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Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. VÀI NÉT VỀ TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Trƣờng Đại học Hồng Đức đƣợc thành lập theo quyết định số 797/TTg ngày
24/9/1997 của Thủ tƣớng Chính phủ; là trƣờng Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc
UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nƣớc của Bộ GD&ĐT và các Bộ
ngành Trung ƣơng. Nhà trƣờng đã không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ
sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục đại học. Tháng 7/2007, Nhà trƣờng
đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ.
Với chức năng chủ yếu là giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học
công nghệ nhằm phát triển Nhà trƣờng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa
phƣơng và cả nƣớc. Nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa và cả nƣớc. Nhà trƣờng đã
thực hiện tốt mục tiêu chất lƣợng đào tạo đa ngành với 4 lĩnh vực: Sƣ phạm, Kinh tếQTKD, Kỹ thuật-Công nghệ và Nông Lâm Ngƣ nghiệp với đủ các bậc đào tạo; từng
bƣớc khẳng định đƣợc mô hình đào tạo của một trƣờng đào tạo đa ngành trong hệ
thống giáo dục đại học quốc dân.
Hiện nay, bộ máy của nhà trƣờng gồm 33 đơn vị trực thuộc với 12 khoa chuyên
môn, 11 phòng, 3 ban, 6 trung tâm và Trạm Y tế; 51 bộ môn quản lý chuyên môn trực
thuộc các khoa đào tạo.
V độ
ũ, Trƣờng Đại học Hồng Đức hiện có 799 cán bộ, 523 giảng viên cơ
hữu, tỉ lệ cán bộ có trình độ sau đại học đạt trên 89,00%, trong đó có: 16 Phó Giáo sƣ,
101 Tiến sĩ, 360 Thạc sĩ; ngoài ra có 90 cán bộ đang làm NCS và 83 cán bộ đang học
thạc sĩ. Nhà trƣờng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực
chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, quản lý giáo dục và lý luận chính trị cho đội ngũ cán
bộ giảng viên.
V đ o ạo, đến nay đã tự tổ chức đào tạo đƣợc 22 chuyên ngành sau đại học (4
chuyên ngành trình độ tiến sĩ và 18 chuyên ngành trình độ thạc sĩ); 34 ngành bậc đại
học, 20 ngành bậc cao đẳng hệ chính quy và 8 ngành bậc cao đẳng nghề. Cùng với đào
tạo chính quy, Nhà trƣờng đang đào tạo các hình thức: VLVH, liên thông, văn bằng 2
và bồi dƣỡng nghiệp vụ ngắn hạn để đáp ứng tối đa nhu cầu ngƣời học.
Hiện nay, Trƣờng Đại học Hồng Đức đƣợc giao đào tạo 18 chuyên ngành trình độ
thạc sĩ: Khoa học cây trồng, Toán Giải tích, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ Việt Nam, Lý
luận và PPDH bộ môn Văn-Tiếng Việt, Lịch sử Việt Nam, Vật lý chất rắn, Vật lý lý
thuyết và Vật lý toán, Đại số và lý thuyết, Phƣơng pháp toán sơ cấp, Thực vật học, Khoa
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học máy tính, Quản lý giáo dục và Quản trị kinh doanh, Hóa hữu cơ, Động vật học, Kế
toán và Địa lý học; 04 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: Khoa học cây trồng, Văn học
Việt Nam, Lịch sử Việt Nam và Lý luận & Phƣơng pháp dạy học bộ môn Tiếng Việt.
Quy mô đào tạo của Nhà trƣờng từng bƣớc đƣợc mở rộng hợp lý. Đến nay, Nhà
trƣờng chủ trƣơng ổn định quy mô 8.000 -10.000 HSSV, đã và đang tập trung nâng cao
chất lƣợng đào tạo, phấn đấu xây dựng thƣơng hiệu một số ngành đào tạo chất lƣợng
cao.
