh viên cách đọc hiểu và vẽ được Bản vẽ 

kỹ thuật cơ khí theo các Tiêu chuẩn Việt Nam. Giúp sinh viên có thể vẽ được các bản vẽ trực 

quan như các bản vẽ hình chiếu trục đo... 

Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu phương pháp biểu diễn không gian lên mặt phẳng 

(Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc). Tổng hợp các dạng bài toán trong hình học họa hình. 

Hướng dẫn các phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng, mặt phẳng với đa diện và các 

mặt cong; đường thẳng với mặt cong và giao tuyến của hai mặt cong. Cung cấp những kiến thức 

cơ bản về các Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật cơ khí của Việt Nam(TCVN) và Thế giới. Giới thiệu 

cho sinh viên các loại hình biểu diễn vật thể và vẽ được Bản vẽ kỹ thuật cơ khí theo các Tiêu 

chuẩn Việt Nam. Hướng dẫn sinh viên vẽ được các bản vẽ trực quan như các bản vẽ hình chiếu 

trục đo... 

7030504 4(4-0-7) Sức bền vật liệu + BTL (Streng of materials) 

Điều kiện học học phần: Không. 



 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực cơ học 

vật rắn biến dạng để từ đó có thể nghiên cứu tính toán thiết kế ra các chi tiết, kết cấu có dạng 

thanh chịu lực đảm bảo được yêu cầu làm việc thực tế. 

Tóm tắt nội dung học phần:   Khái niệm cơ bản và các giả thuyết của môn học, Tính toán nội 

lực trong kết cấu dạng thanh, ứng suất trong vật thể chịu lực nói chung, Các đặc trưng hình học 

của mặt cắt ngang của chi tiết dạng thanh, Các loại biến dạng, chuyển vị trong thanh, hệ thanh 

tĩnh định và siêu tĩnh chịu tác động của tải trọng tĩnh và động,Tính toán thiết kế kết cấu dạng 

thanh dựa trên các điều kiện bền, cứng, ổn định...; Một số phương pháp trong tính toán chuyển 

vị; Tính toán thiết kế một số trường hợp đặc biệt như tấm và vỏ, ống dày; Bài tập lớn trang bị kỹ 

năng tính toán, rà soát kiến thức một cách tổng thể, các mô hình đưa ra trong bài tập lớn đều sát 

với yêu cầu thực tế; Các bài thực hành giúp sinh viên tăng cường khả năng làm việc theo nhóm, 

tiếp cận thực tế và có sự so sánh giữa thực tế và lý thuyết được trang bị trên lớp.   

7030508 1 (0-1-1) Thí nghiệm sức bền vật liệu (Strength of Materials ) 

Điều kiện học học phần:  

Điều kiện tiên quyết:  

Môn học trước:  

Mục tiêu của học phần: Thực hiện các bài thí nghiệm liên quan đến  lĩnh vực cơ học vật rắn 

biến dạng để từ đó giúp cho người học hiểu sâu sắc thêm phần kiến thức đã được trang bị trên 

lớp, có được sự so sánh giữa lý thuyết và thực tế xảy ra với những kết cấu chịu lực. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu dẻo: Thí nghiệm 

kéo, nén vật liệu dẻo; Xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu dòn: Thí nghiệm kéo, nén vật 

liệu dòn; Xác định độ bền nén của bêtông, đá bằng thí nghiệm không phá hủy; Đo và kiểm tra độ 

võng, góc xoay của dầm chịu uốn phẳng; Đo và kiểm tra góc xoắn tương đối của thanh tròn rỗng, 

Tính môđun đàn hồi trượt G của vật liệu thanh (thép).   

7030501 4 (4 - 0 - 8) Cơ học kết cấu + BTL (Structural Analysis) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học học trước:  Sức bền vật liệu - 7030504 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về nhiệm vụ môn học, các loại 

tác động ngoài, sơ đồ tính công trình, cách phân loại công trình; Nắm vững điều kiện cần và đủ 

để liên kết các phần tử (miếng cứng) tạo thành hệ bất biến hình (BBH); Hệ BBH mới có khả năng 

chịu tác động ngoài; Phân biệt hệ BBH, hệ biến hình (BH) và biến hình tức thời (BHTT); Trang 

bị cho sinh viên nắm vững kiến thức tính toán nội lực, trong hệ thanh tĩnh định chịu tải trọng cố 

định; Nắm vững kiến thức tính toán hệ tĩnh định chịu tải trọng di động bằng đường ảnh hưởng; 

Nắm vững kiến thức tính chuyển vị trong hệ thanh tĩnh định chịu tác động của tải trọng, nhiệt 

độ, chuyển vị cưỡng bức dựa trên nguyên lý bảo toàn năng lượng và nguyên lý chuyển vị khả dĩ; 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về nội dung phương pháp lực tính toán nội lực, biến dạng, 

chuyển vị trong hệ thanh siêu tĩnh chịu tác động ngoài (tải trọng, sự biến thiên nhiệt độ, chuyển 

vị cưỡng bức). làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế kết cấu siêu tĩnh (siêu động) thỏa mãn điêù 



 

kiện bền, cứng và ổn định; Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương pháp chuyển vị tính toán 

nội lực, biến dạng, chuyển vị trong hệ thanh siêu động chịu tác động ngoài (tải trọng, sự biến 

thiên nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức);Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp 

Phần tử hữu hạn ( PTHH - FEM) tính toán nội lực, biến dạng, chuyển vị trong hệ thanh chịu tác 

động ngoài ( tải trọng, sự biến thiên nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức). Trang bị cho sinh viên khả 

năng sử dụng phần mềm phương pháp số ( SAP 2000, ETABS, SAFE..) trong phân tích và tính 

toán kết cấu;  Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cách tính hệ không gian; Cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản cề lý thuyết trạng thái giới hạn của các cấu kiện cơ bản và kết cấu đơn 

giản. 

Tóm tắt nội dung học phần:   Trang bị các kiến thức cơ bản và kĩ năng tính toán nội lực và 

chuyển vị của hệ thanh tĩnh định làm việc trong giai đoạn đàn hồi tuyến tính chịu tác động của 

tải trọng, nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức; chuẩn bị kiến thức để nghiên cứu học phần tiếp theo 

khi tính toán hệ siêu tĩnh, hệ siêu động. Ngoài ra còn trang bị các kiến thức cơ bản và kĩ năng  

tính toán nội lực, chuyển vị trong các hệ thanh phẳng, không gian siêu tĩnh làm việc trong giai 

đoạn đàn hồi tuyến tính bằng các phương pháp cơ bản và phương pháp PTHH.  Nội dung chính 

gồm: Phân tích cấu tạo hình học nhằm khẳng định hệ kết cấu có khả năng chịu tác động ngoài; 

Phân tích nội lực trong các dạng hệ kết cấu phẳng chịu tải trọng cố định và di động; Xác định 

chuyển vị của hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính chịu tác động của tất cả các nguyên nhân ( chủ 

yếu theo nguyên lý chuyển vị khả dĩ); Khái niệm về hệ siêu tĩnh, bậc siêu tĩnh; Phương pháp lực 

và cách tính nội lực, chuyển vị trong hệ phẳng siêu tĩnh; Phương pháp chuyển vị và cách tính hệ 

siêu động; Khái niệm hệ không gian, cách tính hệ không gian; Tính hệ thanh theo trạng thái giới 

hạn.  

7100511 3(3-0-6) Địa chất công trình (Geological in Civil Engineering) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh 

vực địa chất đặc điểm cấu trúc địa tầng, cấu tạo địa chất, các hiện tượng địa chất ảnh hưởng tới 

việc xây dựng công trình và các phương pháp khảo sát phục vụ công tác xây dựng các công trình, 

bao gồm: tổng quan về địa chất học, điều kiện địa hình, địa mạo; phân tích và xác định được các 

tính chất cơ lý của đất đá; Nhận biết được điều kiện địa chất công trình khu vực xây dựng tuyến, 

phân tích được quy luật vận động của nước ngầm, ảnh hưởng của nước ngầm và các hoạt động 

địa chất đến việc xây dựng các công trình. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về địa chất 

phục vụ công tác khảo sát, thiết kế các công trình nhằm đảm bảo sự ổn định, các chỉ tiêu kinh tế 

- kỹ thuật của công trình. Nội dung chủ yếu liên quan tới nguồn gốc thành tạo và tính chất của 

đất đá thường dung trong xây dựng các công trình, những hiện tượng địa chất, các phương pháp 

khảo sát địa chất công trình khi tiến hành xây dựng các công trình.  

7100526 1(0-2-1) Thực tập Địa chất công trình (Geological Practice in Civil Engineering) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho người học những lý thuyết về Địa chất công trình và thí 



 

nghiệm về địa chất. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần:Hướng dẫn đề cương thực hành; Thí nghiệm xác định các chỉ 

tiêu cơ lý của đất ở trong phòng; Các phương pháp nghiên cứu ĐCCT ở hiện trường; Nghiệm thu 

kết quả thực hành. 

7050109 3(3-0-6) Trắc địa công trình+BTL (Engineering surveying) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Môn học “Trắc địa công trình” cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

và khái niệm cơ bản về: Trắc địa; Phương pháp thành lập lưới khống chế mặt bằng và độ cao 

trong trắc địa công trình; Nội dung một số công tác trắc địa trong bố trí và thi công công trình. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nội dung học phần gồm: Những kiến thức cơ bản;  Sai số 

đo và đánh giá độ chính xác đại lượng đo; Đo đạc các đại lượng cơ bản; Lưới khống chế trắc địa; 

Bố trí công trình. 

7100304 3(3-0-6) Cơ học đất xây dựng (Mechanics of Construction Soil) 

Điều kiện học học phần: 

Môn học học trước: 7010505 (Cơ học lý thuyết), 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL) 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cơ 

học đất xây dựng, các phương pháp giải các bài toán cơ học đất và vận dụng vào thực tiễn tính 

toán ổn định công trình, bao gồm: Hiểu rõ bản chất các loại đất xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý của 

đất và cách xác định chúng; Hiểu rõ bản chất các quá trình cơ học xảy ra trong đất khi chịu tác 

dụng của tải trọng ngoài, các mô hình mô phỏng ứng xử của đất khi chịu tác dụng của tải trọng 

ngoài; Hiểu rõ và sử dụng thành thạo các phương pháp tính toán ứng suất, biến dạng, sức chịu 

tải, ổn định mái dốc và áp lực đất lên tường chắn. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Những vấn đề chung về đất xây dựng; tính chất cơ lý cảa đất 

xây dựng và cách xác định chúng; sự ứng xử của đất khi chịu tác dụng của tải trọng ngoài; các 

phương pháp tính toán ứng suất, biến dạng của nền đất, sức chịu tải của nền đất, ổn định của mái 

dốc, áp lực đất lên tường chắn. 

7100246 3 (3-0-6) Vật liệu Xây dựng (Civil Engineering Materials) 

Điều kiện học học phần:  

Điều kiện tiên quyết:  

Môn học trước: 7010304 (Hóa học đại cương phần 1 + TN); 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL) 

Mục tiêu của học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về tính 

năng cơ lý và các yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến: Đá thiên nhiên, gốm 

xây dựng, kim loại, chất kết dính vô cơ, vữa, bê tông xi măng, bê tông át phan và các phương 

pháp gia công chế tạo, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu xây dựng. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Kiến thức về tầm quan trọng vật liệu xây dựng trong ngành 

xây dựng; Kiến thức về các tính chất cơ lý của các vật liệu cơ bản; Cơ sở lý luận về công nghệ 

vật liệu xây dựng phổ biến hiện nay; Tính toán cấp phối bê tông xi măng, bê tông át phan, vữa 

xây dựng. 

7100238 1(0-2-1) Thí nghiệm vật liệu Xây dựng (Civil Engineering Materials Testing) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước: 7010304 (Hóa học đại cương phần 1 + TN); 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL) 



 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho người học những lý thuyết về các phương pháp xác định 

các tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng bằng các phương pháp nhanh và các phương pháp tiêu 

chuẩn trong phòng thí nghiệm; người học nắm được các tiêu chuẩn thí nghiệm của nhà nước và 

Quốc tế nhằm nâng cao các kỹ năng thực hành của người học khi xác định các tính chất cơ lý 

của Vật liệu xây dựng ở trong phòng thí nghiệm và kiêm tra chất lượng của kêt cấu xây dựng 

ngoài hiện trường. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Xác định độ dẻo tiêu chuẩn (Theo TCVN 4031: 1985); Xác 

định tính chất của đá dăm, sỏi (TCVN 7572 - 2006); Xác định tính chất của cát xây dựng (TCVN 

7572 - 2006); Xác định tính chất công tác của hỗn hợp vữa bê tông; . Xác định độ bền nén của 

Bê tông (TCVN 3118-93). 

7100218 3 (3-0-6) Kết cấu bê tông cốt thép (Reinforced Concrete Structures in  

Construction) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước: 7100206 (Vật liệu xây dựng); 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL). 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho người học những lý thuyết về: Bê tông, cốt thép, sự làm 

việc, nguyên lý tính toán và nguyên lý cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép;  Tính toán kết cấu bê 

tông cốt thép chịu tải trọng thẳng đứng; Tính toán kết cấu bê tông cốt thép chịu tải trọng ngang; 

Tính toán kết cấu dầm bê tông cốt thép; Tính toán kết cấu bê tông cốt thép móng và mố trụ cầu;  

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép sàn phẳng, bản mặt, tường cánh trong công trình xây dựng;  

Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước và kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nội dung của học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về kết cấu bên tông cốt thép trong công trình. Nắm được sự làm việc của 

bê tông và cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép, từ đó nắm được các nguyên lý cấu tạo và tính 

toán kết cấu bê tông cốt thép. Sau khi học xong sinh viên có thể thiết kế được các dạng kết cấu 

bê tông cốt thép trong công trình. Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề cơ bản sau: Bê 

tông, cốt thép, sự làm việc, nguyên lý tính toán và nguyên lý cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép, các 

tiêu chuẩn thiết kế; Tính toán kết cấu bê tông cốt thép chịu tải trọng thẳng đứng; Tính toán kết 

cấu bê tông cốt thép chịu tải trọng ngang; Tính toán kết cấu dầm bê tông cốt thép; Tính toán kết 

cấu bê tông cốt thép móng và mố trụ cầu; Tính toán kết cấu bê tông cốt thép sàn phẳng, bản mặt; 

Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước và kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn. 

7100204 1 (0-0-3) Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép (Project of Concrete Structures in 

Construction) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước: 7100206 (Vật liệu xây dựng); 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL). 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho người học những hiểu biết, kỹ năng về: Lập sơ đồ tính, 

xác định sơ bộ kích thước cấu kiện, tính toán nội lực kết cấu; Tính toán cốt thép cho dầm; Tính 

toán cốt thép cho dầm phụ; Tính toán cốt thép cho dầm chính; Thể hiện bản vẽ. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Vận dụng những kiến thức đã học trong học phần Kết cấu 

bê tông cốt thép công trình về tính toán và cấu tạo các cấu kiện chịu uốn để thiết kế một cấu kiện 

cụ thể, ví dụ kết cấu dầm. Tập dượt cho sinh viên cách thể hiện một bản vẽ thi công và làm quen 

với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 

7100224 3 (3-0-6) Kết cấu thép (Steel Structures) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước: 7100206 (Vật liệu xây dựng); 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL). 



 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở của kết cấu thép bao 

gồm: vật liệu thép trong kết cấu xây dựng; cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, liên kết bu 

lông, liên kết đinh tán; cách thiết kế các cấu kiện cơ bản như dầm thép, cột thép, dàn thép, dầm 

liên hợp, cột liên hợp. Sau khi học xong học phần, người học có thể áp dụng các kiến thức đã 

học trong tính toán thiết kế kết cấu công trình bằng thép. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nội dung của học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về  kết cấu thép trong xây dựng, bao gồm: Sự làm việc chịu kéo, nén, 

uốn của thép; Tính toán, thiết kế, kiểm tra ổn định liên kết hàn, bu lông, đinh tán; Tính dầm thép 

hình,; Tính cột thép đặc, cột rỗng, liên hợp; Tính dàn thép 

7100207 1(0-0-3) Đồ án Kết cấu thép (Steel Structure Project) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước: 7100206 (Vật liệu xây dựng); 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL). 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở của kết cấu thép bao 

gồm: vật liệu thép trong kết cấu xây dựng; cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, liên kết bu 

lông, liên kết đinh tán; cách thiết kế các cấu kiện cơ bản như dầm thép, cột thép, dàn thép, dầm 

liên hợp, cột liên hợp. Người học có thể áp dụng các kiến thức đã học trong tính toán thiết kế kết 

cấu công trình bằng thép vào nhiệm vụ cụ thể. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nội dung của học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về  kết cấu thép trong xây dựng, bao gồm: Lập sơ đồ tính, xác định sơ 

bộ kích thước tiết diện cấu kiện, tính toán nội lực kết cấu; Thiết kế dầm; Thiết kế cột; Thiết kế 

thanh dàn; Thể hiện bản vẽ. 

7100232 3 (3-0-6) Nền và móng công trình xây dựng (Foundation of civil engineering) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước: 7100304- Cơ học đất xây dựng 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nền và móng công 

trình, các phương pháp thiết kế, tính toán nền móng và vận dụng vào thực tiễn xây dựng công 

trình. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nội dung của học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về  khái niệm các loại nền và móng công trình; thiết kế, tính toán, thi 

công móng nông; thiết kế, tính toán, thi công móng cọc; thiết kế, tính toán, thi công móng sâu; 

thiết kế, tính toán, thi công trụ cầu, tường chắn và mố cầu; các sự cố công trình và cách khắc 

phục. 

7100210 1(0-0-3) Đồ án Nền và móng công trình xây dựng (Civil engineering foundation 

project) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước: 7100304- Cơ học đất xây dựng 

Mục tiêu của học phần: Vận dụng kiến thức đã học về Cơ học đất xây dựng và Nền và móng 

công trình vào thực tiễn thiết kế, tính toán Nền và móng các loại công trình khác nhau. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Phân tích, lựa chọn phương án Nền và móng; thiết kế các 

loại móng, tính toán ổn định công trình  theo các trạng thải giới hạn. 

 

7100323 3(3-0-6) Thiết kế và thi công công trình hạ tầng đô thị (Design and construction of 

urban infrastructure) 

Điều kiện học học phần:  



 

Môn học trước: 7100232 (Nền và móng công trình xây dựng), 7100218 (Kết cấu bê tông cốt 

thép). 

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về các giải pháp thiết kế và các công nghệ thi công các công trình hạ tầng đô thị. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản 

về Thiết kế và thi công công trình hạ tầng đô thị bao gồm : Giới thiệu và khái niệm công trình hạ 

tầng đô thị; Hố móng đào sâu; Các vấn đề ổn định và biến dạng hố móng đào sâu; Các công nghệ 

đào trong thi công công trình hạ tầng đô thị; Các vấn đề trong thiết kế và thi công đào công trình 

hạ tầng đô thị 

7100314 1(0-0-3) Đồ án Thiết kế và thi công công trình hạ tầng đô thị (Design and 

construction of urban infrastructure project) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước:Đã học qua hoặc đăng ký song hành cùng học phần Thiết kế và thi công công 

trình hạ tầng đô thị (7100323).   

Mục tiêu của học phần: Trang bị kiến thức về phương pháp thiết kế và thi công công trình hạ 

tầng đô thị, giúp sinh viên hiểu được nguyên tắc lựa chọn và đề xuất các phương án công trình 

hạ tầng đô thị, trình tự tính toán thiết kế chi tiết các cấu kiện công trình hạ tầng đô thị, và đưa ra 

biện pháp thi công công trình hạ tầng đô thị. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học Đồ án thiết kế công trình hạ tầng đô thị hướng 

dẫn sinh viên các kiến thức về quy trình và nội dung thiết kế công trình hạ tầng đô thị. Các kết 

cấu cầu trong đồ án môn học bao gồm: lựa chọn các phương án thiết kế theo đầu bài giáo viên 

giao (các hố móng, các dạng hầm trong đô thị,...), thiết kế kỹ thuật và biện pháp thi công công 

trình hạ tầng đô thị lựa chọn.  

7100227: 2(2-0-4) Kiến trúc công trình dân dụng 

Học phần học trước: 7100201 (AutoCAD Xây dựng) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết và thiết kế được: 

+ Kiến thức về tầm quan trọng kiến trúc trong ngành xây dựng dân dụng và công nghệp 

+ Kiến thức về đặc điểm kiến trúc và phân loại, phân cấp công trình kiến trúc 

+ Cơ sở thiết kế, nguyên lý thiết kế và trình tự thiết kế công trình 

+ Công năng của các bộ phận trong công trình dân dụng và công nghiệp 

+ Cấu tạo kiến trúc. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề cơ bản sau:  

Phần 1: Nguyên tắc thiết kế: Đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc;  Phân loại và phân cấp 

công trình ; Cơ sở thiết kế; Nguyên tắc cơ bản và trình tự thiết kế; Nguyên lý thiết kế nhà công 

cộng; Thiết kế nhà ở; Thiết kế nhà ở công cộng . 

Phần 2: Cấu tạo công trình: Giải pháp kết cấu và cấu tạo kiến trúc của nhà và công trình; 

Nền và móng; Tường; Sàn bê tông cốt thép; Cấu tạo mặt sàn; Cầu thang; Cấu tạo mái; Cửa sổ, cửa 

mái và cửa đi. 

