
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

Biểu mẫu 20
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây 
Năm học 2014-2015

Ngành: Kiến trúc - Mã ngành: 52580102

TT Nội dung Bậc đại học

I. Điều kiện tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển, Khối V theo đề 
thi chung của Bộ GD&ĐT;
- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trên toàn quốc;
- Tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương;
- Quy chế tuyển sinh áp dụng: thực hiện theo Quy 
chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 
hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II.
Điều kiện cơ sở vật 
chất phục vụ người 
học.

- Thư viện;
- Hệ thống 80 phòng học có gắn máy chiếu cố định;
- 5 giảng đường với trên 150 chỗ/giảng đường;
- Phòng máy tính với hơn 250 máy hiện đại và 
được trang bị đủ các phần mềm chuyên ngành;
- Phòng học ngoại ngữ đa năng;
- Phòng hội họa, phòng vẽ được trang bị đầy đủ 
dụng cụ phục vụ cho người học;
- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng;
- Phòng thí nghiệm cơ đất;
- Phòng thực hành thực tập;
- Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu;
- Bãi thực tập trắc địa;
- Hệ thống wifi phủ toàn trường.
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TT Nội dung Bậc đại học
III. Đội ngũ giảng viên Có 29 giảng viên cơ hữu, 42 giảng viên thỉnh giảng

IV.
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học

- Hệ thống cố vấn học tập;
- Hệ thống hỏi đáp trực tuyến với giảng viên phụ 
trách môn học qua cổng thông tin đào tạo tín chỉ;
- Hệ thống cung cấp tài liệu tham khảo online;
- Các câu lạc bộ học thuật;
- Các hoạt động thể thao văn hoá, hoạt động xã hội.

V.
Yêu cầu về phẩm 
chất, thái độ người 
học

1. Phẩm chất:
Kiến trúc sư là người có phẩm chất chính trị 

vững vàng, kiên định; có lý tưởng phục vụ sự 
nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng phát triển kinh 
tế-xã hội; có đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo sức 
khỏe để tham gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc;
2. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và 
đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có lương tâm nghề 
nghiệp;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công 
nghiệp;

- Có tinh thần lao động nghiêm túc, trung 
thực, khách quan, có trách nhiệm khi giải quyết 
các vấn đề khoa học kỹ thuật và công nghệ;

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hợp tác với 
đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết 
phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 
thực tiễn ngành xây dựng dân dụng và công 
nghiệp, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng 
tư duy, lập luận;

- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực;

- Có khả năng cập nhật kiến thức, không 
ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết 
những vấn đề của công việc.

VI. Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại

1. Mục tiêu:
Chương trình đào tạo Kiến trúc sư nhằm đào
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TT Nội dung Bậc đại học
đô thị;

- Có kiến thức cơ bản về lý luận, sáng tác và 
bảo tồn di sản kiến trúc, có kiến thức chuyên môn 
về kiến trúc công trình để ứng dụng vào công tác 
thiết kế kiến trúc;

- Có kiến thức cơ bản về hệ thống Pháp luật 
trong lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc để vận dụng 
tham gia triển khai các dự án Xây dựng;

- Có kiến thức ngoại ngữ tương đương trình 
độ B (Tiếng Anh);

- Có kiến thức tin học trình độ A và tin học 
chuyên ngành Kiến trúc (Chứng chỉ B Tin học).

3. Kỹ năng

- Thiết kế kiến trúc: Kỹ năng cần thiết để 
tham gia thiết kế kiến trúc, triển khai phương án 
thiết kế, thể hiện hồ sơ thiết kế kiến trúc các công 
trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Lý luận và phân tích: Kỹ năng lập luận và 
phân tích nhận diện và đánh giá tác phẩm kiến 
trúc, định hướng sáng tạo trong công tác chuyên 
môn;

- Quản lý và giám sát: Được trang bị những 
kỹ năng cơ bản để tham gia quản lý dự án xây 
dựng các công trình kiến trúc dân dụng và công 
nghiệp, giám sát thi công công trình;

- Có khả năng tự nghiên cứu, ứng dụng tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật, sáng tạo trong chuyên môn, 
nghề nghiệp;

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả thông qua 
viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ 
tình huống. Sử dụng hiệu quả các công cụ và 
phương tiện hiện đại;

- Có khả năng làm việc trong các nhóm liên 
ngành, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề 
nghiệp và làm việc độc lập;
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TT Nội dung Bậc đại học
- Có khả năng giao tiếp, đọc và nghiên cứu 

tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học 
văn phòng, tin học ứng dụng cơ bản phục vụ cho 
công tác chuyên môn.

4. Trình độ Ngoại ngữ (tiếng anh)

Có khả năng giao tiếp, đọc và nghiên cứu tài 
liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

VII. Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Kiến trúc (Kiến 
trúc sư), người học có thể vận dụng kiến thức vào 
công tác thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị, quản 
lý xây dựng, giám sát thi công xây dựng công 
trình; có khả năng lập luận và phân tích đánh giá 
tác phẩm kiến trúc, định hướng sáng tạo trong 
công tác chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa 
học và triển khai các đề tài nghiên cứu vào thực 
tiễn ở lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp;

Người học có thể làm việc trong các doanh 
nghiệp tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, 
ban quản lý dự án của chủ đầu tư; chuyên viên 
trong ban quản lý dự án thuộc các tổ chức chính 
trị, chính trị-xã hội, chuyên viên trong các cơ quan 
hành chính có quản lý nhà nước về xây dựng cơ 
bản; cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở các viện 
nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo trong lĩnh vực 
xây dựng, kiến trúc,... ở các bậc đào tạo thấp hơn;

Có khả năng tự học tập, cập nhật, hoàn thiện 
kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu 
của công việc chuyên môn; Được học lên trình độ 
thạc sĩ, tiến sĩ.
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BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

Biểu mẫu 20
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

t h ô n g  b á o
Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây 
Năm học 2014-2015

Ngành: Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành: 52580201

TT Nội dung Bậc đại học

I. Điều kiện tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: thi tuyển, Khối A, A1 
theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT;

- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trên toàn quốc;

- Tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương;

- Quy chế tuyển sinh áp dụng: thực hiện theo 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 
hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II.
Điều kiện cơ sở vật 
chất phục vụ người 
học.

