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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                     

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/08/2019 của Hiệu trưởng 

Trường đại học Xây dựng Miền Tây) 

Tên ngành đào tạo:  

 Tiếng Việt:  Quản lý Đô thị và công trình 

 Tiếng Anh:  Urban & Works management 

Mã ngành:   7580106 

Trình độ đào tạo:  Đại học 

 Loại hình đào tạo:  Chính quy  

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:   

 Tiếng Việt:  Kỹ sư Quản lý Đô thị và công trình 

 Tiếng Anh:  The Degree of Engineer Urban & Works Management 

1. Mục tiêu đào tạo 

 Đào tạo Kỹ sư Quản lý Đô thị và công trình có phẩm chất chính trị, đạo đức 

tốt; có sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn sâu; có kỹ năng và trách nhiệm nghề 

nghiệp; thích nghi với môi trường làm việc; có năng lực nghiên cứu và phát triển 

ứng dụng khoa học - công nghệ; có khả năng sáng tạo để tạo ra tri thức, sản phẩm 

mới phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòngn - An ninh và 

hội nhập quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể:  

2.1.  Kiến thức:  

Người học có kiến thức tổng quát về môi trường tự nhiên, môi trường đô thị 

và nông thôn, môi trường kinh tế – xã hội và lịch sử – văn hóa – nghệ thuật nói 

chung; Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành quản lý đô thị, đáp ứng hoạt 

động nghề nghiệp. Có phương pháp luận khoa học. 

2.2.  Kỹ năng:  

Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết, đủ khả năng xử 

lý công việc chuyên môn và nghiên cứu một cách độc lập, sáng tạo. Có khả năng 
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giao tiếp với đồng nghiệp và các bên liên quan trong lĩnh vực công tác, có khả năng 

đóng góp, đề xuất ý kiến trong lĩnh vực công tác. Có khả năng cơ bản để tổ chức, 

phối hợp, làm việc nhóm một cách có hiệu quả. Có phương pháp làm việc khoa học, 

biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm 

để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. 

2.3.  Thái độ:  

Người học có khả năng thích ứng tốt trong mọi hoạt động nghề nghiệp; có 

thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng 

cao trong thời kỳ hội nhập. 

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:  

Công tác Quản lý Đô thị và công trình; thực hiện nghiên cứu khoa học và triển 

khai các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn ở lĩnh vực Quản lý Đô thị và công trình;  

Tại các 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; 

Học tập nâng cao về kiến thức chuyên môn ở bậc đào tạo sau đại học tại các 

trường trong và ngoài nước; 

Tham gia công tác nghiên cứu viên ở các Viện, Trung tâm, ... 

4. Thời gian đào tạo:  

Thời gian đào tạo: 4 năm (08 học kỳ) 

5. Khối lượng kiến thức toàn khoá 

Kiến thức toàn khóa học: 136 tín chỉ 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Theo Quy định Công tác học vụ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. 

7. Cấu trúc chương trình 

STT Khối kiến thức 
Số tín chỉ Tỷ lệ 

(%) Bắt buộc Tự chọn Toàn bộ 

1 Kiến thức giáo dục đại cương 22 02 24 17,6 

2 Kiến thức cơ sở ngành 14 26 40 29,4 

3 Kiến thức ngành 42 16 58 42,6 

4 Thực tập tốt nghiệp 04 - 04  2,9 

5 Đồ án tốt nghiệp 10 - 10  7,4 
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8. Học phần điều kiện (không tính điểm trung bình chung tích lũy) 

STT Tên học phần Ghi chú 

1 Giáo dục thể chất  Chứng chỉ 

2 Giáo dục Quốc phòng-An ninh Chứng chỉ 

3 Công nghệ thông tin nâng cao Chứng chỉ 

4 Ngoại ngữ (B1) Chứng chỉ 

5 Công nghệ thông tin cơ bản  Chứng chỉ 

6 Ngày công tác xã hội Chứng nhận 

 

 

 