7100208: 1(0-0-3) Đồ án kiến trúc công trình dân dụng 

Học phần học trước: 7100201 (AutoCAD Xây dựng) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được: 

+ Cơ sở thiết kế, nguyên lý thiết kế và trình tự thiết kế công trình 



 

+ Cấu tạo kiến trúc và công năng của các bộ phận trong công trình dân dụng. 

Nội dung: Xác định vị trí công trình, bố trí tổng mặt bằng công trình; Bố trí không gian kiến trúc 

bên trong công trình; Mặt đứng, mặt cắt và bản vẽ chi tiết công trình. Giải trình đồ án trên giấy 

A4, font Times New Roman, cỡ chữ 13 và bản vẽ đồ án được bố trí hợp lý trên giấy A1. 

 

7100228: 3(3-0-6) Kỹ thuật thi công 1 

Học phần học trước: 7100224 (Kết cấu thép); 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về trình tự, cách thức thi công các 

công việc trong xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp theo đúng tiêu chuẩn thi công hiện 

hành nhằm giúp sinh viên có các khái niệm bước đầu về thi công xây dựng. Sau khi kết thúc môn 

học sinh viên biết: 

+ Tính toán được khối lượng, kỹ thuật thi công công tác đất trong xây dựng;   

+ Tính toán, kiểm tra được thiết bị máy móc và quy trình kỹ thuật thi công cọc;    

+ Tính toán thiết kế được cốp pha và kỹ thuật thi công cốp pha, cốt thép, bê tông.  

+ Lập được biện pháp thi công hoàn thiện công trình dân dụng. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: công tác đất, thi công cọc và cừ, 

công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối, thi công tầng hầm nhà cao tầng. 

7100109 3 (3-0-6) Cơ học đá và Khối đá  

 

Học phần học trước: Học sau sức Sức bền vật liệu (4030501), Lý thuyết đàn hồi (4030512). 

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về các tính chất cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi 

vật lý, cơ học xảy ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm 

và các tính chất trong lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng. 

 

Nội dung:  Các khái niệm cơ bản về đá, khối đá, các đặc trưng khe nứt, vi lỗ rỗng trong đá, các 

tính chất vật lý và cơ học của đá, các tính chất cơ học của đá, chỉ tiêu công nghệ của đá. Độ bền 

cơ học của đá và cách xác định, mô hình hoá khối đá, các mô hình khối đá cơ bản và nguyên lý 

lắp ghép các mô hình cơ bản, trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh trong khối đá, các biểu 

hiện phá huỷ của đá, phân loại khối đá và ổn định bờ dốc đá và khối đá xung quanh các khoảng 

trèng khai thác. 

7100111: 2(2-0-4) Cơ sở thiết kế quy hoạch cấu tạo hệ thống công trình ngầm và mỏ 

Học phần học trước: 

 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại công trình 

ngầm; Các bài toán thiết kế quy hoạch công trình ngầm trên mặt bằng, quy hoạch trên mặt cắt dọc 

và quy hoạch trên mặt cắt ngang; Lý thuyết giải quyết các bài toán thiết kế cấu tạo chi tiết các phần 

đặc trưng của công trình ngầm (cửa hầm, thân hầm; các đoạn hầm giao cắt nhau…) cho từng loại 



 

công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm riêng biệt. 

 

Nội dung:  Những kiến thức cơ bản-cơ sở về thiết kế cấu tạo các loại công trình, hệ thống công 

trình trong lĩnh vực xây dựng các loại công trình ngầm và công trình tại các mỏ khai thác hầm lò. 

7100130  2(2-0-4)  Thí nghiệm Cơ học đá 

 

Học phần học trước: Cơ học đá và khối đá, mã số: (7100105) 

 

Mục tiêu: Cung cấp cho người học những lý thuyết về các phương pháp xác định các tính chất cơ lý 

của đá bằng các phương  pháp nhanh và các phương  pháp tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm, người 

học nắm được các tiêu chuẩn thí nghiệm của nhà nước và Quốc tế nhằm nâng cao các kỹ năng thực 

hành của người học khi xác định các tính chất cơ lý của đá ở trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện 

trường. 

Nội dung: Phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đá trong phòng thí nghiệm. Học phần 

gồm các bài thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý chủ yếu của đá bao gồm: Xác định khối lượng 

riêng; khối lượng thể tích; độ ẩm tự nhiên; độ ẩm bão hòa; độ rỗng; các tính chất bền (độ bền nén, 

độ bền kéo, cường độ dính kết C, góc ma sát trong φhệ số kiên cố f; hệ số giảm bền do nước) trong 

các điều kiện khô và bão hòa nước;các mô đun đàn hồi E, hệ số Poisson μ; 

 

 

7.5.3. Kiến thức chuyên ngành xây dựng hạ tầng cơ sở 

 

 

7100321 2(2-0-4) Thiết kế công trình cầu (Bridge Design) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước:  

Mục tiêu của học phần: Trang bị kiến thức cơ bản về cấu tạo chung của công trình cầu, giúp 

sinh viên hiểu được nguyên lý thiết kế, trình tự và nội dung thiết kế một số loại cầu bê tông cốt 

thép, cầu thép phổ biến theo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 

272-05), bao gồm: Kiến thức cơ bản về mố trụ cầu; Kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính toán thiết 

kế kết cấu nhịp cầu dầm bê tông cốt thép, bê tông cốt thép ứng suất trước; Kiến thức cơ bản về 

cấu tạo, tính toán thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm thép, cầu dàn thép  

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học Thiết kế công trình cầu giới thiệu các khái niệm về 

cấu tạo và cơ sở thiết kế các kết cấu công trình cầu, bao gồm các loại công trình bằng vật liệu bê 

tông cốt thép, bê tông cốt thép ứng suất trước và kết cấu thép. Các kết cấu cầu trong môn học 

bao gồm kết cấu phần dưới của công trình cầu: kết cấu mố, trụ cầu. Các kết cấu phần trên bao 

gồm các kết cấu nhịp giản đơn và liên tục phổ biến thường gặp với các tiết diện mặt cắt ngang 

khác nhau như kết cấu nhịp dầm bản, dầm I, dầm T, dầm hộp. Môn học giới thiệu phương pháp 

xác định các loại tải trọng tác động lên công trình và phương pháp tính toán sức kháng của các 

cấu kiện theo các trạng thái giới hạn và hệ số tải trọng, qua đó xác định được yêu cấu tiết diện, 

bố trí cốt thép và khả năng chịu lực của công trình. Người học sẽ được tiếp cận với các kiến thức 



 

về phương pháp lựa chọn các phương án cầu khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu địa hình và yêu 

cầu thiết kế, dựa trên sự áp dụng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Việt Nam 22TCN 272-05. 

7100313 1(0-0-3) Đồ án Thiết kế công trình cầu (Bridge Design Project)  

Điều kiện học học phần:  

Điều kiện tiên quyết: Đã học qua hoặc đăng ký song hành cùng học phần Thiết kế công trình cầu 

(7100321).   

Mục tiêu của học phần: Trang bị kiến thức về phương pháp đánh giá yếu tố địa hình và các yêu 

cầu thiết kế công trình cầu, giúp sinh viên hiểu được nguyên tắc lựa chọn và đề xuất các phương 

án công trình cầu, trình tự tính toán thiết kế chi tiết các cấu kiện công trình cầu bê tông cốt thép, 

cầu thép theo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05). 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học Đồ án thiết kế công trình cầu hướng dẫn sinh viên 

các kiến thức về quy trình và nội dung thiết kế công trình cầu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép 

ứng suất trước. Các kết cấu cầu trong đồ án môn học bao gồm kết cấu phần dưới của công trình 

cầu: kết cấu mố, trụ cầu và kết cấu phần trên bao gồm các kết cấu nhịp dầm BTCT ứng suất trước 

nhịp giản đơn với các tiết diện mặt cắt ngang khác nhau như kết cấu nhịp dầm bản, dầm I, dầm 

T, dầm super T. Môn học giới thiệu phương pháp xác định các loại tải trọng, phương pháp tính 

toán xác định được yêu cầu tiết diện, bố trí cốt thép và khả năng chịu lực của công trình, dựa trên 

các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Việt Nam 22TCN 272-05 và nước ngoài (AASHTO của 

Mỹ). Người học được tham khảo các hồ sơ thiết kế mẫu và thực hành các phần mềm thiết kế 

chuyên dụng để am hiểu và thực hành quy trình tính toán thiết kế công trình cầu áp dụng trong 

thực tế. 

7100327 2(2-0-4) Tổ chức và quản lý giao thông đô thị (Urban Transport Organization and 

Management) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Trang bị những khái niệm và vai trò của giao thông đô thị; các mạng 

lưới đường đô thị; nút giao thông và tổ chức giao thông đô thị. Các hạ tầng kỹ thuật đường đô 

thị phục vụ tổ chức và quản lý giao thông đô thị, bao gồm: Kiến thức chung về Đường và giao 

thông vận tải đô thị; Kiến thức về vai trò của hệ thống giao thông vận tải đô thị; Kiến thức về 

mạng lưới đường đô thị, cấu tạo và một số vấn đề thiết kế; Nút giao thông và tổ chức giao thông 

tại các loại nút; Các kiến thức về tổ chức giao thông trong đô thị; Kiến thức về hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật đường phố. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Khái niệm chung về Đường và giao thông đô thị; vai trò của 

hệ thống giao thống vận tải đô thị; mạng lưới đường đô thị và lí thuyết dòng xe trên đường; nút 

giao thông và tổ chức giao thông tại nút; tổ chức giao thông trong đô thị; giao thông và môi 

trường; thoát nước, chiếu sáng và hệ thống kỹ thuật đường thành phố. 

7100318 2(2-0-4) Thi công công trình cầu (Bridge construction) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước:  

Mục tiêu của học phần: Trang bị kiến thức cơ bản về trình tự và nội dung thi công móng cầu, 

mố trụ cầu, kết cấu nhịp, kết cấu bên trên của các loại cầu; các công nghệ thi công cầu đang được 

áp dụng hiện nay; tính toán thiết kế ván khuôn, đà giáo phục vụ thi công cầu, bao gồm: Kiến thức 

về công nghệ thi công các công trình cầu hiện nay; Kiến thức về thi công móng cầu, mố trụ cầu, 



 

kết cấu nhịp, kết cấu bên trên của các loại cầu; Các phương pháp tổ chức thi công công trình cầu; 

Thiết kế, tính toán ván khuôn, đà giáo phục vụ thi công cầu. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Môn học Thiết kế công trình cầu giới thiệu về những biện 

pháp thông thường khi thi công 1 cầu : định vị mặt bằng, định vị móng, xây dựng mố, lao dầm, 

đúc dầm (toàn khối) cho cầu BTCT hay những biện pháp lắp ghép cầu thép; tính toán đà giáo, 

ván khuôn công trình phụ tạm phục vụ công tác thi công,... 

7100311 1(0-0-3) Đồ án Thi công công trình cầu (Bridge Construction Project) 

Điều kiện học học phần:  

Điều kiện tiên quyết: Đã học qua hoặc đăng ký song hành cùng học phần 7100318 (Thi công 

công trình cầu).   

Mục tiêu của học phần: Giúp sinh viên nắm được trình tự thi công một công trình cầu, nắm 

vững được các công nghệ thi công cầu, trình tự thi công móng, mố, trụ, kết cấu nhịp và kết cấu 

bên trên, biết cách tính toán một số thiết bị phục vụ thi công, bao gồm: Kiến thức về công nghệ 

thi công các công trình cầu hiện nay; Kiến thức về thi công móng cầu, mố trụ cầu, kết cấu nhịp, 

kết cấu bên trên của các loại cầu; Các phương pháp tổ chức thi công công trình cầu; Thiết kế, 

tính toán ván khuôn, đà giáo phục vụ thi công cầu. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  Kết hợp với môn học Thi công công trình Cầu, môn học Đồ 

án thi công công trình cầu đề cập đến trình tự và nội dung các bước thi công một công trình cầu 

cụ thể, gồm: đề xuất phương án thi công, trình tự và nội dung các bước thi công, tính toán một 

số thiết bị phục vụ thi công, ... 

7100317  2(2-0-4) Quy hoạch giao thông và thiết kế Đường (Traffic Planning and Road 

Designing) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng), 7100232 (Nền và móng công trình xây dựng) 

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về nội dung, trình tự tính toán quy hoạch và thiết kế một tuyến đường. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Quá trình lập quy hoạch, điều tra, khảo sát và dự báo trong 

quy hoạch giao thông; phân tích thực hiện quản lý quy hoạch giao thông; giới thiệu chung về 

đường ô tô; sự chuyển động của ô tô trên đường; thiết kế bình đồ tuyến; thiết kế trắc dọc và trắc 

ngang; thiết kế cảnh quan và phối hợp các yếu tố tuyến đường. 

7100310 1(0-0-3) Đồ án quy hoạch giao thông và thiết kế Đường (Traffic Planning and Road 

Designing) 

Điều kiện học học phần:  

Điều kiện tiên quyết: Đã học qua hoặc đăng ký song hành cùng học phần 7100317  2(2-0-4) Quy 

hoạch giao thông và thiết kế Đường 

Môn học trước:  

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của môn học để giúp sinh viên có thể hiểu được các trình tự 

thiết kế một tuyến đường đô thị và có thể thiết kế được một tuyến đường trong thực tế ở mức độ 

thiết kế hình học, bao gồm: Kiến thức cơ bản về trình tự thiết kế một tuyến đường đô thị; Tính 

toán được các yếu tố của tuyến đường;  Nắm vững các tiêu chuẩn về thiết kế đường. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu tình hình chung của tuyến; xác định cấp hạng kỹ 

thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật; các phương án tuyến trên bình đồ; tính toán các công trình thoát 

nước; thiết kế mặt cắt ngang; mặt bằng, mặt cắt dọc; thiết kế mặt đường; thiết kế nền đường; giới 
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thiệu tình hình chung có đoạn tuyến đi qua. 

7100319 2(2-0-4) Thi công công trình đường (Road Construction) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng),  7100232 (Nền và móng công trình xây dựng) 

Mục tiêu của học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về các 

công nghệ thi công công trình đường, lập tiến độ thi công công trình đường, hạng mục công trình 

đường và các công trình phụ trợ, bao gồm: Kiến thức về cơ sở khoa học về xây dựng đường ô tô; 

Kiến thức về cơ sở thiết kế thi công; Trình tự và nội dung thiết kế thi công các hạng mục của 

đường; Các phương pháp xây dựng đường. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Những vấn đề chung về xây dựng nền đường; công tác chuẩn 

bị thi công nền đường; nguyên tắc và phương án thi công nền đường; phương pháp thi công nền 

đường; đầm nén đất nền đường; khái niệm chung về xây dựng mặt đường ôtô; công nghệ xây 

dựng các loại móng, mặt đường không dùng chất liên kết; công nghệ xây dựng mặt và móng 

đường bằng đất, đá gia cố bằng các chất liên kết và bằng các phương pháp hóa lý khác; công 

nghệ xây dựng mặt và móng đường bằng đá gia cố xi măng; công nghệ xây dựng các loại mặt 

đường nhựa; mặt đường bêtông ximăng.  

7100312 1(0-0-3) Đồ án thi công công trình đường (Road construction project) 

Điều kiện học học phần: đã học qua hoặc đăng ký song hành cùng học phần 7100319 (Thi công 

công trình đường) 

Mục tiêu của học phần: Học phần này cho phép sinh viên thực hành những kiến thức đã học về 

thi công công trình đường, trong trường hợp cụ thể là 1 tuyến đường cần thi công: Hiểu được bản 

chất và cơ sở khoa học một cách tổng quan về các phương pháp xây dựng đường; Cơ sở thiết kế 

tổ chức thi công, trình tự và nội dung thiết kế chi tiết thi công các hạng mục của công trình đường. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Những vấn đề về chọn phương án thi công; Công tác chuẩn 

bị; Tổ chức thi công cống; Thi công nền đường; Thi công mặt đường; Tổng thể thi công; Công 

tác hoàn thiện. 

7100326 2(2-0-4) Tin học ứng dụng trong Hạ tầng Cơ sở (Application Computing for 

Infrastructure Engineering) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học học trước: 7080226 (Tin học đại cương). 

Mục tiêu của học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về cách 

ứng dụng các phầm mềm vào tính toán thiết kế trong các môn học chuyên ngành như: cách trình 

bày vad vẽ các bản vẽ thiết kế trên phần mềm Autocad; cách ứng dụng phần mềm ADS CIVIL 

vào thiết kế công trình đường; ứng dụng phần mềm Sap vào phân tích tính toán kết cấu (công 

trình cầu, công trình thủy,….) 



 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nội dung học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, 

kĩ năng sử dụng phần mềm vẽ AUTOCAD trong trình bày bố trí các bản vẽ thiết kế trong xây 

dựng nói chung và trong ngành Hạ tầng cơ sở nói riêng. Cách thiết lập quản lý bản vẽ thông qua 

quản lý layer, dim, text,…; kiến thức, kĩ năng ứng dụng phần mềm ADS CIVIL trong thiết kế 

đường: vạch tuyến, thiết kế trắc dọc, trắc ngang, tính toán khối lượng đào đắp….; kĩ năng ứng 

dụng phần mềm SAP2000 trong phân tích các sơ đồ kết cấu trong xây dựng, phân tích nội lực, 

phân tích chuyển vị,… kết quả phân tích này được sử dụng trong tính toán thiết kế các công trình 

xây dựng nói chung. 

7100316 2 (2-0-4) Ổn định và gia cố mái dốc công trình (Stabilization and Reinforcement 

of Slope) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng) 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sườn 

dốc và mái dốc công trình, các phương pháp tính toản ổn định mái dốc, các phương pháp gia cố 

ổn định mái dốc. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Những nội dung chính của học phần bao gồm: Những vấn 

đề chung về sườn dốc tự nhiên, mái dốc nhân tạo; Các yếu tố gây mất ổn định sườn dốc, mái dốc; 

Các phương pháp tính toán ổn định mái dốc; Các phương pháp gia cố mái dốc. 

7100216 2 (2-0-4) Giám sát thi công (Construction supervision) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về giám 

sát thi công các hạng mục xây dựng bao gồm:  nền móng; kết cấu gạch đá, bê tông và bê tông cốt 

thép; thi công kết cấu kim loại; công tác hoàn thiện;  

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Giám sát thi công nền móng; Giám sát thi công kết cấu gạch 

đá, bê tông và bê tông cốt thép; Giám sát thi công kết cấu kim loại; Giám sát công tác hoàn thiện;  

 

7100303 2 (2-0-4) Cấp thoát nước trong xây dựng (Water supply and drainage) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Nắm được các công việc chính của một kỹ sư xây dựng về lĩnh vực cấp 

thoát nước như: hệ thống cấp nước và thoát nước trong đô thị, thiết kế mạng lưới đường ống cấp 

nước và đường ống thải cống thoát nước đô thị, những kiến thức về xử lý nước cấp và nước thải 

đô thị cũng như các công nghệ mới trong xây dựng và vận hành hệ thống cấp thoát nước đô thị. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản 

về quy hoạch hệ thống cấp nước và thoát nước thải trong khu vực đô thị; quy hoạch và tính toán 

thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước và cống thoát nước trong đô thị; Xử lý nước cấp và nước 

thải đô thị; Công nghệ mới trong xây dựng và vận hành hệ thống cấp, thoát nước đô thị.  

7100301 2(2-0-4) An toàn lao động trong xây dựng (Work safety in civil engineering) 



 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về quản lý an toàn lao động trong xây dựng và khai thác công trình 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Những vấn đề chung trong bảo hộ lao động; Quản lý an toàn 

trong thi công và khai thác công trình; các kỹ thuật phòng chống cháy nổ. 

7100309 3(3-0-6) Công nghệ hiện đại trong thi công Cầu và Hầm (Advanced technologies 

for construction of bridges and tunnels) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Nhằm trang bị cho sinh viên những khái niệm về các công nghệ hiện 

đại trong thi công Cầu BTCT, BTCT dự ứng lực, cầu dầm super T, Công nghệ đúc và ghép cầu 

BTCT trên đà giáo di động; Các công nghệ mới trong thi công hầm tiết diện nhỏ, thi công đào 

ngang, xiên dẫn hướng, bao gồm: Kiến thức cơ bản về các công nghệ thi công cầu BTCT, BTCT 

dự ứng lực; Kiến thức về các phương pháp thi công hầm trong và ngoài đô thị 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Những vấn đề chung trong thiết kế và công nghệ thi công 

các công trình cầu BTCT, BTCT dự ứng lực; các công nghệ thi công hầm trong và ngoài đô thị 

như thi công hầm tiết diện nhỏ, thi công đào ngang, xiên dẫn hướng. 