- Thư viện;

- 80 phòng học có gắn máy chiếu cố định;

- 5 giảng đường (trên 150 chỗ/giảng đường);

- Phòng máy tính với hơn 250 máy hiện đại 
và được trang bị đủ các phần mềm chuyên ngành;

- Phòng học ngoại ngữ đa năng;

- Phòng hội họa, phòng vẽ được trang bị đầy 
đủ dụng cụ phục vụ cho người học;

- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng;

- Phòng thí nghiệm cơ đất;

- Phòng thực hành thực tập;

- Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu;

- Bãi thực tập trắc địa;
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TT Nội dung Bậc đại học
- Hệ thống wifi phủ toàn trường.

III. Đội ngũ giảng viên Có 70 giảng viên cơ hữu, 78 giảng viên thỉnh giảng

IV.
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học

- Hệ thống cố vấn học tập;

- Hệ thống hỏi đáp trực tuyến với giảng viên 
phụ trách môn học qua cổng thông tin ĐT tín chỉ;

- Hệ thống tài liệu tham khảo online;

- Các câu lạc bộ học thuật;

- Các hoạt động thể thao văn hoá, hoạt động 
xã hội.

V.
Yêu cầu về phẩm 
chất, thái độ người 
học

1. Phẩm chất:
Kỹ sư Xây dựng là người có phẩm chất chính 

trị vững vàng, kiên định; có lý tưởng phục vụ sự 
nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng phát triển kinh 
tế-xã hội; có đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo sức 
khỏe để tham gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

2. Thái độ:
- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội;

- Có tinh thần học tập và rèn luyện, không 
ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

VI.
Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được

1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp có 
trình độ đại học nhằm trang bị cho người học sự 
phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo 
đức tư cách, có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc 
lập cũng như làm việc tập thể, sáng tạo và có năng 
lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc 
chuyên ngành được đào tạo.

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Xây 
dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp được 
trang bị kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên 
môn cần thiết, có khả năng thiết kế, quản lý, lập 
biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại
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TT Noi dung Bac dai hoc
cong trinh xay dung, nh&m phuc vu cho nhu ciu da 
dang cua su nghiep phat triln Kinh te - Xa hoi, 
theo kip tien bo cua khoa hoc ky thuat

2. Kien thuc:

- Hilu biet nhung vin dd co ban cua chu 
nghia Mac-Lenin, Duong ldi cach mang cua Dang 
Cong san Viet Nam, Tu tuong H6 Chi Minh, Nha 
nuoc va Phap luat Viet Nam, duong ldi Qudc 
phong toan dan;

- Co y thuc va phuong phap ren luyen than 
thl dl bao ve va nang cao suc khoe cua ban than, 
dap ung yeu ciu xay dung va bao ve T6 qudc;

- Co kien thuc tdng quat vd moi truong tu 
nhien, moi truong do thi, moi truong kinh te - xa 
hoi va lich su - van hoa - nghe thuat;

- Co kien thuc co ban va chuyen sau vd 
nganh Ky thuat Xay dung dap ung hoat dong nghd 
nghiep;

- Co kien thuc co ban vd he thing Phap luat 
trong linh vuc Xay dung;

- Co phuong phap luan khoa hoc;

- Co kien thuc ngoai ngu tuong duong trinh 
do B (Tieng Anh);

- Co kien thuc tin hoc trinh do A va tin hoc 
chuyen nganh Xay dung (Chung chi B Tin hoc)

3. Ky nang

- Tham gia thiet ke he thing ket ciu cong 
trinh dan dung va cong nghiep;

- Tham gia thiet ke ky thuat va t i  chuc thi 
cong xay dung cong trinh;

- Tham gia tu vin, lap va giam sat thuc hien 
du an xay dung cong trinh;

- Co nang luc nghien cuu, sang tao phuc vu 
hoat dong nghd nghiep;
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TT Nội dung Bậc đại học
- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông phục vụ nghiên cứu và hoạt động 
nghề nghiệp.

4. Trình độ Ngoại ngữ (tiếng anh)

Có khả năng giao tiếp, đọc và nghiên cứu tài 
liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

VII. Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp

Làm việc với vai trò Kỹ sư Xây dựng (cán 
bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, đội trưởng thi 
công,...) trong các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, 
doanh nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án của chủ 
đầu tư; chuyên viên trong ban quản lý dự án thuộc 
các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các tổ chức 
khác có đầu tư xây dựng cơ bản;

Chuyên viên trong các cơ quan hành chính 
có quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; cán bộ, 
giảng viên trong các cơ sở giáo dục có cùng ngành 
đào tạo ở các bậc đào tạo thấp hơn

Có khả năng tự học tập, cập nhật, hoàn thiện 
kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu 
của công việc chuyên môn; Được học lên trình độ 
thạc sĩ, tiến sĩ.
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BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây 
Năm học 2014-2015

Biểu mẫu 20
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

Ngành: Quản lý Xây dựng - Mã ngành: 52580302 
(chuyên ngành Quản lý Đô thị)

TT Nội dung Bậc đại học

I. Điều kiện tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: thi tuyển, Khối A, A1 
theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT; xét tuyển NV2 
(nếu có) các khối A,A1,V,V1;

- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trên toàn quốc;

- Tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương;

- Quy chế tuyển sinh áp dụng: thực hiện theo 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 
hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II.
Điều kiện cơ sở vật 
chất phục vụ người 
học.