7100110 2(2-0-4) Cơ sở thiết kế công trình ngầm (Basic Design of Underground 

Construction) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại công trình 

ngầm; Các bài toán thiết kế quy hoạch công trình ngầm trên mặt bằng, quy hoạch trên mặt cắt 

dọc và quy hoạch trên mặt cắt ngang; Lý thuyết giải quyết các bài toán thiết kế cấu tạo chi tiết 

các phần đặc trưng của công trình ngầm (cửa hầm, thân hầm; các đoạn hầm giao cắt nhau…) cho 

từng loại công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm riêng biệt. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nội dung học phần bao gồm:  Thiết kế giếng đứng; Thiết kế 

lò bằng lò nghiêng; Thiết kế hầm đường sắt; Thiết kế đường hầm ô tô xuyên núi và đường hầm 

giao thông dưới sông biển; Thiết kế hệ thống tầu điện ngầm thành phố; Thiết kế đường hầm và 

công trình ngầm thành phố; Thiết kế nhà máy thủy điện ngầm; Thiết kế đường hầm thủy công; 

Thiết kế công trình ngầm có công dụng đặc biệt; Thiết kế công trình ngầm quân sự. 

7100123 2(2-0-4) Quy hoạch không gian ngầm thành phố (Planning for the City 

Underground Space) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Học phần trang bị các vấn đề nguyên lý cơ bản quy hoạch không gian 

ngầm thành phố, các kỹ năng phân tích, lựa chọn các giải pháp quy hoạch không gian ngầm thành 

phố. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Những kiến thức cơ bản-cơ sở về công tác quy hoạch không 

gian ngầm thành phố để có thể phục vụ cho các mục đích, công dụng khác nhau 

7100134 2(2-0-4) Tiếng Anh chuyên ngành (English for Civil Engineering) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Học phần cung cấp các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc viết tài liệu 



 

chuyên ngành trên cơ sở cung cấp vốn từ vựng, các cấu trúc khoa học cơ bản trong các chuyên 

đề khác nhau của ngành kỹ thuật xây dựng. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể nắm vững 

từ vựng, cấu trúc các thuật ngữ chuyên ngành để có thể nghe, đọc được các tài liệu phục vụ học 

tập, phát triển khả năng nói, trình bày ngắn gọn quan điểm bằng tiếng anh. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Bao gồm các nội dung sau: Mảng kiến trúc: lịch sử ngành 

kiến trúc; các kỳ quan kiến trúc thế giới; kiến trúc nói chung; Mảng thiết kế: Thiết kế công trình; 

Các yếu tố hình thành kết cấu của một công trình; Kết cấu công trình; Vật liệu xây dựng;  Mảng 

kế hoạch và quản lý dự án: Lực lượng lao động ngoài công trường; Các bước lập kế hoạch thiết 

kế; Thực trạng môi trường trong xây dựng. 

7100234  2(2-0-4) Quy hoạch và thiết kế đô thị (Planning and Urban Design) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho người học những hiểu biết về Lý thuyết về thiết kế và quy 

hoạch đô thị. Quy hoạch các chức năng trong đô thị, tổng quan về thiết kế đô thị, mối liên hệ 

giữa thiết kế và quy hoạch, nội dung và quản lý. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Khái quát chung; Cơ cấu không gian tổng thể đô thị; Giao 

thông đối ngoại đô thị; Khu công nghiệp đô thị; Quy hoạch khu dân dụng đô thị; Hệ thống công 

trình công cộng và cây xanh đô thị; Hệ thống giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. 

7100236 2(2-0-4) Sửa chữa, cải tạo và khôi phục công trình (Preservation, Restoration and 

Rehabilitation of Civil Engineering Structures) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Sau khi kết thúc học phần sinh viên sẽ có khả năng: Phân tích được 

nguyên nhân, cơ chế hình thành và giải pháp phòng ngừa, sửa chữa các hư hỏng của kết cấu, 

hạng mục công trình xây dựng; cụ thể như: Hư hỏng, sửa chữa, gia cường nền móng; Hư hỏng, 

sửa chữa kết cấu bê tông; Gia cường kết cấu bê tông cốt thép; Hư hỏng, sửa chữa kết cấu thép. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nội dung học phần bao gồm:  Hư hỏng, sửa chữa, gia cường 

nền móng;  Hư hỏng và sửa chữa kết cấu bê tông; Gia cường kết cấu bê tông cốt thép;  Hư hỏng, 

sửa chữa và gia cường kết cấu thép. 

7100325 2(2-0-4) Thủy văn công trình (Hydrologic engineering) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức chung về nước, 

nghiên cứu về nước trong tự nhiên, nguồn nước và dòng chảy; điều tra, đo đạc, thu thập và phân 

tích tài liệu nguồn nước, dòng chảy để phục vụ cho công tác thiết kế, xây dựng và quản lý khai 

thác công trình. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nội dung học phần bao gồm: Sông ngòi và sự hình thành 

dòng chảy sông ngòi ; phương pháp thống kê xác suất trong tính toán thủy văn; dòng chảy năm 

thiêt kế; dòng chảy kiệt thiết kế; dòng chảy lũ thiết kế ; dòng chảy bùn cát và vấn đề bồi lắng xói 

lở ở các công trình trên sông; tính toán hình thủy văn vùng ảnh hưởng thủy triều; cầu vượt sông 

và cống qua đường; đo đạc, dự báo thủy văn 

7100302 3(3-0-6) Bê tông cốt thép ứng suất trước (Prestressed concrete) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học học trước:  7100332 (Kết cấu bê tông cốt thép công trình giao thông); 7100246 (Vật 

liệu xây dựng) 



 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức về tính năng cơ lý của vật liệu bê tông 

cốt thép, đặc điểm và các tính năng của bê tông cốt thép dự ứng lực trước; Tính toán, thiết kế cho 

các cấu kiện sử dụng bê tông cốt thép dự ứng lực trước, đặc biệt nhấn mạnh những nguyên lý cơ 

bản của kỹ thuật dự ứng lực; những kiến thức cơ học có liên quan trực tiếp đến kỹ thuật bê tông 

dự ứng lực.  

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

các loại bê tông ứng suất trước nguyên lý công nghệ, phương pháp tính toán - thiết kế kết cấu bê 

tông ứng suất trước, tính toán sự hình thành, mở rộng và khép nứt.  

7100321 2(0-4-2) Thực tập tốt nghiệp (Graduate internship) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Nắm được các công việc chính của một kỹ sư xây dựng như: các công 

việc chính để thi công được một công trình xây dựng, thiết kế một công trình xây dựng, đọc bản 

vẽ thi công, triển khai bản vẽ thi công ngoài hiện trường, tổ chức các đội thợ thi công …. 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Trong thời gian thực tập sinh viên cần tìm hiểu các nội dung 

chính như sau: Sinh viên thực tập ngoài công trường để nắm bắt được các công đoạn chính trong 

quá trình thiết kế một công trình xây dựng; Sinh viên thực tập ngoài công trường để nắm bắt 

được các công đoạn chính trong quá trình tổ chức thi công một công trình 

7100324 8(0-0-24) Đồ án tốt nghiệp (Graduation Project) 

Điều kiện học học phần: không 

Mục tiêu của học phần: Trang bị kiến thức tổng hợp về xây dựng công trình xây dựng hạ tầng 

cơ sở, trình tự lập dự án, thiết kế, thi công một tuyến đường thông hoặc công trình cầu, hạ tầng 

giao thông trong đô thị theo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô 

22 TCN 273-01, Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05…). 

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành đồ 

án tốt nghiệp về Xây dựng công trình Đường/cầu trong đô thị bao gồm 3 nội dung chính như sau: 

- Phần 1: Lập dự án đầu tư công trình đường/cầu.  

- Phần 2: Thiết kế kỹ thuật công trình đường/cầu . 

- Phần 3: Thiết kế tổ chức thi công công trình đường/cầu. 

- Phần 4: Thực hiện 01 chuyên đề chuyên sâu về Xây dựng Công trình đường/cầu hoặc công trình 

công cộng (tự chọn) 

 

7.5.4. Kiến thức chuyên ngành xây dựng công trình ngầm 

7100101 (2-0-4) An toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình ngầm 

 

Học phần học trước: Xây dựng công trình ngầm trong mỏ (lò bằng, lò nghiêng), Xây dựng công trình 

ngầm và mỏ trong các điều kiện đặc biệt 

  



 

Mục tiêu: Trang bị cho các sinh viên nắm bắt được các dạng ô nhiễm môi trường, các đặc điểm 

chung về môi trường xây dựng trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm và mỏ, các công tác an toàn 

trong công tác xây dựng công trình ngầm và mỏ, xử lý các tai nạn và phòng chống bụi cũng như 

cháy nổ khi mê tan.  

 

Nội dung: Các khái niệm về môi trường ; Chất gây ô nhiễm môi trường ; Các dạng ô nhiễm môi 

trường ; Các khái niệm về bảo vệ môi trường ; Tổng quan về bảo vệ môi trường trong xây dựng công 

trình ngầm và mỏ; Bảo vệ khí quyển trong xây dựng công trình ngầm và mỏ; Bảo vệ nguồn nước 

mặt, nước dưới đất khi xây dựng công trình ngầm và mỏ; Bảo vệ mặt đất khi xây dựng công trình 

ngầm và mỏ; Bảo vệ lòng đất và đảm bảo ổn định bề vững cho công trình ngầm và mỏ; Sự cố bục 

nước đột ngột và các giải pháp phòng ngừa; Bảo vệ môi trường khi sử dụng một số công nghệ xây 

dựng công trình ngầm và mỏ; An toàn lao động trong xây dựng công trình ngầm và mỏ 

.  

 

7100103 (2-0-4) Cấu tạo và công nghệ chống giữ công trình ngầm 

 

Học phần học trước: Cơ sở thiết kế cấu tạo công trình ngầm và mỏ, Cơ học kết cấu. 

 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ những kiến thức cơ bản 

về các loại kết cấu sử dụng cho các đường lò và đường hầm. Nắm được dây truyền công nghệ thi 

công một số loại kết cấu trong đường lò 

Nội dung: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp bảo vệ công trình 

ngầm và các đường lò trong mỏ, cấu tạo và công nghệ thi công các kết cấu chống giữ các công trình 

ngầm và các đường lò trong mỏ. Nội dung bao gồm: tóm lược các phương pháp bảo vệ các công 

trình ngầm - yêu cầu của công tác chống giữ các công trình ngầm - tương tác giữa vỏ chống và môi 

trường với đất đá xung quanh - điều kiện sử dụng, kết cấu cơ bản và các biến thể của các kết cấu vỏ 

chống, biện pháp thi công các kết cấu chống giữ bằng gỗ, thép, bê tông cốt thép, bê tông phun và 

neo trong lò bằng, lò nghiêng, giếng đứng của mỏ và các công trình ngầm nói chung.  

 

7100104 (2-0-4) Cấu tạo và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm 

Học phần học trước: Cơ sở thiết kế cấu tạo công trình ngầm và mỏ, Cơ học kết cấu. 

 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ những kiến thức cơ bản 

về các loại kết cấu sử dụng cho các đường lò và đường hầm. Nắm được dây truyền công nghệ thi 

công một số loại kết cấu trong đường lò 



 

Nội dung: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp bảo vệ công trình 

ngầm và các đường lò trong mỏ, cấu tạo và công nghệ thi công các kết cấu chống giữ các công trình 

ngầm và các đường lò trong mỏ. Nội dung bao gồm: tóm lược các phương pháp bảo vệ các công 

trình ngầm - yêu cầu của công tác chống giữ các công trình ngầm - tương tác giữa vỏ chống và môi 

trường với đất đá xung quanh - điều kiện sử dụng, kết cấu cơ bản và các biến thể của các kết cấu vỏ 

chống, biện pháp thi công các kết cấu chống giữ bằng gỗ, thép, bê tông cốt thép, bê tông phun và 

neo trong lò bằng, lò nghiêng, giếng đứng của mỏ và các công trình ngầm nói chung.  

 

7100107 2 (2-0-4) Cơ học đá  

Học phần học trước: Học sau sức Sức bền vật liệu (4030501), Lý thuyết đàn hồi (4030512). 

 

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về các tính chất cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi 

vật lý, cơ học xảy ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm và 

các tính chất trong lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng. 

 

Nội dung:  Các khái niệm cơ bản về đá, khối đá, các đặc trưng khe nứt, vi lỗ rỗng trong đá, các 

tính chất vật lý và cơ học của đá, các tính chất cơ học của đá, chỉ tiêu công nghệ của đá. Độ bền 

cơ học của đá và cách xác định, mô hình hoá khối đá, các mô hình khối đá cơ bản và nguyên lý 

lắp ghép các mô hình cơ bản, trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh trong khối đá, các biểu 

hiện phá huỷ của đá, phân loại khối đá và ổn định bờ dốc đá và khối đá xung quanh các khoảng 

trèng khai thác. 

 

7100108 3 (3-0-6) Cơ học đá  

Học phần học trước: Học sau sức Sức bền vật liệu (4030501), Lý thuyết đàn hồi (4030512). 

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về các tính chất cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi 

vật lý, cơ học xảy ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm và 

các tính chất trong lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng. 

Nội dung:  Các khái niệm cơ bản về đá, khối đá, các đặc trưng khe nứt, vi lỗ rỗng trong đá, các 

tính chất vật lý và cơ học của đá, các tính chất cơ học của đá, chỉ tiêu công nghệ của đá. Độ bền 

cơ học của đá và cách xác định, mô hình hoá khối đá, các mô hình khối đá cơ bản và nguyên lý 

lắp ghép các mô hình cơ bản, trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh trong khối đá, các biểu 

hiện phá huỷ của đá, phân loại khối đá và ổn định bờ dốc đá và khối đá xung quanh các khoảng 



 

trèng khai thác. 

 

7100109 3 (3-0-6) Cơ học đá và Khối đá  

 

Học phần học trước: Học sau sức Sức bền vật liệu (4030501), Lý thuyết đàn hồi (4030512). 

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về các tính chất cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi 

vật lý, cơ học xảy ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm 

và các tính chất trong lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng. 

 

Nội dung:  Các khái niệm cơ bản về đá, khối đá, các đặc trưng khe nứt, vi lỗ rỗng trong đá, các 

tính chất vật lý và cơ học của đá, các tính chất cơ học của đá, chỉ tiêu công nghệ của đá. Độ bền 

cơ học của đá và cách xác định, mô hình hoá khối đá, các mô hình khối đá cơ bản và nguyên lý 

lắp ghép các mô hình cơ bản, trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh trong khối đá, các biểu 

hiện phá huỷ của đá, phân loại khối đá và ổn định bờ dốc đá và khối đá xung quanh các khoảng 

trèng khai thác. 

 

7100110: 2(2-0-4) Cơ sở thiết kế công trình ngầm 

Học phần học trước: 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại công trình 

ngầm; Các bài toán thiết kế quy hoạch công trình ngầm trên mặt bằng, quy hoạch trên mặt cắt dọc 

và quy hoạch trên mặt cắt ngang; Lý thuyết giải quyết các bài toán thiết kế cấu tạo chi tiết các phần 

đặc trưng của công trình ngầm (cửa hầm, thân hầm; các đoạn hầm giao cắt nhau…) cho từng loại 

công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm riêng biệt. 

Nội dung:  Các vấn đề liên quan đến các bài toán thiết kế chung cho các loại công trình. Phân loại  

công trình ngầm dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, thành phố… và các công 

trình ngầm trong mỏ khai thác hầm lò. Lý thuyết quy hoạch công trình ngầm trên mặt bằng trên 

mặt cắt dọc và các mặt cắt ngang đặc trưng. Lý thuyết thiết kế cấu tạo các phần đặc trưng của công 

trình ngầm (cửa hầm, thân hầm; các đoạn hầm giao cắt nhau…). Nội dung gồm các nội dung chính: 

Thiết kế giếng đứng; Thiết kế lò bằng lò nghiêng; Thiết kế hầm đường sắt; Thiết kế hầm ô tô xuyên 

núi và qua sông-biển; Thiết kế hệ thống tàu điện ngầm thành phố; thiết kế công trình ngầm thuỷ 

công; Thiết kế nhà máy thuỷ điện ngầm; Thiết kế công trình ngầm đặc biệt; Thiết kế công trình 

ngầm quân sự. 

 

7100111: 2(2-0-4) Cơ sở thiết kế quy hoạch cấu tạo hệ thống công trình ngầm và mỏ 



 

Học phần học trước: 

 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại công trình 

ngầm; Các bài toán thiết kế quy hoạch công trình ngầm trên mặt bằng, quy hoạch trên mặt cắt dọc 

và quy hoạch trên mặt cắt ngang; Lý thuyết giải quyết các bài toán thiết kế cấu tạo chi tiết các phần 

đặc trưng của công trình ngầm (cửa hầm, thân hầm; các đoạn hầm giao cắt nhau…) cho từng loại 

công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm riêng biệt. 

 

Nội dung:  Những kiến thức cơ bản-cơ sở về thiết kế cấu tạo các loại công trình, hệ thống công 

trình trong lĩnh vực xây dựng các loại công trình ngầm và công trình tại các mỏ khai thác hầm lò. 

 

7100112  2(2-0-4)  Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên nắm được những yêu cầu cơ bản sau: Khái 

niệm cơ bản về các loại hình công trình ngầm và mỏ; Khái niệm cơ bản về áp lực đất đá xung 

quanh công trình ngầm và mỏ; Có kiến thức cơ bản về các loại kết cấu chống giữ trong xây dựng 

công trình ngầm và mỏ (vật liệu, kết cấu, biện pháp thi công); Nắm bắt được công nghệ thi công 

các công trình ngầm và mỏ có góc nghiêng khác nhau (công trình nằm ngang, nằm nghiêng, thẳng 

đứng) trong các điều kiện địa chất (đá rắn, đá mềm). 
 

Nội dung: Tổng quan về các loại hình công trình ngầm; Nguyên tắc lựa chọn và tính toán một số 

các tiết diện ngang công trình ngầm; Khái niệm cơ bản về áp lực đất đá lên công trình ngầm ; Các 

phương pháp phá vỡ đất đá trong mỏ ; Các phương pháp xúc bốc vận tải trong mỏ ; Các phương 

pháp chống giữ công trình mỏ (chủ yếu các công trình nằm ngang, nằm nghiêng). Yêu cầu, cấu 

tạo và phương pháp lắp dựng kết cấu chống giữ;  

 

 

7100113  2(2-0-4)   Đào chống lò 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên: Nắm vững các phương pháp, sơ đồ công nghệ 

thi công các đường lò trong các điều kiện khối đất/đá khác nhau; Năm vững các khâu trong chu trình 

công nghệ thi công; Nắm vững các loại kết cấu chống và phương pháp thi công kết cấu trong mỏ 

hầm lò. 

 

Nội dung: Học phần này nhằm trang bị các kiến thức cần thiết về kỹ thuật đào và chống các đường 

lò trong mỏ cho sinh viên ngành khai thác mỏ. Nội dung cơ bản bao gồm: Các phương pháp bảo vệ 

đường lò - cấu tạo, kết cấu cơ bản điều kiện sử dụng, phương pháp tính toán đơn giản và kỹ thuật thi 

công các vỏ chống bằng các loại vật liệu khác nhau trong các lò bằng lò nghiêng và giếng đứng của 

mỏ. Sơ đồ và phương pháp thi công các loại đường lò, đào lò bằng trong đá rắn đồng nhất, đào lò 

dọc vỉa, đào lò nghiêng và đào giếng đứng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khi đào lò. 



 

 

 

7100114 1(2-0-4)   Đồ án Xây dựng Công trình ngầm  Tín hiệu và hệ thống                                                                                                                          

 

Học phần học trước: Xây dựng Công trình ngầm   

 

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên áp dụng những kiến thức thu được sau khi học 

môn Xây dựng Công trình ngầm để thiết kế tổ chức thi công một công trình ngầm cụ thể, đảm bảo 

tính khoa học, hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

 

Nội dung: Thiết kế tổ chức thi công một công trình ngầm giao thông-đô thị cụ thể, từ lựa chọn 

phương pháp thi công, sơ đồ thi công, đánh giá độ ổn định khối đất đá, biện pháp phá vỡ đất đá, thiết 

kế và tổ chức thi công kết cấu chống giữ, tổ chức thi công công trình ngầm. 

 

7100116  2(2-0-4)  Khoan nổ mìn thi công công trình ngầm                                                                                                                          

 

Học phần học trước: Cơ học đá và khối đá (7100109; Học sau Kỹ thuật khoan nổ mìn, 4030113 

Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản-cơ sở về công tác khoan nổ mìn khi thi công công trình 

ngầm 

Nội dung: Giới thiệu chung; công tác khoan nổ mìn thi công công trình ngầm tiết diện vừa và nhỏ, 

công tác khoan nổ mìn thi công công trình ngầm tiết diện lớn, xây dựng công trình ngầm tiết diện 

rất lớn, công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng tiết diện thông thường, công tác khoan nổ mìn 

thi công giếng đứng tiết diện lớn và rất lớn 

 

 

 

7100117  8 (0-0-24) Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành “Xây dựng công trình ngầm” 

 

Học phần học trước: Hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo chuyên ngành 

Mục tiêu: Những kiến thức cơ bản-cơ sở, lý thuyết, thực tiễn mang tính hệ thống của chương trình 

đào tạo chuyên ngành “Xây dựng công trình ngầm và mỏ” dưới dạng một đồ án tốt nghiệp hoàn 

chỉnh bao gồm một số vấn đề chính như sau: thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, thiết kế tổ chức thi 

công v.v... công trình ngầm và công trình mỏ 

Nội dung: Học phần này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên biết cách vận dụng các kiến thức chuyên 

ngành đã học vào việc lập một bản thiêt kế kỹ thuật, một bản thiết kế tổ chức thi công hoặc giải quyết 

một chuyên đề kỹ thuật cụ thể. Nội dung cụ thể của đồ án tốt nghiệp sẽ được quyết định tùy theo đề 

tài. 