- Thư viện;

- 80 phòng học có gắn máy chiếu cố định;

- 5 giảng đường (trên 150 chỗ/giảng đường);

- Phòng máy tính với hơn 250 máy hiện đại 
và được trang bị đủ các phần mềm chuyên ngành;

- Phòng học ngoại ngữ đa năng;

- Phòng hội họa, phòng vẽ được trang bị đầy 
đủ dụng cụ phục vụ cho người học;

- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng;

- Phòng thí nghiệm cơ đất;

- Phòng thực hành thực tập;

- Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu;

- Bãi thực tập trắc địa;
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TT Nội dung Bậc đại học
- Hệ thống wifi phủ toàn trường.

III. Đội ngũ giảng viên Có 06 giảng viên cơ hữu, 46 giảng viên thỉnh giảng

IV.
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học

- Hệ thống cố vấn học tập;

- Hệ thống hỏi đáp trực tuyến với giảng viên 
phụ trách môn học qua cổng thông tin ĐT tín chỉ;

- Hệ thống tài liệu tham khảo online;

- Các câu lạc bộ học thuật;

- Các hoạt động thể thao văn hoá, hoạt động 
xã hội.

V.
Yêu cầu về phẩm 
chất, thái độ người 
học

1. Phẩm chất:
Kỹ sư Đô thị là người có phẩm chất chính trị 

vững vàng, kiên định; có lý tưởng phục vụ sự 
nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng phát triển kinh 
tế - xã hội; có đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo sức 
khỏe để tham gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

2. Thái độ:
- Đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm 

công dân: Đào tạo Kỹ sư Đô thị có phẩm chất đạo 
đức tốt, ý thức nghề nghiệp chuyên môn cao, có 
trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những 
công trình mà mình tham gia.

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề 
nghiệp, thái độ phục vụ: Có lương tâm nghề 
nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái độ cầu thị, 
tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt 
tình , tâm huyết vớicông việc.

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong 
công việc: Có nhận thức được nhu cầu học tập, cập 
nhật kiến thức để không ngừng để nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, biết vận dụng 
một cách sáng tạo vào công việc

VI.
Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được

1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo ngành Quản lý Xây 

dựng (chuyên ngành Quản lý Đ ô thị) nhằm đào tạo
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TT Noi dung Bac dai hoc
ky su co phim chit chinh tri, co dao due ,suc khoe 
tOt, co kien thuc khoa hoc co ban va kien thuc 
chuyen mon tuong doi hoan chinh, co phuong 
phap lam viec khoa hoc, co nang luc thuc hanh 
nghe nghiep, biet van dung ly thuyet vao cong tac 
chuyen mon de hoan thanh nhiem vu duoc giao.

2. Kien thuc:

- Kien thuc khoa hoc co ban: Hieu biet ve 
cac nguyen ly co ban cua chu nghia Mac - Lenin, 
Duong lOi cach mang cua Dang Cong san Viet 
Nam, Tu tuong Ho Chi Minh; Co kien thuc co ban 
ve khoa hoc co ban, co trinh do ngoai ngu de giao 
tiep va phuc vu nhu ciu tiep thu cac kien thuc giao 
duc chuyen nghiep va kha nang hoc tap o trinh do 
cao hon.

- Kien thuc co so cua nganh: co kha nang ap 
dung kien thuc khoa hoc co ban ve quan ly xay 
dung, quan ly do thi, lap du toan cong trinh, lap du 
an diu tu, td chuc thi cong.

- Kien thuc cOt loi cua nganh, chuyen nganh: 
nim vung kien thuc cOt loi ve quan ly do thi, lap 
du an, du thiu va diu thiu, td chuc thi cong

- Nang luc nghe nghiep: Co nang luc quan 
ly do thi, lap, phan tich cac du an diu tu, quan ly 
cac cong trinh xay dung; co kha nang tiep can khoa 
hoc cong nghe moi thuoc linh vuc kinh te xay 
dung de ap dung vao thuc tien.

- Co kien thuc ngoai ngu tuong duong trinh 
do B (Tieng Anh);

- Co kien thuc tin hoc trinh do A va tin hoc 
chuyen nganh Xay dung (Chung chi B Tin hoc)
3. Ky nang

- Ky nang cung:

+ Ky nang chuyen mon: co nang luc quan ly 
do thi, lap va quan ly toan bo cac buoc cua mot du 
an diu tu xay dung cong trinh nhu: lap va thim tra 
du an, khao sat thiet ke, lap du toan, dinh gia xay 
dung, quan ly tien do, kiem soat chi phi, thi cong
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TT Nội dung Bậc đại học
và nghiệm thu công trình, đấu thầu xây lắp.

+ Năng lực thực hành nghề nghiệp: giám sát, 
tổ chức thi công, lập dự án đầu tư, đấu thầu.

+ Kỹ năng xử lý tình huống: trang bị cho 
người học các kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra 
trong quá trình phân tích,quản lý và nghiệm thu 
các công trình xây dựng.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: trang bị cho 
người học các kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra 
trong ngành Quản lý xây dựng thông qua các phần 
mềm chuyên dụng, các đồ án thực tế.

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng giao tiếp: có kỹ năng trình bày, 
giải thích những vấn đề phức tạp, thông qua các 
báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp 
(đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, báo cáo khoa 
học, các đề tài nghiên cứu).