 

 

7100118  2(2-0-4)  Nguyên lý thiết kế xây dựng công trình ngầm 

 

Học phần học trước: Cấu tạo và công nghệ chống giữ công trình ngầm (7100104) 

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về nguyên lý cơ bản 

xây dựng các loại công trình ngầm khác nhau;  tổ chức xây dựng và thiết kế công trình ngầm; Lý 

thuyết giải quyết các vấn đề cho các bài toán thiết kế CTN; Nguyên lý thiết kế kỹ thuật và thi công 

CTN và mỏ. 

Nội dung: Khái niệm về công tác thiết kế xây dựng công trình. Lý thuyết về xây dựng bài toán thiết 

kế công trình. Các vấn đề cơ bản giải quyết bài toán thiết kế và bài toán nghiên cứu. Các bước cơ 

bản giải quyết bài toán thiết kế. Lý luận của các phương pháp tối ưu hoá lựa chọn giải pháp thiết kế. 

Cơ sở lý luận xây dựng các bài toán quy hoạch cấu tạo và công nghệ xây dựng các loại công trình 

ngầm dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, thành phố … và các công trình ngầm 

trong mỏ khai thác hầm lò. 

 

7100120  3(3-0-6)  Nhập môn Kỹ thuật Xây dựng 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái niệm cơ bản về lĩnh vực xây dựng. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thực trạng và xu hướng phát triển ngành xây 

dựng tại Việt nam và trên TG; Tiềm năng phát triển ngành kỹ thuật xây dựng; Vị trí việc làm của 

ngành kỹ thuật xây dựng; Khả năng phát triển nghiên cứu khoa học của kỹ sư ngành kỹ thuật xây 

dựng; Các chuyên ngành sâu trong ngành kỹ thuật xây dựng; Các tổ chức nghề nghiệp; Tại sao chọn 

ngành kỹ thuật xây dựng 

 

7100121  2(2-0-4)  Các phương pháp số 

 

Học phần học trước: Đại số tuyến tính, Phương trình vi phân 

Mục tiêu: Cung cấp cho Sinh viên khoa Xây dựng các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong việc 

giải gần đúng các hệ phương trình đại số bằng phương pháp khử hoặc lặp. Phương pháp giải bài toán 

kỹ thuật trong đó cần phải tiến hành giải các phương trình đạo hầm riêng và vi phân bậc cao một 

cách gần đúng bằng phương pháp sai phân hữu hạn. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn phần tử biên. 

Nội dung: Các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp số.  Nghiên 

cứu các phương pháp giải bài toán kỹ thuật bằng phương pháp sai phân hữu hạn dựa trên việc sai 

phân hóa đạo  hàm riêng và phương trình vi phân từ đó áp dụng để tính toán một số kết cấu như  dầm 

đơn giản chịu nén hay dầm trên nền đàn hồi và bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi.  Cơ sở lý thuyết 

của phương pháp phần tử hữu hạn và phần tử biên cũng như trình tự giải bài toán kỹ thuật bằng hai 



 

phương pháp trên. 

 

7100122  2(2-0-4)  Phương pháp tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm 

                                                                                                                          

Học phần học trước: : Cơ học đá và khối đá (7100109) 

 

Mục tiêu: Sinh viên biết được các phương pháp tính toán và thiết kế các dạng kết cấu chống giữ 

trong các công trình ngầm. 

Nội dung: Cung cấp các kiến thức về các kết cấu chống giữ công trình ngầm; tải trọng tác dụng lên 

công trình ngầm; tính toán tường chắn tầng hầm; khung chống thép; thiết kế kết cấu neo; bê tông 

phun; vỏ chống bê tông cốt thép. 

 

7100123  2(2-0-4)  Quy hoạch không gian ngầm thành phố 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Học phần trang bị các vấn đề nguyên lý cơ bản quy hoạch không gian ngầm thành phố, 

các kỹ năng phân tích, lựa chọn các giải pháp quy hoạch không gian ngầm thành phố. 

Nội dung: Khái niệm về không gian các thành phố. Công tác quy hoạch không gian chung cho thành 

phố. Mối quan hệ giữa các bài toán không gian ngầm và không gian lộ thiên của thành phố. Các bài 

toán quy hoạch không gian ngầm thành phố. Mối quan hệ giữa các nhóm công trình và công trình 

ngầm có công dụng khác nhau trong thành phố. Cơ sở lý luận để giải quyết bài toán quy hoạch từng 

công trình, nhóm công trình và toàn bộ không gian ngầm thành phố 

 

7100124  2(2-0-4)  Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên tắc thiết kế tổng đồ, nguyên tắc lựa chọn 

sân công nghiệp và các phương pháp quy hoạch độ cao sân công nghiệp; cơ sở xây dựng nhà và 

công trình; nguyên tắc thiết kế và bố trí một số công trình chính trên mặt mỏ; các khái niệm về nhà 

công nghiệp, nhà dân dụng và nguyên tắc lựa chọn được kết cấu nhà công nghiệp 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguyên tắc thiết kế tổng đồ, nguyên tắc lựa chọn 

sân công nghiệp và các phương pháp quy hoạch dộ cao sân công nghiệp; cơ sở xây dựng nhà và 

công trình; nguyên tắc thiết kế và bố trí một số công trình chính trên mặt mỏ; cung cấp các khái niệm 

về nhà công nghiệp, nhà dân dụng và nguyên tắc lựa chọn được kết cấu nhà công nghiệp. 

7100125  2(2-0-4)  Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầm lò 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên tắc thiết kế tổng đồ mặt mỏ hầm lò, nguyên 

tắc lựa chọn sân công nghiệp và các phương pháp quy hoạch độ cao sân công nghiệp cho các mỏ 

hầm lò; cơ sở xây dựng nhà và công trình trên mặt mỏ; nguyên tắc thiết kế và bố trí một số công 



 

trình chính trên mặt mỏ; các khái niệm về nhà công nghiệp, nhà dân dụng và nguyên tắc lựa chọn 

được kết cấu nhà công nghiệp. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguyên tắc thiết kế tổng đồ mặt mỏ hầm lò, 

nguyên tắc lựa chọn sân công nghiệp và các phương pháp quy hoạch độ cao sân công nghiệp cho 

các mỏ hầm lò; cơ sở xây dựng nhà và công trình trên mặt mỏ; nguyên tắc thiết kế và bố trí một số 

công trình chính trên mặt mỏ; các khái niệm về nhà công nghiệp, nhà dân dụng và nguyên tắc lựa 

chọn được kết cấu nhà công nghiệp.  

 

7100126  2(2-0-4)  Sửa chữa, cải tạo, khôi phục công trình ngầm 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Những kiến thức cơ bản-cơ sở về lý thuyết các vấn đề sửa chữa, cải tạo, khôi phục công 

trình ngầm khác nhau trên thực tế (giếng đứng, công trình ngầm nằm ngang, công trình ngầm nằm 

nghiêng, công trình ngầm tiết diện lớn, các kết cấu chống giữ công trình ngầm,...).  

Nội dung:   Học phần cung cấp các nội dung chính gồm phân loại các dạng hư hỏng công trình ngầm; 

Nguyên tắc chung của công tác sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm; Các biện pháp sửa 

chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm; Công tác an toàn trong khi tiến hành sửa chữa cải tạo công 

trình ngầm. 

 

 

71001127 2(2-0-4)  Thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ, Xây dựng công trình 

ngầm những kiến thức cơ bản về các phương pháp thi công công trình kỹ thuật đô thị. Nắm được 

dây truyền công nghệ thi công một số phương phương pháp thi công đường hầm kỹ thuật trong đô 

thị. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tổng quan về phương pháp thi công công trình 

ngầm kỹ thuật đô thị; Phương pháp đào bằng máy đào hầm loại nhỏ; Phương pháp nén xuyên qua; 

Phương pháp khoan qua; Phương pháp đào nén qua; Phương pháp ô ống bảo vệ; Các dạng sự cố và 

biện pháp khắc phục khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị. 

 

 

7100129  2(2-0-4)  Thi công hầm và công trình ngầm 

 

Học phần học trước: Dành cho sinh viên năm thứ 4 ngành Kỹ thuật Xây dựng  

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên: Nắm vững các phương pháp, sơ đồ công nghệ 

thi công công trình ngầm, hầm trong các điều kiện khối đất/đá khác nhau; Nắm vững các khâu trong 

chu trình công nghệ thi công từ thi công đến quản lý 



 

Nội dung: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về thi công hầm và công trình ngầm. Nội 

dung cơ bản bao gồm: công dụng của các dạng công trình ngầm, các phương pháp thi công công 

trình ngầm ở các điều kiện khác nhau. Lựa chọn phương pháp thi công cho các công trình ngầm cụ 

thể. 

 

7100130  2(2-0-4)  Thí nghiệm Cơ học đá 

 

Học phần học trước: Cơ học đá và khối đá, mã số: (7100105) 

 

Mục tiêu: Cung cấp cho người học những lý thuyết về các phương pháp xác định các tính chất cơ lý 

của đá bằng các phương  pháp nhanh và các phương  pháp tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm, người 

học nắm được các tiêu chuẩn thí nghiệm của nhà nước và Quốc tế nhằm nâng cao các kỹ năng thực 

hành của người học khi xác định các tính chất cơ lý của đá ở trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện 

trường. 

Nội dung: Phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đá trong phòng thí nghiệm. Học phần 

gồm các bài thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý chủ yếu của đá bao gồm: Xác định khối lượng 

riêng; khối lượng thể tích; độ ẩm tự nhiên; độ ẩm bão hòa; độ rỗng; các tính chất bền (độ bền nén, 

độ bền kéo, cường độ dính kết C, góc ma sát trong φhệ số kiên cố f; hệ số giảm bền do nước) trong 

các điều kiện khô và bão hòa nước;các mô đun đàn hồi E, hệ số Poisson μ; 

 

7100302 3(3-0-6) Bê tông cốt thép ứng suất trước (Prestressed concrete) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học học trước:  7100332 (Kết cấu bê tông cốt thép công trình giao thông); 7100246 (Vật liệu 

xây dựng) 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức về tính năng cơ lý của vật liệu bê tông 

cốt thép, đặc điểm và các tính năng của bê tông cốt thép dự ứng lực trước; Tính toán, thiết kế cho 

các cấu kiện sử dụng bê tông cốt thép dự ứng lực trước, đặc biệt nhấn mạnh những nguyên lý cơ 

bản của kỹ thuật dự ứng lực; những kiến thức cơ học có liên quan trực tiếp đến kỹ thuật bê tông 

dự ứng lực.  

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

các loại bê tông ứng suất trước nguyên lý công nghệ, phương pháp tính toán - thiết kế kết cấu bê 

tông ứng suất trước, tính toán sự hình thành, mở rộng và khép nứt.  

 

7100131  2(2-0-4)  Thực tập sản xuất và tốt nghiệp 

 

Học phần học trước: Sinh viên chỉ được phép đi thực tập tốt nghiệp và thực tập sản xuất sau khi 

đã hoàn thành các môn học theo quy định trong chương trình đào tạo hoặc có thể còn nợ tối đa 2 

học phần chưa đạt yêu cầu của 2 học kỳ cuối và có điểm TBC toàn khóa đạt từ 2 điểm trở lên. 

 

Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, học hỏi những kinh nghiệm giám sát 



 

và chỉ huy sản xuất cũng như kinh nghiệm xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình thi công; 

Củng cố những kiến thức lý thuyết chuyên môn, tìm mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, học hỏi 

kinh nghiệm thi công và chỉ huy sản xuất, bước đầu có những kỹ năng thực hành cơ bản nhất về 

lĩnh vực thi công, quản lý thi công; Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kỹ sư trong các 

khâu sản xuất ở các phòng, ban và Phó Giám đốc kỹ thuật; Ngoài ra, qua đợt thực tập này, sinh 

viên cũng sẽ tìm hiểu được những nội dung hướng nghiên cứu cùng các số liệu thực tế phục vụ 

trực tiếp cho việc làm đồ án tốt nghiệp. 

Nội dung: Đợt thực tập giúp sinh viên làm sáng tỏ, củng cố và mở rộng các kiến thức đã học, tìm 

hiểu mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, học hỏi những kinh nghiệm giám sát và chỉ huy sản xuất 

cũng như kinh nghiệm xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình thi công; tìm hiểu chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của kỹ sư trong các khâu sản xuất ở các phòng, ban và Phó giám đốc kỹ thuật. 

Ngoài ra, qua đợt thực tập này sinh viên cũng sẽ tìm hiểu được những nội dung hướng nghiên cứu 

cùng các số liệu thực tế phục vụ trực tiếp cho việc làm đồ án tốt nghiệp. 

 

7100133  2(2-0-4)  Tiếng Anh chuyên ngành 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Học phần cung cấp các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc viết tài liệu chuyên ngành trên 

cơ sở cung cấp vốn từ vựng, các cấu trúc khoa học cơ bản trong các chuyên đề khác nhau của 

ngành kỹ thuật xây dựng. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể nắm vững từ vựng, cấu trúc 

các thuật ngữ chuyên ngành để có thể nghe, đọc được các tài liệu phục vụ học tập, phát triển khả 

năng nói, trình bày ngắn gọn quan điểm bằng tiếng anh. 

Nội dung: Các thuật ngữ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm và mỏ ( Giới thiệu 

về các loại công trình ngầm;   Giới thiệu các phương pháp pháp xây dựng; Công tác thi công;  

Phương pháp đào hầm bằng máy đào; Phương pháp khoan nổ mìn; Chống giữ công trình ngầm; 

Phương pháp thi công hở; Máy khoan hầm TBM; Điều kiện địa chất, nứt nẻ khối đá; Hoạt động 

của công trình ngầm trong mỏ). 

 

7100134  2(2-0-4)  Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm 

 

Học phần học trước: Cấu tạo và Công nghệ chống giữ công trình ngầm, mã số: 7100104; Phương 

pháp tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm, mã số: 7100122 

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên: 

- Nắm vững các phương pháp lý thuyết về cơ học đá và cơ học công trình ngầm, xác định được 

mục đích và nội dung của các phần mềm sử dụng trong thiết kế và thi công công trình ngầm . 

- Năm vững các bước sử dụng, điều khiển các phần mềm trong thiết kế và thi công các công trình 

ngầm. Sử dụng và kiểm tra được các kết quả đưa ra trong các phần mềm đã được học. 



 

 

 

Nội dung: Xác định các thông số cơ học của khối đá bằng chương trình ROCLAB; Phân tích ổn 

định khối đá xung quanh công trình ngầm theo đặc điểm cấu trúc bằng chương trình UNWEDGE; 

Phân tích sự ổn định và thiết kế kết cấu chống công trình ngầm theo phương pháp đường đặc tính 

khối đá bằng chương trình ROCSUPPORT; Phân tích độ ổn định và thiết kế kết cấu chống của 

công trình ngầm theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng chương trình PHASE 2. 

 

7100136  2(2-0-4)  Tổ chức và quản lý thi công 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên: Giới thiệu trình tự thực hiện các khâu công 

việc trong quá trình thi công công trình ngầm từ khảo sát, thiết kế đến thi công và quản lý dự án 

trong quá trình vận hành, các hình thức tổ chức quản lý dự án; Chức năng, trách nhiệm và tổ chức 

của các bên tham gia dự án công trình xây dựng nói chung và công trình ngầm nói riêng; Hình 

thức phối hợp giữa các bên tham gia dự án xây dựng công trình ngầm; các phương pháp lập tiến 

độ xây dựng, tổ chức mặt bằng thi công; các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng xây dựng công 

trình ngầm; rủi ro trong quá trình thực hiện dự án công trình ngầm và biện pháp giảm thiểu rủi ro, 

khắc phục sự cố. 

Nội dung: giới thiệu trình tự thực hiện các khâu công việc trong quá trình thi công một công trình 

ngầm từ khảo sát, thiết kế đến thi công và quản lý dự án trong quá trình vận hành, các hình thức 

tổ chức quản lý dự án (đấu thầu); Các phương pháp lập tiến độ xây dựng, tổ chức mặt băng công 

trường; Thành phần các bên tham gia dự án công trình ngầm, trách nhiệm của mỗi bên và hình 

thức phối hợp giữa các bên tham gia dự án công trình ngầm; Các biện pháp quản lý nâng cao chất 

lượng xây dựng công trình ngầm; Rủi ro trong quá trình thực hiện dự án công trình ngầm và biện 

pháp giảm thiểu rủi ro, khắc phục sự cố. 

 

 

7100137  2(2-0-4)  Xây dựng các công trình trên mặt đất 

 

Học phần học trước: Học sau quy hoạch thiết kế các công trình trên mặt đất (7100124). 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật thi công 

các loại công trình trên mặt đất (Xây dựng cầu, đường) và các tiến bộ trong công nghệ thi công 

các công trình. 

Nội dung: Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp và 

kỹ thuật thi công các loại công trình trên mặt đất (Những phương pháp thi công các loại cọc trong 

xây dựng; Phương pháp thi công xây dựng thân các công trình bê tông cốt thép; Phương pháp xây 

dựng công trình trên nền đất yếu; Xây dựng thân, mố trụ cầu; Xây dựng cầu thép;  Xây dựng cầu 



 

bê tông cốt thép; Xây dựng cầu treo xây xiên dầm cứng;  Đường ô tô) và các tiến bộ kỹ thuật trong 

công nghệ xây dựng các công trình. 

7100138  2(2-0-4)  Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật thi công 

các loại công trình trên mặt mỏ hầm lò (Tháp giếng; bể trữ, xi lô; nhà xưởng, đường xá,…) và các 

tiến bộ trong công nghệ thi công các công trình. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các nội dung chính sau: Giới thiệu về các công trình trên mặt 

mỏ hầm lò; Cơ sở thiết kế tổng đồ, tổng đồ mặt mỏ; Cơ sở xây dựng các công trình; Xây dựng 

tháp giếng; Xây dựng bể trữ, xi lô; Xây dựng cầu cạn; Xây dựng đường mỏ; Xây dựng kho chứa, 

bãi thải; Xây dựng Nhà công nghiệp. 

 

7100139  2(2-0-4)  Xây dựng công trình ngầm 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: - Nắm vững các phương pháp, sơ đồ công nghệ thi công công trình ngầm trong các điều 

kiện khối đất đá khác nhau; Nắm vững các khâu trong trong chu trình công nghệ thi công. 

Nội dung: : Cung cấp cho sinh viên các nội dung chính sau: Tổng quan về các phương pháp thi 

công công trình ngầm; Thi công công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên (phương pháp hở, 

phương pháp hạ dần, phương pháp thả chìm, phương pháp top-down); Thi công công trình ngầm 

bằng phương pháp ngầm (đào ngầm bằng máy đào (khiên đào, máy khoan hầm, kích ép ống cống), 

đào ngầm thông thường); Lựa chọn phương pháp thi công công trình ngầm. 

 

 

7100140  2(2-0-4)  Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: - Nắm vững các phương pháp, sơ đồ công nghệ thi công công trình ngầm trong các điều 

kiện khối đất đá khác nhau cho các công trình ngầm dân dụng và công nghiệp; Nắm vững các khâu 

trong trong chu trình công nghệ thi công. 

Nội dung: : Cung cấp cho sinh viên các nội dung chính sau: Tổng quan về các phương pháp thi 

công công trình ngầm dân dụng và công nghiệp; Thi công công trình ngầm bằng phương pháp lộ 

thiên (phương pháp hở, phương pháp hạ dần, phương pháp thả chìm, phương pháp top-down); Thi 

công công trình ngầm bằng phương pháp ngầm (đào ngầm bằng máy đào (khiên đào, máy khoan 

hầm, kích ép ống cống), đào ngầm thông thường); Lựa chọn phương pháp thi công công trình 

ngầm dân dụng và công nghiệp. 

 

 



 

7100141  2(2-0-4)  Xây dựng công trình ngầm trong các điều kiện đặc biệt 

 

Học phần học trước: Cấu tạo và công nghệ chống giữ công trình ngầm, 7100104 

 

Mục tiêu: Trang bị kiến thức cơ bản, các phương pháp chủ yếu thi công CTN trong các điều kiện đặc biệt 

về địa chất, Địa chất công trình, địa cơ học, địa hóa học và vận dụng để thiết kế tổ chức thi công một công 

trình ngầm trong điều kiện đặc biệt cụ thể. 

 

Nội dung: Phân loại các điều kiện đặc biệt trong xây dựng công trình ngầm, các phương pháp thi công công 

trình ngầm trong những điều kiện đặc biệt (Phương pháp thi công trong đất đá có hiện tượng nổ khí, nổ đá 

và sung va đập, Thi công công trình ngầm qua sông biển và phương pháp thả vỏ giếng chìm). 

 

 

7100143  2(2-0-4)  Xây dựng công trình ngầm và mỏ trong các điều kiện đặc biệt 

 

Học phần học trước:  
 

Mục tiêu: Trang bị kiến thức cơ bản, các phương pháp chủ yếu thi công CTN trong các điều kiện đặc biệt 

về địa chất, Địa chất công trình, địa cơ học, địa hóa học và vận dụng để thiết kế tổ chức thi công một công 

trình ngầm trong điều kiện đặc biệt cụ thể. 