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm biết: cách 
làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như 
tổ chức, thực hiện và quản lý để đạt được hiệu quả 
từ các nhóm chuyên môn có trình độ kỹ thuật, sở 
thích và môi trường sống khác nhau.

4. Trình độ Ngoại ngữ (tiếng anh)

Có khả năng giao tiếp, đọc và nghiên cứu tài 
liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

VII. Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp

Làm việc với vai trò Kỹ sư đô thị trong các 
doanh nghiệp tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây 
dựng, Phòng quản lý đô thị, ban quản dự án của 
chủ đầu tư; chuyên viên trong ban quản lý dự án 
thuộc các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các 
tổ chức khác có đầu tư xây dựng cơ bản;

Chuyên viên trong các cơ quan hành chính 
có quản lý nhà nước về quản lý đô thị, về xây dựng 
cơ bản; cán bộ, giảng viên trong các cơ sở giáo dục 
có cùng ngành đào tạo ở các bậc đào tạo thấp hơn
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BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

Biểu mẫu 20
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây 
Năm học 2014-2015

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc - Mã ngành: 51510101

TT Nội dung Bậc cao đẳng

I. Điều kiện tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả thi 
Khối V theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT;

- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trên toàn quốc;

- Tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương;

- Quy chế tuyển sinh áp dụng: thực hiện theo 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 
hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II.
Điều kiện cơ sở vật 
chất phục vụ người 
học.

- Thư viện;

- Hệ thống 80 phòng học có gắn máy chiếu 
cố định;

- 5 giảng đường, trên 150 chỗ/giảng đường;

- Phòng máy tính với hơn 250 máy hiện đại 
và được trang bị đủ các phần mềm chuyên ngành;

- Phòng học ngoại ngữ đa năng;

- Phòng hội họa, phòng vẽ được trang bị đầy 
đủ dụng cụ phục vụ cho người học;

- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng;

- Phòng thí nghiệm cơ đất;

- Phòng thực hành thực tập;

- Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu;
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TT Nội dung Bậc cao đẳng
- Bãi thực tập trắc địa;

- Hệ thống wifi phủ toàn trường.

III. Đội ngũ giảng viên Có 29 giảng viên cơ hữu, 42 giảng viên thỉnh giảng

IV.
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học

- Hệ thống cố vấn học tập;

- Hệ thống hỏi đáp trực tuyến với giảng viên 
phụ trách môn học qua cổng đào tạo theo tín chỉ;

- Cung cấp tài liệu tham khảo online;

- Các câu lạc bộ học thuật;

- Các hoạt động thể thao văn hoá, hoạt động 
xã hội.

V.
Yêu cầu về phẩm 
chất, thái độ người 
học

1. Phẩm chất:
Cử nhân Công nghệ kỹ thuật kiến trúc là 

người có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định; 
Có lý tưởng phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất 
nước, xây dựng phát triển kinh tế-xã hội; Có đạo 
đức nghề nghiệp và đảm bảo sức khỏe để tham gia 
xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

2. Thái độ:
- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và 

đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có lương tâm nghề 
nghiệp;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công 
nghiệp;

- Có tinh thần lao động nghiêm túc, trung 
thực, khách quan, có trách nhiệm khi giải quyết 
các vấn đề khoa học kỹ thuật và công nghệ;

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hợp tác với 
đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết 
phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 
thực tiễn ngành xây dựng dân dụng và công 
nghiệp, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng 
tư duy, lập luận;
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TT Nội dung Bậc cao đẳng
- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực;

- Có khả năng cập nhật kiến thức, không 
ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết 
những vấn đề của công việc.

VI.
Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được

1. Mục tiêu chung:
Chương trình Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc 

nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng 
trong lĩnh vực thiết kế các công trình dân dụng và 
công nghiệp. Đây là đội ngũ nhân lực có phẩm 
chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ cộng 
đồng cao; Có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và 
làm việc theo nhóm; Có kiến thức, năng lực 
chuyên môn vững vàng; Có sức khỏe tốt đáp ứng 
yêu cầu trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ và phát 
triển đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc trình 
độ Cao đẳng trang bị cho người học kiến thức khoa 
học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có 
kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có khả 
năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, 
có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có 
khả năng làm việc độc lập, hỗ trợ Kiến trúc sư 
triển khai hồ sơ.

2. Kiến thức:

- Hiểu biết những vấn đề cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Nhà nước và pháp luật Việt Nam, đường lối Quốc 
phòng toàn dân;

- Có ý thức và phương pháp rèn luyện thân 
thể để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, 
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức về Kiến trúc công trình Xây 
dựng dân dụng và công nghiệp,

- Có kiến thức cơ bản về hệ thống Pháp luật 
trong lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc để tham gia
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TT Nội dung Bậc cao đẳng
triển khai các dự án Xây dựng;

- Có kiến thức ngoại ngữ tương đương trình 
độ A Anh văn;

- Có kiến thức tin học tương đương trình độ 
A và tin học chuyên ngành.

3. Kỹ năng

- Thiết kế kiến trúc: Kỹ năng cần thiết để 
tham gia triển khai phương án thiết kế, thể hiện hồ 
sơ thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng dân 
dụng và công nghiệp;

- Quản lý và giám sát: Được trang bị những 
kỹ năng cơ bản để tham gia quản lý dự án xây 
dựng các công trình kiến trúc dân dụng và công 
nghiệp, giám sát tác giả trong qui hoạch.

- Có khả năng tự nghiên cứu, ứng dụng tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật, sáng tạo trong chuyên môn. 
Nghề nghiệp;

- Có khả năng làm việc trong các nhóm liên 
ngành, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề 
nghiệp và làm việc độc lập;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học 
văn phòng, tin học ứng dụng cơ bản phục vụ cho 
công tác chuyên môn.

4. Trình độ Ngoại ngữ (tiếng anh)

Có khả năng giao tiếp, đọc và nghiên cứu tài 
liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

VII. Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ 
thuật Kiến trúc (Cử nhân Kiến trúc), người học có 
thể vận dụng kiến thức vào công tác thiết kế kiến 
trúc, quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng, giám sát 
thi công xây dựng công trình; có khả năng lập luận 
và phân tích đánh giá tác phẩm kiến trúc, định 
hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn, thực 
hiện nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài 
nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực xây dựng dân
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TT Noi dung Bac cao dang
dung va cong nghiep (d6i vai cac cong trinh vua 
va nho);

Nguai hoc co thl lam viec trong cac doanh 
nghiep tu vin xay dung, doanh nghiep xay dung, 
ban quan ly du an cua chu diu tu; chuyen vien 
trong ban quan ly du an thuoc cac t6 chuc chinh 
tri, chinh tri - xa hoi, chuyen vien trong cac co 
quan hanh chinh co quan ly nha nuac v6 xay dung 
co ban; can bo nghien cuu va giang day o cac vien 
nghien cuu, co so giao duc dao tao trong linh vuc 
xay dung, ki6n truc,... o cac bac dao tao thip hon;

Co kha nang tu hoc tap, cap nhat, hoan thien 
ki6n thuc, nang cao trinh do phu hop vai yeu ciu 
cua cong viec chuyen mon; Duoc hoc len trinh do 
dai hoc, thac si, ti6n si.
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BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

Biểu mẫu 20
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây 
Năm học 2014-2015

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng - Mã ngành: 51510102

TT Nội dung Bậc cao đẳng

I. Điều kiện tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả thi 
Khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT;

- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trên toàn quốc;

- Tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương;

- Quy chế tuyển sinh áp dụng: thực hiện theo 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 
hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II.
Điều kiện cơ sở vật 
chất phục vụ người 
học.

- Thư viện;

- 80 phòng học có gắn máy chiếu cố định;

- 5 giảng đường (trên 150 chỗ/giảng đường);

- Phòng máy tính với hơn 250 máy hiện đại 
và được trang bị đủ các phần mềm chuyên ngành;

- Phòng học ngoại ngữ đa năng;

- Phòng hội họa, phòng vẽ được trang bị đầy 
đủ dụng cụ phục vụ cho người học;

- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng;

- Phòng thí nghiệm cơ đất;

- Phòng thực hành thực tập;

- Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu;

- Bãi thực tập trắc địa;
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TT Nội dung Bậc cao đẳng
- Hệ thống wifi phủ toàn trường.

III. Đội ngũ giảng viên Có 70 giảng viên cơ hữu, 78 giảng viên thỉnh giảng

IV.
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học

- Hệ thống cố vấn học tập;

- Hệ thống hỏi đáp trực tuyến với giảng viên 
phụ trách môn học qua cổng thông tin ĐT tín chỉ;

- Hệ thống tài liệu tham khảo online;

- Các câu lạc bộ học thuật;

- Các hoạt động thể thao văn hoá, hoạt động 
xã hội.

V.
Yêu cầu về phẩm 
chất, thái độ người 
học

1. Phẩm chất:
Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây 

dựng là người có phẩm chất chính trị vững vàng, 
kiên định; có lý tưởng phục vụ sự nghiệp đổi mới 
đất nước, xây dựng phát triển kinh tế-xã hội; có 
đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo sức khỏe để tham 
gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

2. Thái độ:
- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội;

- Có tinh thần học tập và rèn luyện, không 
ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

VI.
Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được

1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công 
nghệ Kỹ thuật Xây dựng (ngành cũ: Kỹ thuật Xây 
dựng DD&CN) trình độ Cao đẳng nhằm trang bị 
cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm 
chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khoẻ, có 
khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc tập 
thể, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết 
những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Sinh viên theo học ngành Công nghệ Kỹ 
thuật Xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản 
rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng 
thiết kế, quản lý, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức
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TT Noi dung Bac cao dang
thi cong cac loai cong trinh xay dung, nh&m phuc 
vu cho nhu ciu da dang cua su nghiep phat triln 
Kinh te - Xa hoi, theo kip tien bo cua khoa hoc ky 
thuat

2. Kien thuc:

- Hilu biet nhung vin dd co ban cua chu 
nghia Mac-Lenin, Duong ldi cach mang cua Dang 
Cong san Viet Nam, Tu tuong H6 Chi Minh, Nha 
nuoc va Phap luat Viet Nam, duong ldi Qudc 
phong toan dan;

- Co y thuc va phuong phap ren luyen than 
thl dl bao ve va nang cao suc khoe cua ban than, 
dap ung yeu ciu xay dung va bao ve T6 qudc;

- Co kien thuc tdng quat vd moi truong tu 
nhien, moi truong do thi, moi truong kinh te - xa 
hoi va lich su - van hoa - nghe thuat;

- Co kien thuc co ban va chuyen sau vd 
nganh Ky thuat Xay dung dap ung hoat dong nghd 
nghiep;

- Co kien thuc co ban vd he thing Phap luat 
trong linh vuc Xay dung;

- Co phuong phap luan khoa hoc;

- Co kien thuc ngoai ngu tuong duong trinh 
do A (Tieng Anh);

- Co kien thuc tin hoc trinh do A va tin hoc 
chuyen nganh Xay dung (Chung chi B Tin hoc)

3. Ky nang

- Tham gia thiet ke he thing ket ciu cong 
trinh dan dung va cong nghiep;

- Tham gia thiet ke ky thuat va t i  chuc thi 
cong xay dung cong trinh;

- Tham gia tu vin, lap va giam sat thuc hien 
du an xay dung cong trinh;

- Co nang luc nghien cuu, sang tao phuc vu
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TT Nội dung Bậc cao đẳng
hoạt động nghề nghiệp;

- Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp;

- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin 
và truyền thông phục vụ nghiên cứu và hoạt động 
nghề nghiệp.