Nội dung: Cung cấp các điều kiện đặc biệt và phân loại các điều kiện đặc biệt; Các phương pháp chính xây 

dựng công trình ngầm trong các điều kiện đặc biệt bao gồm: Phương pháp thi công trong đất đá có hiện 

tượng nổ khí, nổ đá và sung va đập, Thi công công trình ngầm qua sông biển và phương pháp thả vỏ giếng 

chìm. 

 

 

7100144  2(2-0-4)  Xây dựng giếng đứng + Đồ án 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Cung cấp cho Sinh viên ngành Xây dựng Công trình ngầm các kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu 

tạo các loại hình giếng đứng sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Phương pháp tính toán thiết 

kế mặt cắt ngang giếng đứng, đặc điểm cấu tạo các bộ phận của giếng mỏ và cốt giếng mỏ. Cung cấp cho 

sinh viên các kiến thức về phương pháp và sơ đồ công nghệ đào giếng đứng theo phương pháp đào thông 

thường, phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tổ chức 

các công tác chính trong một chu kỳ đào giếng bằng phương pháp khoan nổ mìn, các công tác phụ trong 

đào giếng.  

Cung cấp cho sinh viên phương pháp lập biểu đồ tổ chức chu kỳ và tính toán các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật đào giếng. Thực hành tính toán thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công hoàn chỉnh một công trình 

giếng đứng ở mỏ hầm lò hay thủy điện.  

 

Nội dung: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về thiết kế và thi công giếng đứng bằng các phương 

pháp thông dụng. Nội dung cơ bản bao gồm: Cấu tạo và công dụng của giếng đứng, cấu tạo cổ giếng và các 

sơ đồ thi công cổ giếng, các sơ đồ thi công thân giếng bằng phương pháp khoan nổ mìn và phương pháp 



 

khoan các công tác có liên quan đến xây dựng giếng: trục tải, thông gió, thoát nước… 

Học phần này giúp sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc thiết kế kỹ thuật và tổ chức 

thi công giếng đứng bằng phương pháp khoan nổ mìn hoặc phương pháp khoan. Nội dung bao gồm: Quy 

hoạch và thiết kế cấu tạo của giếng, xác định kích thước mặt cắt ngang giếng, tính toán chống giữ các bộ 

phận của giếng, chọn sơ đồ và phương pháp thi công giếng, thiết kế tổ chức thi công giếng với đầy đủ các 

công tác của một chu kỳ đào, lập lịch trình xây dựng giếng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xây dựng giếng 

 

7.5.5. Kiến thức chuyên ngành xây dựng công trình ngầm và mỏ 

7100101 (2-0-4) An toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình ngầm 

 

Học phần học trước: Xây dựng công trình ngầm và mỏ trong mỏ (lò bằng, lò nghiêng), Xây dựng công 

trình ngầm và mỏ trong các điều kiện đặc biệt 

  

Mục tiêu: Trang bị cho các sinh viên nắm bắt được các dạng ô nhiễm môi trường, các đặc điểm 

chung về môi trường xây dựng trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm và mỏ, các công tác an toàn 

trong công tác xây dựng công trình ngầm và mỏ, xử lý các tai nạn và phòng chống bụi cũng như 

cháy nổ khi mê tan.  

 

Nội dung: Các khái niệm về môi trường ; Chất gây ô nhiễm môi trường ; Các dạng ô nhiễm môi 

trường ; Các khái niệm về bảo vệ môi trường ; Tổng quan về bảo vệ môi trường trong xây dựng công 

trình ngầm và mỏ; Bảo vệ khí quyển trong xây dựng công trình ngầm và mỏ; Bảo vệ nguồn nước 

mặt, nước dưới đất khi xây dựng công trình ngầm và mỏ; Bảo vệ mặt đất khi xây dựng công trình 

ngầm và mỏ; Bảo vệ lòng đất và đảm bảo ổn định bề vững cho công trình ngầm và mỏ; Sự cố bục 

nước đột ngột và các giải pháp phòng ngừa; Bảo vệ môi trường khi sử dụng một số công nghệ xây 

dựng công trình ngầm và mỏ; An toàn lao động trong xây dựng công trình ngầm và mỏ 

.  

 

7100103 (2-0-4) Cấu tạo và công nghệ chống giữ công trình ngầm 

 

Học phần học trước: Cơ sở thiết kế cấu tạo công trình ngầm và mỏ, Cơ học kết cấu. 

 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ những kiến thức cơ bản 

về các loại kết cấu sử dụng cho các đường lò và đường hầm. Nắm được dây truyền công nghệ thi 

công một số loại kết cấu trong đường lò 

Nội dung: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp bảo vệ công trình 

ngầm và các đường lò trong mỏ, cấu tạo và công nghệ thi công các kết cấu chống giữ các công trình 

ngầm và các đường lò trong mỏ. Nội dung bao gồm: tóm lược các phương pháp bảo vệ các công 



 

trình ngầm - yêu cầu của công tác chống giữ các công trình ngầm - tương tác giữa vỏ chống và môi 

trường với đất đá xung quanh - điều kiện sử dụng, kết cấu cơ bản và các biến thể của các kết cấu vỏ 

chống, biện pháp thi công các kết cấu chống giữ bằng gỗ, thép, bê tông cốt thép, bê tông phun và 

neo trong lò bằng, lò nghiêng, giếng đứng của mỏ và các công trình ngầm nói chung.  

7100104 (2-0-4) Cấu tạo và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm 

Học phần học trước: Cơ sở thiết kế cấu tạo công trình ngầm và mỏ, Cơ học kết cấu. 

 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ những kiến thức cơ bản 

về các loại kết cấu sử dụng cho các đường lò và đường hầm. Nắm được dây truyền công nghệ thi 

công một số loại kết cấu trong đường lò 

Nội dung: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp bảo vệ công trình 

ngầm và các đường lò trong mỏ, cấu tạo và công nghệ thi công các kết cấu chống giữ các công trình 

ngầm và các đường lò trong mỏ. Nội dung bao gồm: tóm lược các phương pháp bảo vệ các công 

trình ngầm - yêu cầu của công tác chống giữ các công trình ngầm - tương tác giữa vỏ chống và môi 

trường với đất đá xung quanh - điều kiện sử dụng, kết cấu cơ bản và các biến thể của các kết cấu vỏ 

chống, biện pháp thi công các kết cấu chống giữ bằng gỗ, thép, bê tông cốt thép, bê tông phun và 

neo trong lò bằng, lò nghiêng, giếng đứng của mỏ và các công trình ngầm nói chung.  

 

7100107 2 (2-0-4) Cơ học đá  

Học phần học trước: Học sau sức Sức bền vật liệu (4030501), Lý thuyết đàn hồi (4030512). 

 

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về các tính chất cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi 

vật lý, cơ học xảy ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm và 

các tính chất trong lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng. 

 

Nội dung:  Các khái niệm cơ bản về đá, khối đá, các đặc trưng khe nứt, vi lỗ rỗng trong đá, các 

tính chất vật lý và cơ học của đá, các tính chất cơ học của đá, chỉ tiêu công nghệ của đá. Độ bền 

cơ học của đá và cách xác định, mô hình hoá khối đá, các mô hình khối đá cơ bản và nguyên lý 

lắp ghép các mô hình cơ bản, trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh trong khối đá, các biểu 

hiện phá huỷ của đá, phân loại khối đá và ổn định bờ dốc đá và khối đá xung quanh các khoảng 

trèng khai thác. 

 

7100108 3 (3-0-6) Cơ học đá  



 

Học phần học trước: Học sau sức Sức bền vật liệu (4030501), Lý thuyết đàn hồi (4030512). 

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về các tính chất cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi 

vật lý, cơ học xảy ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm và 

các tính chất trong lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng. 

Nội dung:  Các khái niệm cơ bản về đá, khối đá, các đặc trưng khe nứt, vi lỗ rỗng trong đá, các 

tính chất vật lý và cơ học của đá, các tính chất cơ học của đá, chỉ tiêu công nghệ của đá. Độ bền 

cơ học của đá và cách xác định, mô hình hoá khối đá, các mô hình khối đá cơ bản và nguyên lý 

lắp ghép các mô hình cơ bản, trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh trong khối đá, các biểu 

hiện phá huỷ của đá, phân loại khối đá và ổn định bờ dốc đá và khối đá xung quanh các khoảng 

trèng khai thác. 

 

7100109 3 (3-0-6) Cơ học đá và Khối đá  

 

Học phần học trước: Học sau sức Sức bền vật liệu (4030501), Lý thuyết đàn hồi (4030512). 

Mục tiêu của học phần: Mục tiêu của học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về các tính chất cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi 

vật lý, cơ học xảy ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm 

và các tính chất trong lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng. 

 

Nội dung:  Các khái niệm cơ bản về đá, khối đá, các đặc trưng khe nứt, vi lỗ rỗng trong đá, các 

tính chất vật lý và cơ học của đá, các tính chất cơ học của đá, chỉ tiêu công nghệ của đá. Độ bền 

cơ học của đá và cách xác định, mô hình hoá khối đá, các mô hình khối đá cơ bản và nguyên lý 

lắp ghép các mô hình cơ bản, trạng thái ứng suất nguyên sinh và thứ sinh trong khối đá, các biểu 

hiện phá huỷ của đá, phân loại khối đá và ổn định bờ dốc đá và khối đá xung quanh các khoảng 

trèng khai thác. 

 

7100110: 2(2-0-4) Cơ sở thiết kế công trình ngầm 

Học phần học trước: 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại công trình 

ngầm; Các bài toán thiết kế quy hoạch công trình ngầm trên mặt bằng, quy hoạch trên mặt cắt dọc 

và quy hoạch trên mặt cắt ngang; Lý thuyết giải quyết các bài toán thiết kế cấu tạo chi tiết các phần 

đặc trưng của công trình ngầm (cửa hầm, thân hầm; các đoạn hầm giao cắt nhau…) cho từng loại 

công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm riêng biệt. 

Nội dung:  Các vấn đề liên quan đến các bài toán thiết kế chung cho các loại công trình. Phân loại  



 

công trình ngầm dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, thành phố… và các công 

trình ngầm trong mỏ khai thác hầm lò. Lý thuyết quy hoạch công trình ngầm trên mặt bằng trên 

mặt cắt dọc và các mặt cắt ngang đặc trưng. Lý thuyết thiết kế cấu tạo các phần đặc trưng của công 

trình ngầm (cửa hầm, thân hầm; các đoạn hầm giao cắt nhau…). Nội dung gồm các nội dung chính: 

Thiết kế giếng đứng; Thiết kế lò bằng lò nghiêng; Thiết kế hầm đường sắt; Thiết kế hầm ô tô xuyên 

núi và qua sông-biển; Thiết kế hệ thống tàu điện ngầm thành phố; thiết kế công trình ngầm thuỷ 

công; Thiết kế nhà máy thuỷ điện ngầm; Thiết kế công trình ngầm đặc biệt; Thiết kế công trình 

ngầm quân sự. 

 

7100111: 2(2-0-4) Cơ sở thiết kế quy hoạch cấu tạo hệ thống công trình ngầm và mỏ 

Học phần học trước: 

 

Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại công trình 

ngầm; Các bài toán thiết kế quy hoạch công trình ngầm trên mặt bằng, quy hoạch trên mặt cắt dọc 

và quy hoạch trên mặt cắt ngang; Lý thuyết giải quyết các bài toán thiết kế cấu tạo chi tiết các phần 

đặc trưng của công trình ngầm (cửa hầm, thân hầm; các đoạn hầm giao cắt nhau…) cho từng loại 

công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm riêng biệt. 

 

Nội dung:  Những kiến thức cơ bản-cơ sở về thiết kế cấu tạo các loại công trình, hệ thống công 

trình trong lĩnh vực xây dựng các loại công trình ngầm và công trình tại các mỏ khai thác hầm lò. 

 

7100112  2(2-0-4)  Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên nắm được những yêu cầu cơ bản sau: Khái 

niệm cơ bản về các loại hình công trình ngầm và mỏ; Khái niệm cơ bản về áp lực đất đá xung 

quanh công trình ngầm và mỏ; Có kiến thức cơ bản về các loại kết cấu chống giữ trong xây dựng 

công trình ngầm và mỏ (vật liệu, kết cấu, biện pháp thi công); Nắm bắt được công nghệ thi công 

các công trình ngầm và mỏ có góc nghiêng khác nhau (công trình nằm ngang, nằm nghiêng, thẳng 

đứng) trong các điều kiện địa chất (đá rắn, đá mềm). 
 

Nội dung: Tổng quan về các loại hình công trình ngầm; Nguyên tắc lựa chọn và tính toán một số 

các tiết diện ngang công trình ngầm; Khái niệm cơ bản về áp lực đất đá lên công trình ngầm ; Các 

phương pháp phá vỡ đất đá trong mỏ ; Các phương pháp xúc bốc vận tải trong mỏ ; Các phương 

pháp chống giữ công trình mỏ (chủ yếu các công trình nằm ngang, nằm nghiêng). Yêu cầu, cấu 

tạo và phương pháp lắp dựng kết cấu chống giữ;  

 

 



 

7100113  2(2-0-4)   Đào chống lò 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên: Nắm vững các phương pháp, sơ đồ công nghệ 

thi công các đường lò trong các điều kiện khối đất/đá khác nhau; Năm vững các khâu trong chu trình 

công nghệ thi công; Nắm vững các loại kết cấu chống và phương pháp thi công kết cấu trong mỏ 

hầm lò. 

 

Nội dung: Học phần này nhằm trang bị các kiến thức cần thiết về kỹ thuật đào và chống các đường 

lò trong mỏ cho sinh viên ngành khai thác mỏ. Nội dung cơ bản bao gồm: Các phương pháp bảo vệ 

đường lò - cấu tạo, kết cấu cơ bản điều kiện sử dụng, phương pháp tính toán đơn giản và kỹ thuật thi 

công các vỏ chống bằng các loại vật liệu khác nhau trong các lò bằng lò nghiêng và giếng đứng của 

mỏ. Sơ đồ và phương pháp thi công các loại đường lò, đào lò bằng trong đá rắn đồng nhất, đào lò 

dọc vỉa, đào lò nghiêng và đào giếng đứng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khi đào lò. 

 

 

7100114 1(2-0-4)   Đồ án Xây dựng Công trình ngầm  Tín hiệu và hệ thống                                                                                                                          

 

Học phần học trước: Xây dựng Công trình ngầm   

 

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên áp dụng những kiến thức thu được sau khi học 

môn Xây dựng Công trình ngầm để thiết kế tổ chức thi công một công trình ngầm cụ thể, đảm bảo 

tính khoa học, hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

 

Nội dung: Thiết kế tổ chức thi công một công trình ngầm giao thông-đô thị cụ thể, từ lựa chọn 

phương pháp thi công, sơ đồ thi công, đánh giá độ ổn định khối đất đá, biện pháp phá vỡ đất đá, thiết 

kế và tổ chức thi công kết cấu chống giữ, tổ chức thi công công trình ngầm. 

 

7100116  2(2-0-4)  Khoan nổ mìn thi công công trình ngầm                                                                                                                          

 

Học phần học trước: Cơ học đá và khối đá (7100109; Học sau Kỹ thuật khoan nổ mìn, 4030113 

Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản-cơ sở về công tác khoan nổ mìn khi thi công công trình 

ngầm 

Nội dung: Giới thiệu chung; công tác khoan nổ mìn thi công công trình ngầm tiết diện vừa và nhỏ, 

công tác khoan nổ mìn thi công công trình ngầm tiết diện lớn, xây dựng công trình ngầm tiết diện 

rất lớn, công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng tiết diện thông thường, công tác khoan nổ mìn 

thi công giếng đứng tiết diện lớn và rất lớn 

 

 

7100117  8 (0-0-24) Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành “Xây dựng công trình ngầm” 



 

 

Học phần học trước: Hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo chuyên ngành 

Mục tiêu: Những kiến thức cơ bản-cơ sở, lý thuyết, thực tiễn mang tính hệ thống của chương trình 

đào tạo chuyên ngành “Xây dựng công trình ngầm và mỏ” dưới dạng một đồ án tốt nghiệp hoàn 

chỉnh bao gồm một số vấn đề chính như sau: thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, thiết kế tổ chức thi 

công v.v... công trình ngầm và công trình mỏ 

Nội dung: Học phần này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên biết cách vận dụng các kiến thức chuyên 

ngành đã học vào việc lập một bản thiêt kế kỹ thuật, một bản thiết kế tổ chức thi công hoặc giải quyết 

một chuyên đề kỹ thuật cụ thể. Nội dung cụ thể của đồ án tốt nghiệp sẽ được quyết định tùy theo đề 

tài. 

 

7100118  2(2-0-4)  Nguyên lý thiết kế xây dựng công trình ngầm 

 

Học phần học trước: Cấu tạo và công nghệ chống giữ công trình ngầm (7100104) 

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về nguyên lý cơ bản 

xây dựng các loại công trình ngầm khác nhau;  tổ chức xây dựng và thiết kế công trình ngầm; Lý 

thuyết giải quyết các vấn đề cho các bài toán thiết kế CTN; Nguyên lý thiết kế kỹ thuật và thi công 

CTN và mỏ. 

Nội dung: Khái niệm về công tác thiết kế xây dựng công trình. Lý thuyết về xây dựng bài toán thiết 

kế công trình. Các vấn đề cơ bản giải quyết bài toán thiết kế và bài toán nghiên cứu. Các bước cơ 

bản giải quyết bài toán thiết kế. Lý luận của các phương pháp tối ưu hoá lựa chọn giải pháp thiết kế. 

Cơ sở lý luận xây dựng các bài toán quy hoạch cấu tạo và công nghệ xây dựng các loại công trình 

ngầm dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, thành phố … và các công trình ngầm 

trong mỏ khai thác hầm lò. 

 

7100120  3(3-0-6)  Nhập môn Kỹ thuật Xây dựng 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái niệm cơ bản về lĩnh vực xây dựng. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thực trạng và xu hướng phát triển ngành xây 

dựng tại Việt nam và trên TG; Tiềm năng phát triển ngành kỹ thuật xây dựng; Vị trí việc làm của 

ngành kỹ thuật xây dựng; Khả năng phát triển nghiên cứu khoa học của kỹ sư ngành kỹ thuật xây 

dựng; Các chuyên ngành sâu trong ngành kỹ thuật xây dựng; Các tổ chức nghề nghiệp; Tại sao chọn 

ngành kỹ thuật xây dựng 

 

7100121  2(2-0-4)  Phương pháp số 

 



 

Học phần học trước: Đại số tuyến tính, Phương trình vi phân 

Mục tiêu: Cung cấp cho Sinh viên khoa Xây dựng các kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong việc 

giải gần đúng các hệ phương trình đại số bằng phương pháp khử hoặc lặp. Phương pháp giải bài toán 

kỹ thuật trong đó cần phải tiến hành giải các phương trình đạo hầm riêng và vi phân bậc cao một 

cách gần đúng bằng phương pháp sai phân hữu hạn. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn phần tử biên. 

Nội dung: Các phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp số.  Nghiên 

cứu các phương pháp giải bài toán kỹ thuật bằng phương pháp sai phân hữu hạn dựa trên việc sai 

phân hóa đạo  hàm riêng và phương trình vi phân từ đó áp dụng để tính toán một số kết cấu như  dầm 

đơn giản chịu nén hay dầm trên nền đàn hồi và bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi.  Cơ sở lý thuyết 

của phương pháp phần tử hữu hạn và phần tử biên cũng như trình tự giải bài toán kỹ thuật bằng hai 

phương pháp trên. 

 

7100122  2(2-0-4)  Phương pháp tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm 

                                                                                                                          

Học phần học trước: : Cơ học đá và khối đá (7100109) 

 

Mục tiêu: Sinh viên biết được các phương pháp tính toán và thiết kế các dạng kết cấu chống giữ 

trong các công trình ngầm. 

Nội dung: Cung cấp các kiến thức về các kết cấu chống giữ công trình ngầm; tải trọng tác dụng lên 

công trình ngầm; tính toán tường chắn tầng hầm; khung chống thép; thiết kế kết cấu neo; bê tông 

phun; vỏ chống bê tông cốt thép. 

 

7100123  2(2-0-4)  Quy hoạch không gian ngầm thành phố 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Học phần trang bị các vấn đề nguyên lý cơ bản quy hoạch không gian ngầm thành phố, 

các kỹ năng phân tích, lựa chọn các giải pháp quy hoạch không gian ngầm thành phố. 

Nội dung: Khái niệm về không gian các thành phố. Công tác quy hoạch không gian chung cho thành 

phố. Mối quan hệ giữa các bài toán không gian ngầm và không gian lộ thiên của thành phố. Các bài 

toán quy hoạch không gian ngầm thành phố. Mối quan hệ giữa các nhóm công trình và công trình 

ngầm có công dụng khác nhau trong thành phố. Cơ sở lý luận để giải quyết bài toán quy hoạch từng 

công trình, nhóm công trình và toàn bộ không gian ngầm thành phố 

 

7100124  2(2-0-4)  Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt đất 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên tắc thiết kế tổng đồ, nguyên tắc lựa chọn 

sân công nghiệp và các phương pháp quy hoạch độ cao sân công nghiệp; cơ sở xây dựng nhà và 

công trình; nguyên tắc thiết kế và bố trí một số công trình chính trên mặt mỏ; các khái niệm về nhà 



 

công nghiệp, nhà dân dụng và nguyên tắc lựa chọn được kết cấu nhà công nghiệp 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguyên tắc thiết kế tổng đồ, nguyên tắc lựa chọn 

sân công nghiệp và các phương pháp quy hoạch dộ cao sân công nghiệp; cơ sở xây dựng nhà và 

công trình; nguyên tắc thiết kế và bố trí một số công trình chính trên mặt mỏ; cung cấp các khái niệm 

về nhà công nghiệp, nhà dân dụng và nguyên tắc lựa chọn được kết cấu nhà công nghiệp. 