4. Trình độ Ngoại ngữ (tiếng anh)

Có khả năng giao tiếp, đọc và nghiên cứu tài 
liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

VII. Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp

Làm việc với vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ 
giám sát, đội trưởng thi công trong các doanh 
nghiệp tư vấn xây dựng, doanh nghiệp xây dựng, 
ban quản lý dự án của chủ đầu tư; chuyên viên 
trong ban quản lý dự án thuộc các tổ chức chính 
trị, chính trị - xã hội, các tổ chức khác có đầu tư 
xây dựng cơ bản; chuyên viên trong các cơ quan 
hành chính có quản lý nhà nước về xây dựng cơ 
bản; cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục có 
cùng ngành đào tạo ở các bậc đào tạo thấp hơn

Có khả năng tự học tập, cập nhật, hoàn thiện 
kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu 
của công việc chuyên môn; Được học lên trình độ 
đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
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BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

Biểu mẫu 20
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

t h ô n g  b á o
Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây 
Năm học 2014-2015

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Giao thông - Mã ngành: 51510104

TT Nội dung Bậc cao đẳng

I. Điều kiện tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả thi 
Khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT;

- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trên toàn quốc;

- Tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương;

- Quy chế tuyển sinh áp dụng: thực hiện theo 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 
hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II.
Điều kiện cơ sở vật 
chất phục vụ người 
học.

- Thư viện;

- 80 phòng học có gắn máy chiếu cố định;

- 5 giảng đường (trên 150 chỗ/giảng đường);

- Phòng máy tính với hơn 250 máy hiện đại 
và được trang bị đủ các phần mềm chuyên ngành;

- Phòng học ngoại ngữ đa năng;

- Phòng hội họa, phòng vẽ được trang bị đầy 
đủ dụng cụ phục vụ cho người học;

- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng;

- Phòng thí nghiệm cơ đất;

- Phòng thực hành thực tập;

- Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu;

- Bãi thực tập trắc địa;
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TT Nội dung Bậc cao đẳng
- Hệ thống wifi phủ toàn trường.

III. Đội ngũ giảng viên Có 14 giảng viên cơ hữu, 32 giảng viên thỉnh giảng

IV.
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học

- Hệ thống cố vấn học tập;

- Hệ thống hỏi đáp trực tuyến với giảng viên 
phụ trách môn học qua cổng thông tin ĐT tín chỉ;

- Hệ thống tài liệu tham khảo online;

- Các câu lạc bộ học thuật;

- Các hoạt động thể thao văn hoá, hoạt động 
xã hội.

V.
Yêu cầu về phẩm 
chất, thái độ người 
học

1. Phẩm chất:
Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao 

thông là người có phẩm chất chính trị vững vàng, 
kiên định; có lý tưởng phục vụ sự nghiệp đổi mới 
đất nước, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội; có 
đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo sức khỏe để tham 
gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

2. Thái độ:
- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội;

- Có tinh thần học tập và rèn luyện, không 
ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

VI.
Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được

1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình 
độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông 
có nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện về phẩm 
chất chính trị, đạo đức tư cách, sức khỏe, có kiến 
thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp 
ứng được các yêu cầu về nhân lực cho ngành xây 
dựng giao thông.

Sinh viên qua đào tạo phải đạt được các yêu 
cầu sau: Có kiến thức chuyên môn cơ bản về công 
nghệ xây dựng giao thông, có kỹ năng nghề nghiệp 
thành thạo; Có khả năng vận dụng những kiến thức 
nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế
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TT Nội dung Bậc cao đẳng
quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các 
công trình giao thông; Có khả năng giải quyết các 
vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo 
quy định) do yêu cầu thực tế sản xuất đặt ra.

2. Kiến thức:

- Hiểu biết những vấn đề cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà 
nước và Pháp luật Việt Nam, đường lối Quốc 
phòng toàn dân;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên 
bao gồm toán ứng dụng, vật lý đại cương, cơ học 
cơ sở, sức bền vật liệu, hình họa vẽ kỹ thuật... ;

- Có kiến thức ngành về địa chất công trình, 
trắc địa, cơ học kết cấu, cơ học đất, vật liệu xây 
dựng, ứng dụng tin học trong xây dựng, kết cấu bê 
tông cốt thép, thiết kế và xây dựng cầu, thiết kế và 
xây dựng đường, quản lý khai thác đường, quản lý 
dự án, dự toán xây dựng, có kiến thức về hành 
chính và luật pháp trong quản lý xây dựng;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ 
A, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành để tính 
toán và thiết kế như Autocad, Excel, Dự toán.

- Có kiến thức ngoại ngữ tương đương trình 
độ A (Tiếng Anh);

- Có kiến thức tin học trình độ A và tin học 
chuyên ngành Xây dựng (Chứng chỉ B Tin học)

3. Kỹ năng

- Có khả năng thực hiện thiết kế kết cấu, 
giám sát, tư vấn và quản lý các dự án xây dựng 
dưới sự chỉ đạo của các kỹ sư có kinh nghiệm;

- Có khả năng tổ chức thi công, xây dựng 
công trình bao gồm: Lập biện pháp, tiến độ và tổ 
chức thi công; lập dự toán, ước tính và định giá 
công trình;

- Có kiến thức và kỹ năng làm việc nhóm,
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TT Nội dung Bậc cao đẳng
kỹ năng phối hợp nhóm để hoàn thành các đồ án 
kết cấu thép, tổ chức thi công, tính toán lập dự án;

- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin 
và truyền thông phục vụ nghiên cứu và hoạt động 
nghề nghiệp.