7100125  2(2-0-4)  Quy hoạch và thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầm lò 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguyên tắc thiết kế tổng đồ mặt mỏ hầm lò, nguyên 

tắc lựa chọn sân công nghiệp và các phương pháp quy hoạch độ cao sân công nghiệp cho các mỏ 

hầm lò; cơ sở xây dựng nhà và công trình trên mặt mỏ; nguyên tắc thiết kế và bố trí một số công 

trình chính trên mặt mỏ; các khái niệm về nhà công nghiệp, nhà dân dụng và nguyên tắc lựa chọn 

được kết cấu nhà công nghiệp. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguyên tắc thiết kế tổng đồ mặt mỏ hầm lò, 

nguyên tắc lựa chọn sân công nghiệp và các phương pháp quy hoạch độ cao sân công nghiệp cho 

các mỏ hầm lò; cơ sở xây dựng nhà và công trình trên mặt mỏ; nguyên tắc thiết kế và bố trí một số 

công trình chính trên mặt mỏ; các khái niệm về nhà công nghiệp, nhà dân dụng và nguyên tắc lựa 

chọn được kết cấu nhà công nghiệp.  

 

7100126  2(2-0-4)  Sửa chữa, cải tạo, khôi phục công trình ngầm 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Những kiến thức cơ bản-cơ sở về lý thuyết các vấn đề sửa chữa, cải tạo, khôi phục công 

trình ngầm khác nhau trên thực tế (giếng đứng, công trình ngầm nằm ngang, công trình ngầm nằm 

nghiêng, công trình ngầm tiết diện lớn, các kết cấu chống giữ công trình ngầm,...).  

Nội dung:   Học phần cung cấp các nội dung chính gồm phân loại các dạng hư hỏng công trình ngầm; 

Nguyên tắc chung của công tác sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm; Các biện pháp sửa 

chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm; Công tác an toàn trong khi tiến hành sửa chữa cải tạo công 

trình ngầm. 

 

 

71001127 2(2-0-4)  Thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ, Xây dựng công trình 

ngầm những kiến thức cơ bản về các phương pháp thi công công trình kỹ thuật đô thị. Nắm được 

dây truyền công nghệ thi công một số phương phương pháp thi công đường hầm kỹ thuật trong đô 

thị. 



 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tổng quan về phương pháp thi công công trình 

ngầm kỹ thuật đô thị; Phương pháp đào bằng máy đào hầm loại nhỏ; Phương pháp nén xuyên qua; 

Phương pháp khoan qua; Phương pháp đào nén qua; Phương pháp ô ống bảo vệ; Các dạng sự cố và 

biện pháp khắc phục khi thi công công trình ngầm kỹ thuật đô thị. 

 

 

7100129  2(2-0-4)  Thi công hầm và công trình ngầm 

 

Học phần học trước: Dành cho sinh viên năm thứ 4 ngành Kỹ thuật Xây dựng  

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên: Nắm vững các phương pháp, sơ đồ công nghệ 

thi công công trình ngầm, hầm trong các điều kiện khối đất/đá khác nhau; Nắm vững các khâu trong 

chu trình công nghệ thi công từ thi công đến quản lý 

Nội dung: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về thi công hầm và công trình ngầm. Nội 

dung cơ bản bao gồm: công dụng của các dạng công trình ngầm, các phương pháp thi công công 

trình ngầm ở các điều kiện khác nhau. Lựa chọn phương pháp thi công cho các công trình ngầm cụ 

thể. 

 

7100130  2(2-0-4)  Thí nghiệm Cơ học đá 

 

Học phần học trước: Cơ học đá và khối đá, mã số: (7100105) 

 

Mục tiêu: Cung cấp cho người học những lý thuyết về các phương pháp xác định các tính chất cơ lý 

của đá bằng các phương  pháp nhanh và các phương  pháp tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm, người 

học nắm được các tiêu chuẩn thí nghiệm của nhà nước và Quốc tế nhằm nâng cao các kỹ năng thực 

hành của người học khi xác định các tính chất cơ lý của đá ở trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện 

trường. 

Nội dung: Phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đá trong phòng thí nghiệm. Học phần 

gồm các bài thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý chủ yếu của đá bao gồm: Xác định khối lượng 

riêng; khối lượng thể tích; độ ẩm tự nhiên; độ ẩm bão hòa; độ rỗng; các tính chất bền (độ bền nén, 

độ bền kéo, cường độ dính kết C, góc ma sát trong φhệ số kiên cố f; hệ số giảm bền do nước) trong 

các điều kiện khô và bão hòa nước;các mô đun đàn hồi E, hệ số Poisson μ; 

 

 

7100131  2(2-0-4)  Thực tập sản xuất và tốt nghiệp 

 

Học phần học trước: Sinh viên chỉ được phép đi thực tập tốt nghiệp và thực tập sản xuất sau khi 

đã hoàn thành các môn học theo quy định trong chương trình đào tạo hoặc có thể còn nợ tối đa 2 

học phần chưa đạt yêu cầu của 2 học kỳ cuối và có điểm TBC toàn khóa đạt từ 2 điểm trở lên. 

 

Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, học hỏi những kinh nghiệm giám sát 



 

và chỉ huy sản xuất cũng như kinh nghiệm xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình thi công; 

Củng cố những kiến thức lý thuyết chuyên môn, tìm mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, học hỏi 

kinh nghiệm thi công và chỉ huy sản xuất, bước đầu có những kỹ năng thực hành cơ bản nhất về 

lĩnh vực thi công, quản lý thi công; Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kỹ sư trong các 

khâu sản xuất ở các phòng, ban và Phó Giám đốc kỹ thuật; Ngoài ra, qua đợt thực tập này, sinh 

viên cũng sẽ tìm hiểu được những nội dung hướng nghiên cứu cùng các số liệu thực tế phục vụ 

trực tiếp cho việc làm đồ án tốt nghiệp. 

Nội dung: Đợt thực tập giúp sinh viên làm sáng tỏ, củng cố và mở rộng các kiến thức đã học, tìm 

hiểu mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, học hỏi những kinh nghiệm giám sát và chỉ huy sản xuất 

cũng như kinh nghiệm xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình thi công; tìm hiểu chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của kỹ sư trong các khâu sản xuất ở các phòng, ban và Phó giám đốc kỹ thuật. 

Ngoài ra, qua đợt thực tập này sinh viên cũng sẽ tìm hiểu được những nội dung hướng nghiên cứu 

cùng các số liệu thực tế phục vụ trực tiếp cho việc làm đồ án tốt nghiệp. 

 

7100133  2(2-0-4)  Tiếng Anh chuyên ngành 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Học phần cung cấp các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc viết tài liệu chuyên ngành trên 

cơ sở cung cấp vốn từ vựng, các cấu trúc khoa học cơ bản trong các chuyên đề khác nhau của 

ngành kỹ thuật xây dựng. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể nắm vững từ vựng, cấu trúc 

các thuật ngữ chuyên ngành để có thể nghe, đọc được các tài liệu phục vụ học tập, phát triển khả 

năng nói, trình bày ngắn gọn quan điểm bằng tiếng anh. 

Nội dung: Các thuật ngữ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm và mỏ ( Giới thiệu 

về các loại công trình ngầm;   Giới thiệu các phương pháp pháp xây dựng; Công tác thi công;  

Phương pháp đào hầm bằng máy đào; Phương pháp khoan nổ mìn; Chống giữ công trình ngầm; 

Phương pháp thi công hở; Máy khoan hầm TBM; Điều kiện địa chất, nứt nẻ khối đá; Hoạt động 

của công trình ngầm trong mỏ). 

 

7100134  2(2-0-4)  Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm 

 

Học phần học trước: Cấu tạo và Công nghệ chống giữ công trình ngầm, mã số: 7100104; Phương 

pháp tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm, mã số: 7100122 

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên: 

- Nắm vững các phương pháp lý thuyết về cơ học đá và cơ học công trình ngầm, xác định được 

mục đích và nội dung của các phần mềm sử dụng trong thiết kế và thi công công trình ngầm . 

- Năm vững các bước sử dụng, điều khiển các phần mềm trong thiết kế và thi công các công trình 

ngầm. Sử dụng và kiểm tra được các kết quả đưa ra trong các phần mềm đã được học. 



 

Nội dung: Xác định các thông số cơ học của khối đá bằng chương trình ROCLAB; Phân tích ổn 

định khối đá xung quanh công trình ngầm theo đặc điểm cấu trúc bằng chương trình UNWEDGE; 

Phân tích sự ổn định và thiết kế kết cấu chống công trình ngầm theo phương pháp đường đặc tính 

khối đá bằng chương trình ROCSUPPORT; Phân tích độ ổn định và thiết kế kết cấu chống của 

công trình ngầm theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng chương trình PHASE 2. 

 

7100136  2(2-0-4)  Tổ chức và quản lý thi công 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Nội dung của học phần này giúp sinh viên: Giới thiệu trình tự thực hiện các khâu công 

việc trong quá trình thi công công trình ngầm từ khảo sát, thiết kế đến thi công và quản lý dự án 

trong quá trình vận hành, các hình thức tổ chức quản lý dự án; Chức năng, trách nhiệm và tổ chức 

của các bên tham gia dự án công trình xây dựng nói chung và công trình ngầm nói riêng; Hình 

thức phối hợp giữa các bên tham gia dự án xây dựng công trình ngầm; các phương pháp lập tiến 

độ xây dựng, tổ chức mặt bằng thi công; các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng xây dựng công 

trình ngầm; rủi ro trong quá trình thực hiện dự án công trình ngầm và biện pháp giảm thiểu rủi ro, 

khắc phục sự cố. 

Nội dung: giới thiệu trình tự thực hiện các khâu công việc trong quá trình thi công một công trình 

ngầm từ khảo sát, thiết kế đến thi công và quản lý dự án trong quá trình vận hành, các hình thức 

tổ chức quản lý dự án (đấu thầu); Các phương pháp lập tiến độ xây dựng, tổ chức mặt băng công 

trường; Thành phần các bên tham gia dự án công trình ngầm, trách nhiệm của mỗi bên và hình 

thức phối hợp giữa các bên tham gia dự án công trình ngầm; Các biện pháp quản lý nâng cao chất 

lượng xây dựng công trình ngầm; Rủi ro trong quá trình thực hiện dự án công trình ngầm và biện 

pháp giảm thiểu rủi ro, khắc phục sự cố. 

 

 

7100137  2(2-0-4)  Xây dựng các công trình trên mặt đất 

 

Học phần học trước: Học sau quy hoạch thiết kế các công trình trên mặt đất (7100124). 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật thi công 

các loại công trình trên mặt đất (Xây dựng cầu, đường) và các tiến bộ trong công nghệ thi công 

các công trình. 

Nội dung: Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp và 

kỹ thuật thi công các loại công trình trên mặt đất (Những phương pháp thi công các loại cọc trong 

xây dựng; Phương pháp thi công xây dựng thân các công trình bê tông cốt thép; Phương pháp xây 

dựng công trình trên nền đất yếu; Xây dựng thân, mố trụ cầu; Xây dựng cầu thép;  Xây dựng cầu 

bê tông cốt thép; Xây dựng cầu treo xây xiên dầm cứng;  Đường ô tô) và các tiến bộ kỹ thuật trong 

công nghệ xây dựng các công trình. 



 

7100138  2(2-0-4)  Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật thi công 

các loại công trình trên mặt mỏ hầm lò (Tháp giếng; bể trữ, xi lô; nhà xưởng, đường xá,…) và các 

tiến bộ trong công nghệ thi công các công trình. 

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên các nội dung chính sau: Giới thiệu về các công trình trên mặt 

mỏ hầm lò; Cơ sở thiết kế tổng đồ, tổng đồ mặt mỏ; Cơ sở xây dựng các công trình; Xây dựng 

tháp giếng; Xây dựng bể trữ, xi lô; Xây dựng cầu cạn; Xây dựng đường mỏ; Xây dựng kho chứa, 

bãi thải; Xây dựng Nhà công nghiệp. 

 

7100139  2(2-0-4)  Xây dựng công trình ngầm 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: - Nắm vững các phương pháp, sơ đồ công nghệ thi công công trình ngầm trong các điều 

kiện khối đất đá khác nhau; Nắm vững các khâu trong trong chu trình công nghệ thi công. 

Nội dung: : Cung cấp cho sinh viên các nội dung chính sau: Tổng quan về các phương pháp thi 

công công trình ngầm; Thi công công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên (phương pháp hở, 

phương pháp hạ dần, phương pháp thả chìm, phương pháp top-down); Thi công công trình ngầm 

bằng phương pháp ngầm (đào ngầm bằng máy đào (khiên đào, máy khoan hầm, kích ép ống cống), 

đào ngầm thông thường); Lựa chọn phương pháp thi công công trình ngầm. 

 

 

7100140  2(2-0-4)  Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp 

 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: - Nắm vững các phương pháp, sơ đồ công nghệ thi công công trình ngầm trong các điều 

kiện khối đất đá khác nhau cho các công trình ngầm dân dụng và công nghiệp; Nắm vững các khâu 

trong trong chu trình công nghệ thi công. 

Nội dung: : Cung cấp cho sinh viên các nội dung chính sau: Tổng quan về các phương pháp thi 

công công trình ngầm dân dụng và công nghiệp; Thi công công trình ngầm bằng phương pháp lộ 

thiên (phương pháp hở, phương pháp hạ dần, phương pháp thả chìm, phương pháp top-down); Thi 

công công trình ngầm bằng phương pháp ngầm (đào ngầm bằng máy đào (khiên đào, máy khoan 

hầm, kích ép ống cống), đào ngầm thông thường); Lựa chọn phương pháp thi công công trình 

ngầm dân dụng và công nghiệp. 

 

 

7100141  2(2-0-4)  Xây dựng công trình ngầm trong các điều kiện đặc biệt 

 

Học phần học trước: Cấu tạo và công nghệ chống giữ công trình ngầm, 7100104 



 

 

Mục tiêu: Trang bị kiến thức cơ bản, các phương pháp chủ yếu thi công CTN trong các điều kiện đặc biệt 

về địa chất, Địa chất công trình, địa cơ học, địa hóa học và vận dụng để thiết kế tổ chức thi công một công 

trình ngầm trong điều kiện đặc biệt cụ thể. 

 

Nội dung: Phân loại các điều kiện đặc biệt trong xây dựng công trình ngầm, các phương pháp thi công công 

trình ngầm trong những điều kiện đặc biệt (Phương pháp thi công trong đất đá có hiện tượng nổ khí, nổ đá 

và sung va đập, Thi công công trình ngầm qua sông biển và phương pháp thả vỏ giếng chìm). 

 

 

7100143  2(2-0-4)  Xây dựng công trình ngầm và mỏ trong các điều kiện đặc biệt 

 

Học phần học trước:  
 

Mục tiêu: Trang bị kiến thức cơ bản, các phương pháp chủ yếu thi công CTN trong các điều kiện đặc biệt 

về địa chất, Địa chất công trình, địa cơ học, địa hóa học và vận dụng để thiết kế tổ chức thi công một công 

trình ngầm trong điều kiện đặc biệt cụ thể. 

Nội dung: Cung cấp các điều kiện đặc biệt và phân loại các điều kiện đặc biệt; Các phương pháp chính xây 

dựng công trình ngầm trong các điều kiện đặc biệt bao gồm: Phương pháp thi công trong đất đá có hiện 

tượng nổ khí, nổ đá và sung va đập, Thi công công trình ngầm qua sông biển và phương pháp thả vỏ giếng 

chìm. 

 

 

7100144  2(2-0-4)  Xây dựng giếng đứng + Đồ án 

 

Học phần học trước:  

 

Mục tiêu: Cung cấp cho Sinh viên ngành Xây dựng Công trình ngầm các kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu 

tạo các loại hình giếng đứng sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Phương pháp tính toán thiết 

kế mặt cắt ngang giếng đứng, đặc điểm cấu tạo các bộ phận của giếng mỏ và cốt giếng mỏ. Cung cấp cho 

sinh viên các kiến thức về phương pháp và sơ đồ công nghệ đào giếng đứng theo phương pháp đào thông 

thường, phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tổ chức 

các công tác chính trong một chu kỳ đào giếng bằng phương pháp khoan nổ mìn, các công tác phụ trong 

đào giếng.  

Cung cấp cho sinh viên phương pháp lập biểu đồ tổ chức chu kỳ và tính toán các chỉ tiêu kinh tế 

kỹ thuật đào giếng. Thực hành tính toán thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công hoàn chỉnh một công trình 

giếng đứng ở mỏ hầm lò hay thủy điện.  

 

Nội dung: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản về thiết kế và thi công giếng đứng bằng các phương 

pháp thông dụng. Nội dung cơ bản bao gồm: Cấu tạo và công dụng của giếng đứng, cấu tạo cổ giếng và các 

sơ đồ thi công cổ giếng, các sơ đồ thi công thân giếng bằng phương pháp khoan nổ mìn và phương pháp 

khoan các công tác có liên quan đến xây dựng giếng: trục tải, thông gió, thoát nước… 

Học phần này giúp sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc thiết kế kỹ thuật và tổ chức 

thi công giếng đứng bằng phương pháp khoan nổ mìn hoặc phương pháp khoan. Nội dung bao gồm: Quy 



 

hoạch và thiết kế cấu tạo của giếng, xác định kích thước mặt cắt ngang giếng, tính toán chống giữ các bộ 

phận của giếng, chọn sơ đồ và phương pháp thi công giếng, thiết kế tổ chức thi công giếng với đầy đủ các 

công tác của một chu kỳ đào, lập lịch trình xây dựng giếng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật xây dựng giếng 

 

7100302 3(3-0-6) Bê tông cốt thép ứng suất trước (Prestressed concrete) 

Điều kiện học học phần:  

Môn học học trước:  7100332 (Kết cấu bê tông cốt thép công trình giao thông); 7100246 (Vật liệu 

xây dựng) 

Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức về tính năng cơ lý của vật liệu bê tông 

cốt thép, đặc điểm và các tính năng của bê tông cốt thép dự ứng lực trước; Tính toán, thiết kế cho 

các cấu kiện sử dụng bê tông cốt thép dự ứng lực trước, đặc biệt nhấn mạnh những nguyên lý cơ 

bản của kỹ thuật dự ứng lực; những kiến thức cơ học có liên quan trực tiếp đến kỹ thuật bê tông 

dự ứng lực.  

Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

các loại bê tông ứng suất trước nguyên lý công nghệ, phương pháp tính toán - thiết kế kết cấu bê 

tông ứng suất trước, tính toán sự hình thành, mở rộng và khép nứt.  

 

7.5.6. Kiến thức chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp 

7100211: 1(0-0-3) Đồ án tổ chức và quản lý thi công 

Học phần học trước: 7100228 (Kỹ thuật thi công 1) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết: 

+ Tính toán được và lập được tiến độ thi công 

+ Tính toán được, thiết kế và tổ chức được mặt bằng xây dựng 

+ Thể hiện được bản vẽ. 

Nội dung: Thiết kế tổ chức thi công công trình bê tông cốt thép toàn khối bao gồm 2 phần chính 

là lập tiến độ thi công và thiết kế tổng mặt bằng xây dựng. 

 

7100212: 8(0-0-24) Đồ án tốt nghiệp 

Học phần học trước: 7100240 (Thực tập tốt nghiệp) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên thực hiện được: 

+ Tổng quan về công trình thiết kế 

+ Các giải pháp kết cấu cho công trình 

+ Tính toán tải trọng tác dụng lên công trình 

+ Thiết kế kết cấu công trình 

+ Thiết kế tổ chức thi công công trình 

+ Giải pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường 

+ Bản vẽ thể hiện kết quả thiết kế. 

Nội dung: Nội dung học phần bao gồm:  



 

+ Thiết kế kết cấu công trình xây dựng: tính toán và bố trí cốt thép cho phần ngầm, phần 

thân công trình 

+ Thiết kế tổ chức thi công công trình xây dựng: tính toán cốp pha móng, cốp pha cột, dầm, 

sàn; chọn máy thi công; tính toán khối lượng thi công; lập biểu đồ tổ chức thi công; lập tổng mặt 

bằng thi công. 

 

7100215: 3(3-0-6) Giám sát thi công 

Học phần học trước: 7100224 (Kết cấu thép); 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép); 7100232 (Nền 

và móng công trình xây dựng) 

Mục tiêu: Học phần giúp sinh viên nắm được các quy định đối với kỹ sư giám sát chất lượng thi 

công công trình, giúp sinh viên hiểu được hệ thống pháp luật trong quản lý chất lượng công trình. 

Đồng thời học phần cung cấp cho sinh viên các nội dung cơ bản đối với giám sát và nghiệm thu 

các hạng mục công trình xây dựng. Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được: 

+ Các quy định và hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng 

+ Cách thức giám sát và nghiệm thu các công tác trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

Nội dung: Nội dung học phần bao gồm: Tổng quan về giám sát thi công và nghiệm thu công trình 

xây dựng; Giám sát thi công nền móng; Giám sát thi công kết cấu thép; Giám sát thi công kết cấu 

gạch đá, bê tông và bê tông cốt thép; Giám sát công tác hoàn thiện. 

 

7100217: 2(2-0-4) Hệ thống kỹ thuật trong công trình xây dựng 

Học phần học trước: 7100227 (Kiến trúc công trình dân dụng) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được: 

+ Hệ thống cấp thoát nước trong công trình xây dựng 

+ Hệ thống điện trong công trình xây dựng 

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy trong công trình xây dựng 

+ Hệ thống điều hòa không khí và thông gió trong công trình xây dựng 

+ Hệ thống thang máy trong công trình xây dựng 

+ Hệ thống điện tử và một số hệ thống khác trong công trình xây dựng. 

Nội dung: Nội dung học phần bao gồm: Các hệ thống kỹ thuật trang bị trong công trình xây dựng 

như: cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, 

hệ thống thang máy …v.v. 

 

7100218: 3(3-0-6) Kết cấu bê tông cốt thép 

Học phần học trước: 7100206 (Vật liệu xây dựng); 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được: 

+ Bê tông, cốt thép và sự làm việc chung giữa bê tông và cốt thép 

+ Nguyên lý tính toán và nguyên lý cấu tạo 

+ Tính được cấu kiện chịu uốn 

+ Tính được cấu kiện chịu nén 

+ Tính được cấu kiện chịu kéo 



 

+ Tính được sàn phẳng. 

Nội dung: Nội dung của học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kết 

cấu bên tông cốt thép cũng như khả năng thiết kế các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường. 

Nắm được sự làm việc của bê tông và cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép, từ đó nắm được các 

nguyên lý cấu tạo và tính toán kết cấu bê tông cốt thép. Sau khi học xong sinh viên có thể thiết kế 

được các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường. Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề 

cơ bản sau: Tính toán và cấu tạo các cấu kiện chịu uốn, chịu nén và chịu kéo; Tính toán và cấu tạo 

sàn phẳng. 

 

7100219: 2(2-0-4) Kết cấu bê tông cốt thép đặc biệt 

Học phần học trước: 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Học phần này cung cấp cho sinh viên kỹ năng tính toán và thiết kế các công trình đặc 

biệt bằng thép như: Cầu thang, bể chứa chất lỏng, tường chắn đất, kết cấu silô-bunke, kết cấu mái 

vỏ và kết cấu chịu uốn xoắn. Các loại kết cấu này hiện ngày càng phát triển ở Việt Nam, nhất là 

trong xây dựng công nghiệp và công nghiệp. Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được: 

+ Đặc điểm và tính toán kết cấu cầu thang, bể chứa chất lỏng, silô-bunke bằngbê tông cốt 

thép. 

+ Cách tính toán kết cấu mái vỏ bê tông cốt thép. 

+ Cách tính toán cấu tạo kết cấu chịu uốn xoắn. 

Nội dung: Nội dung học phần bao gồm: Giới thiệu chung; kết cấu cầu thang, bể chứa chất lỏng, 

tường chắn đất, kết cấu silô-bunke, kết cấu mái vỏ và kết cấu chịu uốn xoắn. 

 

7100220: 2(2-0-4) Kết cấu gỗ, gạch, đá 

Học phần học trước: 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL), 7100246 (Vật liệu xây dựng) 

Mục tiêu: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về cấu tạo kết cấu gỗ, gạch, đá cũng 

như trình bày các nguyên lý tính toán và thiết kế các cấu kiện cơ bản, các công trình sử dụng kết 

cấu gỗ, gạch, đá theo đúng tiêu chuẩn. Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được: 

+ Nguyên lý cấu tạo của kết cấu gỗ, gạch, đá 

+ Hiểu và vận dụng được các tiêu chuẩn tính toán thiết kế kết cấu gỗ, gạch, đá. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: tính chất cơ bản của khối xây 

gạch đá, nguyên lý tính toán kết cấu gạch đá, tính toán cấu kiện gạch đá theo khả năng chịu lực, 

tính toán cấu kiện gạch đá có cốt thép theo khả năng chịu lực, thiết kế các bộ phận nhà gạch, gỗ 

trong xây dựng và nguyên lý tính toán cấu kiện cơ bản, liên kết kết cấu gỗ. 

 

7100221: 3(3-0-6) Kết cấu nhà bê tông cốt thép 

Học phần học trước: 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Trang bị cho người học kỹ năng tính toán và cấu tạo các bộ phận kết cấu chính của nhà 

dân dụng và công nghiệp: cột, dầm, sàn trong khung BTCT toàn khối hay lắp ghép. Sau khi kết 

thúc môn học sinh viên biết được: 

+ Khái niệm, đặc điểm kết cấu khung bê tông cốt thép. 

+ Tính toán thiết kế được kết cấu khung bê tông cốt thép. 



 

+ Tính toán được cốt thép móng, mái bê tông. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Giới thiệu chung; Kết cấu khung 

bê tông cốt thép; Kết cấu nhà một tầng lắp ghép; Kết cấu móng bê tông cốt thép; Kết cấu mái bê 

tông cốt thép. 

 

7100222: 2(2-0-4) Kết cấu nhà thép 

Học phần học trước: 7100224 (Kết cấu thép) 

Mục tiêu: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm làm việc và 

phương pháp tính toán, thiết kế các công trình nhà bằng thép. Đây là môn học tiếp theo của môn 

Kết cấu thép - cấu kiện cơ bản. Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết: 

+ Tính toán thiết kế được kết cấu thép nhà công nghiệp 

+ Tính toán thiết kế được kết cấu thép nhà nhịp lớn 

+ Tính toán thiết kế được kết cấu thép nhà cao tầng 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề cơ bản sau: Kết cấu thép nhà công nghiệp; 

Kết cấu thép nhà nhịp lớn; Kết cấu thép nhà cao tầng. 

 

7100224: 3(3-0-6) Kết cấu thép 

Học phần học trước: 7100246 (Vật liệu xây dựng); 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL) 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở của kết cấu thép bao gồm: vật liệu thép 

trong kết cấu xây dựng; cách cấu tạo và tính toán các loại liên kết hàn, liên kết bu lông, liên kết 

đinh tán; cách thiết kế các cấu kiện cơ bản như dầm thép, cột thép, dàn thép. Sau khi kết thúc môn 

học sinh viên biết: 

+ Kết cấu thép trong xây dựng 

+ Sự làm việc chịu kéo, nén, uốn của thép. 

+ Tính toán, thiết kế, kiểm tra được liên kết hàn, bu lông, đinh tán 

+ Tính toán, lựa chọn được sàn thép 

+ Tính toán được dầm thép hình, dầm tổ hợp 

+ Tính toán được cột thép đặc, cột rỗng 

+ Tính toán được dàn thép. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Kết cấu thép dùng trong xây 

dựng; Những tính chất cơ bản của thép xây dựng; Liên kết; Dầm thép; Cột thép; Dàn thép. 

 

7100225: 2(2-0-4) Kết cấu thép đặc biệt 

Học phần học trước: 7100224 (Kết cấu thép); 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Sinh viên có những hiểu biết cơ bản về vật liệu liên hợp thép bê tông, vật liệu thép, vật 

liệu bê tông, bêtông cốt thép dùng trong xây dựng. Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết và tính 

toán thiết kế được: 

+ Đại cương về kết cấu liên hợp thép-bêtông 

+ Vật liệu dùng trong kết cấu liên hợp thép-bêtông 

+ Sàn liên hợp 



 

+ Dầm liên hợp thép-bêtông 

+ Cột liên hợp thép-bêtông 

+ Các dạng kết cấu chịu lực nhà cao tầng bằng kết cấu liên hợp 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề cơ bản sau: Đại cương về kết cấu liên hợp 

thép-bêtông; Vật liệu dùng trong kết cấu liên hợp thép-bêtông; Sàn liên hợp; Dầm liên hợp thép-

bêtông; Cột liên hợp thép-bêtông; Các dạng kết cấu chịu lực nhà cao tầng bằng kết cấu liên hợp. 

 

7100226: 2(2-0-4) Kiến trúc công trình công nghiệp 

Học phần học trước: 7100227 (Kiến trúc công trình dân dụng) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết và thiết kế được: 

+ Kiến trúc nhà công nghiệp 

+ Các chi tiết cấu tạo của nhà công nghiệp 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề cơ bản sau:  

Phần 1: Thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp: Thiết kế tổng mặt bằng các xí nghiệp 

công nghiệp; Tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp 

công nghiệp; Những cơ sở chủ yếu để thiết kế nhà công nghiệp; Thiết kế mặt bằng, hình khối kết 

cấu nhà công nghiệp. 

Phần 2: Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp: Các tham số cơ bản và các bộ phận 

của cấu tạo kết cấu nhà công nghiệp; Kết cấu khung chịu lực của nhà công nghiệp một tầng; Kết 

cấu khung chịu lực của nhà công nghiệp nhiều tầng; Kết cấu bao che nhà công nghiệp; Cấu tạo 

nền nhà công nghiệp. 

 

7100227: 2(2-0-4) Kiến trúc công trình dân dụng 

Học phần học trước: 7100201 (AutoCAD Xây dựng) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết và thiết kế được: 

+ Kiến thức về tầm quan trọng kiến trúc trong ngành xây dựng dân dụng và công nghệp 

+ Kiến thức về đặc điểm kiến trúc và phân loại, phân cấp công trình kiến trúc 

+ Cơ sở thiết kế, nguyên lý thiết kế và trình tự thiết kế công trình 

+ Công năng của các bộ phận trong công trình dân dụng và công nghiệp 

+ Cấu tạo kiến trúc. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề cơ bản sau:  

Phần 1: Nguyên tắc thiết kế: Đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc;  Phân loại và phân cấp 

công trình ; Cơ sở thiết kế; Nguyên tắc cơ bản và trình tự thiết kế; Nguyên lý thiết kế nhà công 

cộng; Thiết kế nhà ở; Thiết kế nhà ở công cộng . 

Phần 2: Cấu tạo công trình: Giải pháp kết cấu và cấu tạo kiến trúc của nhà và công trình; 

Nền và móng; Tường; Sàn bê tông cốt thép; Cấu tạo mặt sàn; Cầu thang; Cấu tạo mái; Cửa sổ, cửa 

mái và cửa đi. 

 

7100228: 3(3-0-6) Kỹ thuật thi công 1 

Học phần học trước: 7100224 (Kết cấu thép); 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 



 

Mục tiêu: Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về trình tự, cách thức thi công các 

công việc trong xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp theo đúng tiêu chuẩn thi công hiện 

hành nhằm giúp sinh viên có các khái niệm bước đầu về thi công xây dựng. Sau khi kết thúc môn 

học sinh viên biết: 

+ Tính toán được khối lượng, kỹ thuật thi công công tác đất trong xây dựng;   

+ Tính toán, kiểm tra được thiết bị máy móc và quy trình kỹ thuật thi công cọc;    

+ Tính toán thiết kế được cốp pha và kỹ thuật thi công cốp pha, cốt thép, bê tông.  

+ Lập được biện pháp thi công hoàn thiện công trình dân dụng. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: công tác đất, thi công cọc và cừ, 

công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối, thi công tầng hầm nhà cao tầng. 

 

7100229: 2(2-0-4) Kỹ thuật thi công 2 

Học phần học trước: 7100224 (Kết cấu thép); 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết: 

+ Tính toán được khối lượng, kỹ thuật thi công lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép. 

+ Tính toán được khối lượng, kỹ thuật thi công lắp ghép kết cấu thép. 

+ Tính toán, kiểm tra được thiết bị máy phục vụ thi công. 

+ Lập được biện pháp thi công lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: cấu tạo các loại nhà lắp ghép, các 

thiết bị và máy dùng trong thi công lắp ghép, sơ đồ tổ chức bãi đúc cấu kiện, kỹ thuật thi công lắp 

ghép cấu kiện bê tông cốt thép và kết cấu thép, thi công lắp ghép công trình dân dụng và công 

nghiệp. 

 

7100230: 2(2-0-4) Kỹ thuật thi công đặc biệt 

Học phần học trước: 7100224 (Kết cấu thép); 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết: 

+ Lý thuyết cấu tạo các dạng công trình đặc biệt. 

+ Tính toán được khối lượng các công tác xây dựng đặc biệt 

+ Tính toán, kiểm tra được thiết bị máy móc và quy trình kỹ thuật thi công. 

+ Lập được biện pháp thi công các công trình bê tông và bê tông cốt thép đặc biệt 

+ Lập được biện pháp thi công các công trình lắp ghép đặc biệt. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: công tác đất, thi công cọc và cừ, 

công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối, thi công tầng hầm nhà cao tầng. 

 

7100231: 2(2-0-4) Môi trường và an toàn lao động trong xây dựng 

Học phần học trước: 7100224 (Kết cấu thép); 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được: 

+ Khái niệm môi trường, các chức năng của môi trường, khái niệm ô nhiễm môi trường 

+ Các tác động đến môi trường trong quá trình xây dựng, sử dụng công trình xây dựng 

+ Đánh giá được tác động môi trường của các dự án và hoạt động xây dựng cơ bản, bảo vệ 



 

môi trường trong các hoạt động xây dựng. 

+ Bảo vệ không khí, Bảo vệ môi trường nước, Bảo vệ môi trường đất và cảnh quan 

+ Công tác Bảo hộ lao động ở Việt Nam và tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp trong 

ngành XD 

+ Những quy định chung về các biện pháp an toàn lao động trong Xây dựng 

+ Kỹ thuật phòng cháy – chữa cháy. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề cơ bản sau: Những vấn đề chung về môi 

trường; Quản lý môi trường trong xây dựng; Những vấn đề chung về khoa học Bảo hộ lao động 

và vệ sinh lao động; An toàn lao động trong xây dựng; Kỹ thuật phòng cháy – chữa cháy. 

 

7100232: 3(3-0-6) Nền và móng công trình xây dựng 

Học phần học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được: 

+ Các vấn đề cơ bản về nền móng công trình 

+ Cơ sở lý thuyết và thiết kế móng nông 

+ Thiết kế được móng cọc bê tông cốt thép 

+ Thiết kế được biện pháp thi công móng cọc 

+ Kiểm tra được chất lượng cọc 

+ Thiết kế được và thi công được tường chắn đất 

+ Thiết kế được biện pháp gia cường nền móng công trình. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Các vấn đề cơ bản về nền móng 

công trình; Cơ sở lý thuyết thiết kế móng nông; Móng cọc bê tông cốt thép; Thi công móng cọc; 

Kiểm tra chất lượng cọc; Thiết kế và thi công tường chắn đất; Kỹ thuật và phương pháp gia cường 

nền móng công trình. 

 

7100233: 2(2-0-4) Nhà nhiều tầng 

Học phần học trước: 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được: 

+ Khái niệm, đặc điểm nhà nhiều tầng 

+ Tính toán được tải trọng tác động lên nhà nhiều tầng. 

+ Bố trí và lập được hệ kết cấu cho nhà nhiều tầng. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Khái niệm nhà nhiều tầng; Tải 

trọng và tác động; Hệ kết cấu chịu lực; Nguyên tắc thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng. 

 

7100234: 2(2-0-4) Quy hoạch và thiết kế đô thị 

Học phần học trước: 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Trang bị cho người học những hiểu biết về Lý thuyết về thiết kế và quy hoạch đô thị. 

Quy hoạch các chức năng trong đô thị, tổng quan về thiết kế đô thị, mối liên hệ giữa thiết kế và 

quy hoạch, nội dung và quản lý. Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết: 

+ Lập được quy hoạch các phân khu chức năng trong đô thị theo từng đặc điểm của các 



 

phân khu.   

+ Lựa chọn được loại hình sơ đồ quy hoạch đô thị.    

+ Bố trí quy hoạch được mạng lưới giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Khái quát chung; Cơ cấu không 

gian tổng thể đô thị; Giao thông đối ngoại đô thị; Khu công nghiệp đô thị; Quy hoạch khu dân 

dụng đô thị; Hệ thống công trình công cộng và cây xanh đô thị; Hệ thống giao thông và công trình 

kỹ thuật hạ tầng đô thị. 

 

7100236: 2(2-0-4) Sửa chữa, cải tạo và khôi phục công trình 

Học phần học trước: 7100224 (Kết cấu thép); 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Sau khi kết thúc môn học sinh viên: 

+ Nhận biết được nguyên nhân, cơ chế hình thành và đề xuất được các giải pháp phòng 

ngừa, sửa chữa hư hỏng, gia cường nền móng 

+ Nhận biết được nguyên nhân, cơ chế hình thành và đề xuất được các giải pháp phòng 

ngừa, sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông 

+ Nhận biết được nguyên nhân, cơ chế hình thành và đề xuất được các giải pháp phòng 

ngừa, sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông cốt thép 

+ Nhận biết được nguyên nhân, cơ chế hình thành và đề xuất được các giải pháp phòng 

ngừa, sửa chữa hư hỏng kết cấu thép. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Hư hỏng, sửa chữa, gia cường 

nền móng; Hư hỏng và sửa chữa kết cấu bê tông; Gia cường kết cấu bê tông cốt thép; Hư hỏng, 

sửa chữa và gia cường kết cấu thép. 

 

7100237: 2(2-0-4) Thí nghiệm và kiểm định công trình 

Học phần học trước: 7100224 (Kết cấu thép); 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu: Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về các phương pháp khảo sát, đánh giá 

chất lượng vật liệu công trình, dụng cụ và phương pháp đo chuyển vị, ứng suất và biến dạng trong 

công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; tổ chức và quản lý khai thác công trình xây dựng 

dân  dụng và công nghiệp; các biến dạng, hư hỏng của công trình xây dựng dân dụng và công 

nghiệp; Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Đảm bảo 

an toàn thuận lợi khi khai thác công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Sau khi kết thúc 

môn học sinh viên biết: 

+ Sử dụng được các dụng cụ và thiết bị đo 

+ Thực hiện được các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ngoài công trường 

+ Thực hiện được công tác kiểm định công trình. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Các khái niệm chung về công tác 

kiểm định công trình; Dụng cụ và thiết bị đo ứng suất biến dạng trong thí nghiệm và kiểm định 

công trình; Phương pháp thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý của vật liệu; Thí nghiệm công 

trình chịu tải trọng tĩnh; Thí nghiệm công trình chịu tải trọng động; Kiểm định công trình xây 

dựng. 

 

7100238: 2(2-0-4) Thí nghiệm vật liệu xây dựng 



 

Học phần học trước:  

Mục tiêu: Cung cấp cho người học những lý thuyết về các phương pháp xác định các tính chất cơ 

lý của vật liệu xây dựng bằng các phương pháp nhanh và các phương pháp tiêu chuẩn trong phòng 

thí nghiệm; người học nắm được các tiêu chuẩn thí nghiệm của nhà nước và Quốc tế nhằm nâng 

cao các kỹ năng thực hành của người học khi xác định các tính chất cơ lý của Vật liệu xây dựng ở 

trong phòng thí nghiệm và kiêm tra chất lượng của kêt cấu xây dựng ngoài hiện trường. Sau khi 

kết thúc môn học sinh viên biết: 

+ Tính toán và xác định được các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng 

+ Nắm được các thao tác vận hành và sử dụng được các thiết bị thí nghiệm 

+ Đánh giác được các giá trị kết quả thí nghiệm. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Xác định độ dẻo tiêu chuẩn (Theo 

TCVN 4031: 1985); Xác định tính chất của đá dăm, sỏi (TCVN 7572 - 2006); Xác định tính chất 

của cát xây dựng (TCVN 7572 - 2006); Xác định tính chất công tác của hỗn hợp vữa bê tông; . 

Xác định độ bền nén của Bê tông (TCVN 3118-93). 

 

7100239: 2(2-0-4) Thông gió và chiếu sáng 

Học phần học trước: 7100227 (Kiến trúc công trình dân dụng), 7100208 (Đồ án kiến trúc công 

trình dân dụng). 

Mục tiêu: Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật thông 

gió công nghiệp và kỹ thuật chiếu sáng phù hợp với những công nghệ hiện đại, tiết kiệm và hiệu 

quả. Đồng thời môn học phản ánh xu thế phát triển của khoa học công nghệ chiếu sáng, thông gió 

hiện đại trên thế giới phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết 

được: 

+ Các sơ đồ thông gió và chiếu sáng cơ bản 

+ Các đặc điểm của thông gió, chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo 

+ Tổ chức được thông gió, chiếu sáng cho công trình dân dụng và công nghiệp 

+ Nguyên tắc lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống chiếu sáng. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Phần 1: Thông gió công nghiệp: 

Khái niệm chung; Tổ chức thông gió; Cấu tạo tính toán thiết bị thông gió; Thông gió tự nhiên. 

Phần 2: Chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo: Khái niệm cơ bản về ánh sáng; Chiếu sáng tự nhiên; 

Chiếu sáng nhân tạo. 