4. Trình độ Ngoại ngữ (tiếng anh)

Có khả năng giao tiếp, đọc và nghiên cứu tài 
liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

VII. Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp

Làm việc với vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ 
giám sát, đội trưởng thi công trong các doanh 
nghiệp tư vấn thiết kế công trình giao thông, công 
trình xây dựng; Doanh nghiệp thi công công trình 
giao thông, công trình xây dựng; Ban quản lý dự 
án của chủ đầu tư; chuyên viên trong ban quản lý 
dự án thuộc các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, 
các tổ chức khác có đầu tư xây dựng cơ bản; 
Chuyên viên trong các cơ quan hành chính có quản 
lý nhà nước về xây dựng cơ bản; cán bộ, giáo viên 
trong các cơ sở giáo dục có cùng ngành đào tạo ở 
các bậc đào tạo thấp hơn

Có khả năng tự học tập, cập nhật, hoàn thiện 
kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu 
của công việc chuyên môn; Được học lên trình độ 
đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
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BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXd ' m iề n  t â y

Biểu mẫu 20
(Kèm theo CVsố 399/ĐHXDMT-QLĐT ngày 12/11/2014 của Trường ĐHXD Miền Tây)

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo 

của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây 
Năm học 2014-2015

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước - Mã ngành: 51510405

TT Nội dung Bậc cao đẳng

I. Điều kiện tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả thi 
Khối A, A1, B theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT;

- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trên toàn quốc;

- Tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương;

- Quy chế tuyển sinh áp dụng: thực hiện theo 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 
hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II.
Điều kiện cơ sở vật 
chất phục vụ người 
học.

- Thư viện;

- 80 phòng học có gắn máy chiếu cố định;

- 5 giảng đường (trên 150 chỗ/giảng đường);

- Phòng máy tính với hơn 250 máy hiện đại 
và được trang bị đủ các phần mềm chuyên ngành;

- Phòng học ngoại ngữ đa năng;

- Phòng hội họa, phòng vẽ được trang bị đầy 
đủ dụng cụ phục vụ cho người học;

- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng;

- Phòng thí nghiệm cơ đất;

- Phòng thực hành thực tập;

- Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu;

- Bãi thực tập trắc địa;
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TT Nội dung Bậc cao đẳng
- Hệ thống wifi phủ toàn trường.

III. Đội ngũ giảng viên Có 14 giảng viên cơ hữu, 24 giảng viên thỉnh giảng

IV.
Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học

- Hệ thống cố vấn học tập;

- Hệ thống hỏi đáp trực tuyến với giảng viên 
phụ trách môn học qua cổng thông tin ĐT tín chỉ;

- Hệ thống tài liệu tham khảo online;

- Các câu lạc bộ học thuật;

- Các hoạt động thể thao văn hoá, hoạt động 
xã hội.

V.
Yêu cầu về phẩm 
chất, thái độ người 
học

1. Phẩm chất:
Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật Tài 

nguyên nước là người có phẩm chất chính trị vững 
vàng, kiên định; có lý tưởng phục vụ sự nghiệp đổi 
mới đất nước, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội; 
có đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo sức khỏe để 
tham gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

2. Thái độ:
- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội;

- Có tinh thần học tập và rèn luyện, không 
ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

VI.
Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được

1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ 
thuật Tài Nguyên nước trình độ Cao đẳng nhằm 
trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có 
phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức 
khoẻ, có khả năng làm việc theo chuyên môn của 
một kỹ thuật viên Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
Tài Nguyên nước, đáp ứng được các yêu cầu xây 
dựng và bảo vệ đất nước.

Sinh viên qua đào tạo phải: Có kiến thức 
chuyên môn cơ bản và cơ sở ngành Công nghệ kỹ 
thuật Tài Nguyên nước; Có khả năng vận dụng 
những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để
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triển khai các công việc thiết kế, thi công, quản lý 
các công trình cấp thoát nước và môi trường; Có 
khả năng giải quyết được các vấn đề công nghệ 
(trong phạm vi cho phép theo qui định) do yêu cầu 
sản xuất đặt ra.

2. Kiến thức:

- Hiểu biết những vấn đề cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà 
nước và Pháp luật Việt Nam, đường lối Quốc 
phòng toàn dân;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên 
bao gồm toán ứng dụng, vật lý đại cương, cơ học 
cơ sở, sức bền vật liệu, hình họa vẽ kỹ thuật...;

- Có kiến thức ngành về địa chất công trình, 
trắc địa, cơ học kết cấu, cơ học đất, vật liệu xây 
dựng, tài nguyên nước, ứng dụng tin học trong xây 
dựng, kết cấu bê tông cốt thép, thiết kế và xây 
dựng hệ thống cấp thoát nước nước, quản lý khai 
thác tài nguyên nước, quản lý dự án, dự toán xây 
dựng, có kiến thức về hành chính và luật pháp 
trong quản lý xây dựng;

- Có kiến thức ngoại ngữ tương đương trình 
độ A (Tiếng Anh);

- Có kiến thức tin học trình độ A và tin học 
chuyên ngành Xây dựng (Chứng chỉ B Tin học)

3. Kỹ năng

- Tham gia thiết kế công trình chuyên ngành 
cấp thoát nước & Môi trường.