 

7100240: 2(2-0-4) Thực tập tốt nghiệp 

Học phần học trước: hoàn thành toàn bộ các môn học trong chương trình đào tạo (ngoại trừ Đồ án 

tốt nghiệp). 

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp, sinh viên biết được các công việc chính của 

một kỹ sư xây dựng: 

 + Mô hình tổ chức của doanh nghiệp xây dựng 

 + Quy mô một số dự án mà đơn vị đã tham gia thiết kế, thi công 

 + Các giải pháp kiến trúc và kết cấu công trình 

 + Công nghệ và giải pháp tổ chức thi công công trình 



 

 + Các giải pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường 

 + Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của các vị trí công tác trên công trường 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Sinh viên thực tập ngoài công 

trường để nắm bắt được các công đoạn chính trong quá trình thiết kế một công trình xây dựng; 

Sinh viên thực tập ngoài công trường để nắm bắt được các công đoạn chính trong quá trình tổ chức 

thi công một công trình. 

. 

7100241: 2(2-0-4) Tin học ứng dụng trong xây dựng 

Học phần học trước: 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép). 

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp tính toán có sử dụng 

phần mềm hỗ trợ. Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm SAP2000 và 

ETABS để tính toán và thiết kế các sơ đồ công trình thường gặp. Sau khi hoàn thành môn học sinh 

viên: 

 + Sử dụng được phần mềm SAP2000 để tính toán thiết kế kết cấu 

 + Sử dụng được phần mềm ETABS để tính toán thiết kế kết cấu 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Tổng quan về các phần mềm 

trong thiết kế công trình; hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000; hướng dẫn sử dụng phần mềm 

ETABS. 

 

7100242: 2(2-0-4) Tổ chức và quản lý thi công 

Học phần học trước: 7100228 (Kỹ thuật thi công 1) 

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành môn học sinh viên: 

+ Tính toán và thiết lập được biểu đồ tổ chức thi công 

+ Tính toán và thiết kế được tổng mặt bằng thi công 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Khái niệm; Lập tiến độ xây dựng; 

Tổ chức xây dựng; Lập tiến độ theo sơ đồ mạng; Tổng bình đồ xây dựng; Tổ chức kho bãi; Tổ 

chức vận chuyển; Cung cấp điện nước; Lán trại và nhà tạm. 

 

7100243: 2(2-0-4) Vật liệu cho công trình đặc biệt 

Học phần học trước: 7100246 (Vật liệu xây dựng); 7100228 (Kỹ thuật thi công 1) 

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành môn học sinh viên biết được: 

+ Đặc điểm và những yêu cầu về chất lượng và công nghệ bê tông 

+ Tính toán được thành phần và công nghệ chế tạo bê tông đặc biệt 

+ Thiết lập được sơ đồ công nghệ sản xuất và áp dụng được các loại vật liệu cho công trình 

đặc biệt. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Những yêu cầu về chất lượng và 

công nghệ bê tông, thành phần bê tông, Bê tông đặc biệt và các phương pháp sản xuất, Công nghệ 

bê tông chất lượng siêu cao, Bê tông chất lượng cao dành cho công trình biển, Bê tông phun cho 

công trình ngầm, Vữa bơm cho các kết cấu đặc biệt, Các phương pháp thi công bê tông, Bê tông 

và vữa dùng cho các kết cấu chịu nhiệt, Gạch phế thải công nghiệp trong xây dựng hiện đại. 

 



 

7100246: 2(2-0-4) Vật liệu xây dựng 

Học phần học trước: 7010304 (Hóa học đại cương phần 1 + TN); 7030504 (Sức bền vật liệu + 

BTL). 

Mục tiêu: Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về tính năng cơ lý và các 

yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến: Đá thiên nhiên, gốm xây dựng, kim loại, 

chất kết dính vô cơ, vữa, bê tông xi măng, bê tông át phan và các phương pháp gia công chế tạo, 

vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu xây dựng. Sau khi hoàn thành môn học sinh viên: 

+ Biết được tầm quan trọng vật liệu xây dựng trong ngành xây dựng 

+ Biết được các tính chất cơ lý của các vật liệu cơ bản 

+ Biết được cơ sở lý luận về công nghệ vật liệu xây dựng phổ biến hiện nay 

+ Tính toán được cấp phối bê tông xi măng, bê tông át phan, vữa xây dựng. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Lịch sử phát triển và vai trò của 

vật liệu xây dựng trong ngành công nghiệp xây dựng; Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng; 

Vật liệu đá thiên nhiên; Vật liệu gốm xây dựng; Vật liệu kim loại; Chất kết dính vô cơ; Bê tông và 

các sản phẩm của bê tông; Vữa xây dựng; Vật liệu gỗ; Chất kết dính hữu cơ và bê tông át phan, 

sơn, kính. 

 

7100247: 2(2-0-4) Xây dựng công trình trên nền đất yếu 

Học phần học trước: 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép); 7100232 (Nền và móng công trình xây 

dựng). 

Mục tiêu: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nền đất yếu và các biện 

pháp cải tạo nền đất yếu phục vụ cho công tác xây dựng công trình. Sau khi hoàn thành môn học 

sinh viên: 

+ Biết được đặc điểm của nền đất yếu, các loại nền đất yếu thường gặp ở Việt Nam 

+ Tính toán được độ ổn định và độ lún của nền đất yếu 

+ Đề xuất được biện pháp xử lý nền đất yếu phục vụ cho xây dựng công trình. 

Nội dung: Nội dung của học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Các khái niệm về nền đất yếu, 

đặc điểm của nền đất yếu; Các phương pháp đánh giá độ ổn định và độ lún của nền đất yếu; Các 

biện pháp xử lý nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình. 

 

7100108: 3(3-0-6) Cơ học đá 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

Mục tiêu của học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tính chất 

cơ học, vật lý, các tính chất công nghệ của đá và khối đá; các quá trình biến đổi vật lý, cơ học xảy 

ra trong khối đá trong quá trình khai thác mỏ, xây dựng các công trình ngầm và các tính chất trong 

lĩnh vực cơ giới hóa và tự động hóa các quá trình xây dựng. 

Nội dung:  

Các khái niệm cơ bản về đá và khối đá; các đặc trưng khe nứt và lỗ rỗng trong đá; Các tính 

chất vật lý và cơ học của đá, chỉ tiêu công nghệ của đá; Độ bền cơ học của đá và cách xác định; 

Mô hình hóa khối đá, các mô hình cơ bản và nguyên lý lắp ghép các mô hình cơ bản, các biểu hiện 

phá hủy của đá, các biểu hiện biến dạng và dịch chuyển của đá; Trạng thái ứng suất trong khối đá; 



 

Tính toán áp lực của đất đá tác dụng lên công trình ngầm. Dự đoán và tính toán thời gian ổn định 

của khối đá xung quanh các công trình, từ đó có thể tính toán và lựa chọn các dạng kết cấu chống 

phù hợp cho các công trình, đặc biệt là các công trình ngầm và mỏ; Phân loại khối đá; Ổn định bờ 

dốc đá và khối đá xung quanh công trình ngầm. 

 

7100110: 2(2-0-4) Cơ sở thiết kế công trình ngầm 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại công trình ngầm; Các bài toán 

thiết kế quy hoạch công trình ngầm trên mặt bằng, quy hoạch trên mặt cắt dọc và quy hoạch trên 

mặt cắt ngang; Lý thuyết giải quyết các bài toán thiết kế cấu tạo chi tiết các phần đặc trưng của 

công trình ngầm (cửa hầm, thân hầm; các đoạn hầm giao cắt nhau…) cho từng loại công trình 

ngầm và hệ thống công trình ngầm riêng biệt. 

Nội dung:  

Nội dung học phần gồm 10 chương: 

Chương 1. Thiết kế giếng đứng 

Chương 2. Thiết kế lò bằng lò nghiêng 

Chương 3. Thiết kế hầm đường sắt 

Chương 4. Thiết kế đường hầm ô tô xuyên núi và đường hầm giao thông dưới sông biển  

Chương 5: Thiết kế hệ thống tầu điện ngầm thành phố 

Chương 6: Thiết kế đường hầm và công trình ngầm thành phố 

Chương 7: Thiết kế nhà máy thủy điện ngầm 

Chương 8: Thiết kế đường hầm thủy công 

Chương 9: Thiết kế công trình ngầm có công dụng đặc biệt  

Chương 10: Thiết kế công trình ngầm quân sự. 

 

7100116: 2(2-0-4) Khoan nổ mìn thi công công trình ngầm 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

+ Công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng tiết diện ngang thông thường;  

+ Công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng tiết diện lớn và rất lớn;  

+ Công tác an toàn khi thực hiện các công tác khoan nổ mìn 

Nội dung:  

Nội dung học phần gồm 5 chương: 

Chương 1. Công tác khoan nổ mìn khi thi công công trình ngầm tiết diện vừa và nhỏ. 

Chương 2. Công tác khoan nổ mìn khi thi công công trình ngầm tiết diện lớn 

Chương 3. Xây dựng công trình ngầm tiết diện rất lớn. 

Chương 4. Công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng tiết diện thông thường. 

Chương 5: Công tác khoan nổ mìn thi công giếng đứng tiết diện lớn và rất lớn. 

 



 

7100122: 2(2-0-4) Phương pháp tính toán kết cấu chống giữ CTN 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

+ Sinh viên biết được các phương pháp tính toán và thiết kế các dạng kết cấu chống giữ 

trong các công trình ngầm. 

Nội dung:  

Nội dung học phần gồm: Giới thiệu chung; tải trọng tác dụng lên công trình ngầm; tính 

toán tường chắn tầng hầm; khung chống thép; thiết kế kết cấu neo; bê tông phun; vỏ chống bê tông 

cốt thép. 

 

7100123: 2(2-0-4) Quy hoạch không gian ngầm thành phố 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

+ Học phần trang bị các vấn đề nguyên lý cơ bản quy hoạch không gian ngầm thành phố, 

các kỹ năng phân tích, lựa chọn các giải pháp quy hoạch không gian ngầm thành phố. 

+ Những kiến thức cơ bản-cơ sở về công tác quy hoạch không gian ngầm thành phố để có 

thể phục vụ cho các mục đích, công dụng khác nhau. 

Nội dung:  

Những kiến thức cơ bản-cơ sở về công tác quy hoạch không gian ngầm thành phố để có 

thể phục vụ cho các mục đích, công dụng khác nhau. 

 

7100126: 2(2-0-4) Sửa chữa, cải tạo khôi phục công trình ngầm 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

+ Những kiến thức cơ bản-cơ sở về lý thuyết các vấn đề sửa chữa, cải tạo, khôi phục công 

trình ngầm khác nhau trên thực tế (giếng đứng, công trình ngầm nằm ngang, công trình ngầm nằm 

nghiêng, công trình ngầm tiết diện lớn, các kết cấu chống giữ công trình ngầm,...). 

Nội dung:  

Những kiến thức cơ bản-cơ sở về các công tác sửa chữa, cải tạo và khôi phục công trình 

ngầm trong các lĩnh vực xây dựng dân dựng và công nghiệp khác nhau. 

 

7100129: 2(2-0-4) Thi công hầm và công trình ngầm 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

Nội dung của học phần này giúp sinh viên: 

+ Nắm vững các phương pháp, sơ đồ công nghệ thi công công trình ngầm, hầm trong các 

điều kiện khối đất/đá khác nhau. 

+ Nắm vững các khâu trong chu trình công nghệ thi công từ thi công đến quản lý thi công. 

Nội dung:  

+ Tổng quan các phương pháp thi công công trình ngầm và hầm; 



 

+ Thi công công trình ngầm, hầm bằng phương pháp lộ thiên; 

+ Thi công công trình ngầm, hầm bằng phương pháp thi công ngầm; 

+ Công tác quản lý trong thi công công trình ngầm, hầm; 

+ Biện pháp an toàn lao động trong thi công công trình ngầm và hầm. 

 

7100140: 2(2-0-4) Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

+ Tổng quan về các phương pháp thi công công trình ngầm 

+ Thi công công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên (phương pháp hở, phương pháp hạ 

dần, phương pháp thả chìm, phương pháp top-down) 

+ Thi công công trình ngầm bằng phương pháp ngầm (đào ngầm bằng máy đào (khiên đào, 

máy khoan hầm, kích ép ống cống), đào ngầm thông thường) 

+ Lựa chọn phương pháp thi công công trình ngầm. 

Nội dung:  

Tổng quan về các phương pháp thi công công trình ngầm dân dụng và công nghiệp; Thi 

công công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên; Thi công công trình ngầm bằng phương pháp 

ngầm; Công tác quản lý trong thi công công trình ngầm; Biện pháp an toàn lao động trong thi công. 

 

7100302: 3(3-0-6) Bê tông cốt thép ứng suất trước 

Học phần học trước: 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép); 7100246 (Vật liệu xây dựng) 

Mục tiêu:  

Trang bị cho sinh viên kiến thức về tính năng cơ lý của vật liệu bê tông cốt thép, đặc điểm 

và các tính năng của bê tông cốt thép dự ứng lực trước; Tính toán, thiết kế cho các cấu kiện sử 

dụng bê tông cốt thép dự ứng lực trước, đặc biệt nhấn mạnh những nguyên lý cơ bản của kỹ thuật 

dự ứng lực; những kiến thức cơ học có liên quan trực tiếp đến kỹ thuật bê tông dự ứng lực. 

Nội dung:  

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại bê tông ứng suất trước 

nguyên lý công nghệ, phương pháp tính toán - thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước, tính toán sự 

hình thành, mở rộng và khép nứt. 

 

7100303: 2(2-0-4) Cấp thoát nước trong công trình xây dựng 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về quy hoạch và thiết kế vận 

hành hệ thông cấp thoát nước đô thị và khu công nghiệp; tiêu chuẩn cấp thoát nước; vận hành 

mạng lưới, trạm bơm, bể chứa; các quy trình công nghệ và công trình xử lý nước, các phương pháp 

xử lý nước,thiết kế và xây dựng các công trình xử lý nước. 

Nội dung:  

Nội dung học phần bao gồm: 



 

- Khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước; nguồn nước, công trình thu nước và xử lý 

nước,mạng lưới cấp nước.Cấp nước cho công trường xây dựng; Hệ thống cấp nước công trình. 

- Khái niệm chung về thoát nước, thiết kế mạng lưới thoát nước. Thoát nước mưa và thoát 

nước chung,cống và kênh mương. 

 

7100305: 2(2-0-4) Cơ sở thi công cầu 

Học phần học trước: 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép) 

Mục tiêu:  

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: 

- Trình tự và nội dung thi công móng cầu, mố trụ cầu, kết cấu nhịp, kết cấu bên trên của 

các loại cầu. 

- Một số công nghệ thi công cầu được áp dụng hiện nay. 

- Tính toán ván khuôn, đà giáo phục vụ thi công cầu. 

Nội dung:  

Nội dung học phần bao gồm: 

Giới thiệu về những biện pháp thông thường khi thi công 1 cầu : định vị mặt bằng, định vị 

móng, xây dựng mố, lao dầm, đúc dầm (toàn khối) cho cầu BTCT hay những biện pháp lắp ghép 

cầu thép; tính toán đà giáo, ván khuôn công trình phụ tạm phục vụ công tác thi công. 

 

7100306: 2(2-0-4) Cơ sở thi công đường 

Học phần học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng), 7100232 (Nền và móng công trình xây 

dựng), 7100317 (Quy hoạch giao thông và thiết kế đường). 

Mục tiêu:  

Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về các công nghệ thi công công 

trình đường, lập tiến độ thi công công trình đường, hạng mục công trình đường và các công trình 

phụ trợ. 

Nội dung:  

Những vấn đề chung về xây dựng nền đường; công tác chuẩn bị thi công nền đường; 

nguyên tắc và phương án thi công nền đường; phương pháp thi công nền đường; đầm nén đất nền 

đường; khái niệm chung về xây dựng mặt đường ôtô; công nghệ xây dựng các loại móng, mặt 

đường không dùng chất liên kết; công nghệ xây dựng mặt và móng đường bằng đất, đá gia cố bằng 

các chất liên kết và bằng các phương pháp hóa lý khác; công nghệ xây dựng mặt và móng đường 

bằng đá gia cố xi măng; công nghệ xây dựng các loại mặt đường nhựa; mặt đường bêtông ximăng. 

 

7100307: 2(2-0-4) Cơ sở thiết kế cầu 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

Trang bị kiến thức cơ bản về cấu tạo chung của công trình cầu, giúp sinh viên hiểu được 

nguyên lý thiết kế, trình tự và nội dung thiết kế một số loại cầu bê tông cốt thép, cầu thép phổ biến 

theo các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành (Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05). 

Nội dung:  



 

Môn học Cơ sở thiết kế cầu giới thiệu các khái niệm về cấu tạo và cơ sở thiết kế các kết 

cấu công trình cầu, bao gồm các loại công trình bằng vật liệu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép 

ứng suất trước và kết cấu thép. Các kết cấu cầu trong môn học bao gồm kết cấu phần dưới của 

công trình cầu: kết cấu mố, trụ cầu. Các kết cấu phần trên bao gồm các kết cấu nhịp giản đơn và 

liên tục phổ biến thường gặp với các tiết diện mặt cắt ngang khác nhau như kết cấu nhịp dầm bản, 

dầm I, dầm T, dầm hộp. Môn học giới thiệu phương pháp xác định các loại tải trọng tác động lên 

công trình và phương pháp tính toán sức kháng của các cấu kiện theo các trạng thái giới hạn và hệ 

số tải trọng, qua đó xác định được yêu cấu tiết diện, bố trí cốt thép và khả năng chịu lực của công 

trình. Người học sẽ được tiếp cận với các kiến thức về phương pháp lựa chọn các phương án cầu 

khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu địa hình và yêu cầu thiết kế, dựa trên sự áp dụng tiêu chuẩn thiết 

kế hiện hành của Việt Nam 22TCN 272-05. 

 

7100308: 2(2-0-4) Cơ sở thiết kế đường 

Học phần học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng), 7100232 (Nền và móng công trình xây dựng) 

Mục tiêu:  

Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nội dung, 

trình tự tính toán thiết kế một tuyến đường. 

Nội dung:  

Quá trình lập quy hoạch gtvt; điều tra-khảo sát và dự báo trong quy hoạch GTVT; phân 

tích vấn đề; thực hiện – quản lý quy hoạch giao thông; giới thiệu chung về đường ô tô; sự chuyển 

động của ô tô trên đường; thiết kế bình đồ tuyến; thiết kế trắc dọc và trắc ngang; thiết kế cảnh quan 

và phối hợp các yếu tố tuyến đường. 

 

7100316: 2(2-0-4) Ổn định và gia cố mái dốc công trình 

Học phần học trước: 7100304 (Cơ học đất xây dựng) 

Mục tiêu:  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sườn dốc và mái dốc công 

trình, các phương pháp tính toản ổn định mái dốc, các phương pháp gia cố ổn định mái dốc. 

Nội dung:  

Những nội dung chính của học phần bao gồm: Những vấn đề chung về sườn dốc tự nhiên, 

mái dốc nhân tạo; Các yếu tố gây mất ổn định sườn dốc, mái dốc; Các phương pháp tính toán ổn 

định mái dốc; Các phương pháp gia cố mái dốc. 

 

7100325: 2(2-0-4) Thủy văn công trình 

Học phần học trước: không 

Mục tiêu:  

Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức chung về nước, nghiên cứu về nước 

trong tự nhiên, nguồn nước và dòng chảy; điều tra, đo đạc, thu thập và phân tích tài liệu nguồn 

nước, dòng chảy để phục vụ cho công tác thiết kế, xây dựng và quản lý khai thác công trình. 

Nội dung:  

Nội dung học phần bao gồm: 

Sông ngòi và sự hình thành dòng chảy sông ngòi ; phương pháp thống kê xác suất trong 



 

tính toán thủy văn; dòng chảy năm thiêt kế; dòng chảy kiệt thiết kế; dòng chảy lũ thiết kế ; dòng 

chảy bùn cát và vấn đề bồi lắng xói lở ở các công trình trên sông; tính toán hình thủy văn vùng 

ảnh hưởng thủy triều; cầu vượt sông và cống qua đường; đo đạc, dự báo thủy văn. 

8. Các chương tình chuẩn tham khảo 
So sánh chương trình đào tạo tham khảo: 

Chương 

trình 

Giáo dục đại cương, 

GD thể chất, GDQP 
Cơ sở ngành Chuyên ngành Tổng 

 Số TC Tỉ lệ Số TC Tỉ lệ Số TC Tỉ lệ Số TC 

HUMG 65 41,40% 52 33,12% 40 25,48% 157 

NUCE 52 30,58% 65 38,24% 53 31,18% 170 

UAHC 48 32,88% 38 26,03% 60 41,09% 146 

TLU 84 49,41% 54 31,77% 32 18,82% 170 

Chương trình đào tạo được tham khảo trên khung chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp của: 

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình khung. 

[2]. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (NUCE). Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng 

(chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp). 

[3]. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAHC). Chương trình đào tạo ngành Kỹ 

thuật xây dựng (hệ đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp). 

[4]. Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội (TLU). Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng 

(chương trình tiên tiến chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp). 

[5]. University of Liverpool, United Kingdom. Civil Engineering Courses. 

[6]. University of Colorado, United States of America. Civil Engineering Courses. 

9. Phê duyệt chương trình đào tạo 
 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHOA XÂY DỰNG  
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