- Tham gia thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi 
công xây dựng công trình chuyên ngành cấp thoát 
nước & Môi trường.

- Tham gia tư vấn, lập và giám sát thực hiện 
dự án xây dựng công trình chuyên ngành cấp thoát 
nước & Môi trường.

- Có năng lực nghiên cứu, sáng tạo phục vụ
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hoạt động nghề nghiệp.

- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin 
và truyền thông phục vụ nghiên cứu và hoạt động 
nghề nghiệp.

4. Trình độ Ngoại ngữ (tiếng anh)

Có khả năng giao tiếp, đọc và nghiên cứu tài 
liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

VII. Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp

Làm việc với vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ 
giám sát, đội trưởng thi công trong các doanh 
nghiệp hoạt động ngành nước, Tài nguyên môi 
trường; doanh nghiệp tư vấn xây dựng, doanh 
nghiệp xây dựng, ban quản lý dự án của chủ đầu 
tư; chuyên viên trong ban quản lý dự án thuộc 
ngành nước, tài nguyên môi trường; chuyên viên 
trong các cơ quan hành chính có quản lý nhà nước 
về ngành nước, tài nguyên môi trường; cán bộ, 
giáo viên trong các cơ sở giáo dục có cùng ngành 
đào tạo ở các bậc đào tạo thấp hơn.

Có khả năng tự học tập, cập nhật, hoàn thiện 
kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu 
của công việc chuyên môn; Được học lên trình độ 
đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
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của Trường Đại học Xây dưng Miền Tây 
Năm học 2014-2015

Ngành: Công nghệ Kế toán - Mã ngành: 51340301

TT Nội dung Bậc cao đẳng

I. Điều kiện tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả thi 
Khối A, A1, B, D1 theo đề thi chung của Bộ 
GD&ĐT;

- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trên toàn quốc;

- Tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương;

- Quy chế tuyển sinh áp dụng: thực hiện theo 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 
hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II.
Điều kiện cơ sở vật 
chất phục vụ người 
học.

- Thư viện;

- 80 phòng học có gắn máy chiếu cố định;

- 5 giảng đường (trên 150 chỗ/giảng đường);

- Phòng máy tính với hơn 250 máy hiện đại 
và được trang bị đủ các phần mềm chuyên ngành;

- Phòng học ngoại ngữ đa năng;

- Phòng hội họa, phòng vẽ được trang bị đầy 
đủ dụng cụ phục vụ cho người học;

- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng;

- Phòng thí nghiệm cơ đất;

- Phòng thực hành thực tập;

- Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu;

31



32



TT Nội dung Bậc cao đẳng
những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán 
và tổ chức công tác kế ở các đơn vị.

2. Kiến thức:

- Hiểu biết những vấn đề cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà 
nước và pháp luật Việt Nam, đường lối Quốc 
phòng toàn dân;

- Có khả năng vận dụng được kiến thức khoa 
học cơ bản và cơ sở ngành như: Xác suất thống kê, 
Tin học đại cương, Kinh tế học, Tài chính - Tiền 
tệ, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê,.. .trong 
việc học tập các kiến thức chuyên ngành về kế 
toán;

- Được trang bị các kiến thức chuyên ngành 
về kế toán như: Tài chính doanh nghiệp, Quản trị 
tài chính, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế 
toán máy, Tổ chức hạch toán kế toán, Kiểm toán, 
Phân tích hoạt động kinh tế, Tin học kế toán, Thuế, 
Thống kê doanh nghiệp,. giúp người học:

+ Hiểu được những nguyên tắc cơ bản của 
kế toán, hệ thống các phương pháp kế toán như: 
chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, tính giá và 
tổng hợp - cân đối kế toán, tổ chức công tác kế 
toán;

+ Hiểu được quy trình thực hiện công việc 
kế toán từ khi lập, kiểm tra, luân chuyển các loại 
chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán cho đến lập các 
báo cáo tài chính.

+ Hiểu được quy trình thực hiện công việc 
khai báo và quyết toán các loại thuế giá trị gia 
tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,...từ khâu đăng ký 
thuế, kê khai thuế, nộp thuế đến hoàn thuế, quyết 
toán thuế.

+ Hiểu được luật kế toán, các chuẩn mực kế 
toán, chế độ kế toán, kiểm toán, thuế, tài chính,
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tiền tệ, tín dụng và ngân hàng;

- Có kiến thức ngoại ngữ tương đương trình 
độ B tiếng Anh;

- Có kiến thức tin học tương đương trình độ 
A và B tin học chuyên ngành.

3. Kỹ năng

- Biết lập, kiểm tra, tổ chức luân chuyển các 
loại chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập và phân 
tích các các báo cáo tài chính bằng thủ công, bằng 
phần mềm Microsoft Excel, Các phần mềm kế toán 
phổ biến;

- Biết lập và báo cáo quyết toán các loại thuế 
chủ yếu (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc 
biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 
nhân...);

- Tham gia công tác kiểm tra kế toán, kiểm 
toán nội bộ trong doanh nghiệp;

- Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về các lĩnh 
vực kinh tế như: kế toán, kiểm toán, tài chính, 
ngân hàng.

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả thông qua 
viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ 
tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và 
phương tiện hiện đại;

- Có khả năng làm việc trong các nhóm liên 
ngành, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề 
nghiệp và làm việc độc lập;

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần 
mềm hỗ trợ về kế toán.

4. Trình độ Ngoại ngữ (tiếng anh)

Có khả năng giao tiếp, đọc và nghiên cứu tài 
liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

VII. Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp

Làm việc với vai trò là kế toán viên, kế toán 
tổng hợp trong phòng tài chính kế toán ở tất cả các 
loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh
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