Thực hiện công tác đảm bảo chất lƣợng bằng việc xây dựng và ban hành chuẩn
đầu ra của các ngành, chuyên ngành thuộc các bậc đào tạo; đổi mới phƣơng pháp dạy
học theo hƣớng phát huy tính tích cực và phát huy năng lực ngƣời học, kết hợp với các
cơ sở thực hành, thực tập, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo; đổi mới công tác
kiểm tra đánh giá thông qua đánh giá thƣờng xuyên và đánh giá quá trình học tập. Đề
thi đƣợc ra theo hƣớng tổng hợp, vận dụng kiến thức thực tiễn, thực hành nhằm nâng
cao chất lƣợng đào tạo hành nghề cho sinh viên.
Sau 20 năm, Nhà trƣờng đã đào tạo cho tỉnh Thanh Hoá và các địa phƣơng trong
cả nƣớc một đội ngũ cán bộ chất lƣợng cao thuộc các ngành kinh tế, quản trị kinh
doanh, khoa học công nghệ, nông lâm ngƣ nghiệp và giáo dục. Đã có hơn 32.000 sinh
viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng (trong đó có 15.528 giáo viên Trung học có trình độ
đại học, cao đẳng; 4.200 sinh viên cao đẳng và đại học khối ngành Kỹ thuật công
nghệ, Nông lâm, ngƣ nghiệp, hơn 11.000 sinh viên khối ngành kinh tế-QTKD,…) 845
thạc sĩ thuộc 12 chuyên ngành.
V nghiên c u khoa học, chỉ trong 5 năm qua, cán bộ giảng viên nhà trƣờng đã
triển khai thực hiện 5 đề tài khoa học cấp Nhà nƣớc, 50 đề tài cấp Tỉnh và hơn 600 đề
tài cấp Cơ sở. Nhiều đề tài đã đƣợc áp dụng và góp phần quan trọng vào việc nâng cao
chất lƣợng đào tạo và phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Hằng năm, cán bộ
giảng viên đã công bố hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa
học chuyên ngành trong nƣớc và quốc tế. Năm 2008, nhà trƣờng đƣợc Bộ Văn hóa
thông tin và truyền thông cho phép xuất bản Tạp chí khoa học có chỉ số quốc tế ISSN.
Hiện Tạp chí khoa học của nhà trƣờng đã xuất bản đƣợc 12 số với hàng trăm bài báo
có chất lƣợng đƣợc các nhà khoa học đầu ngành của các viện, trƣờng đại học phản
biện và có 4 ngành đƣợc hội đồng giáo sƣ nhà nƣớc tính điểm công trình.
V hợp tác quốc t , từ năm 1997 đến nay, trƣờng đã thiết lập đƣợc mối quan hệ
hợp tác quốc tế với hơn 40 trƣờng đại học và các tổ chức quốc tế ở Mỹ, Canađa, Úc và
nhiều nƣớc châu Âu, châu Á; cử 186 lƣợt cán bộ đi học tập, công tác ở nƣớc ngoài,
đón và làm việc với 464 lƣợt khách quốc tế, cử 76 cán bộ đi học các khóa đào tạo
ngắn, dài hạn theo chƣơng trình hợp tác với nƣớc ngoài, tiếp nhận 23 giáo viên tình
nguyện đến giảng dạy tiếng Anh tại trƣờng, ... Thực hiện đề án liên kết đào tạo đại học
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và sau đại học với các trƣờng đại học nƣớc ngoài bằng nguồn ngân sách địa phƣơng,
nhà trƣờng đã tổ chức đào tạo đƣợc 6 khoá tiếng Anh quốc tế cho 144 học viên, gửi
đƣợc 117 học viên đi học tại 57 trƣờng đại học trên thế giới (trong đó có 18 cán bộ đi
đào tạo tiến sĩ, 78 cán bộ đi học thạc sĩ và 21 ngƣời học đại học). Năm 2015, Nhà
trƣờng liên kết với Trƣờng Đại học Công nghệ Hoàng Gia Thanyaburi (Thái Lan)
tuyển sinh đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế theo hình thức 1+3; đào
tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) với trƣờng Đại học Soongsil, Hàn
Quốc. Bên cạnh đó, trƣờng cũng đã và đang đào tạo hơn 420 lƣu học sinh (Trình độ
Đại học và trình độ thạc sĩ) cho tỉnh Hủa Phăn, nƣớc CHDCND Lào.
Cơ sở vật chất, của nhà trƣờng ngày càng khang trang; mạng lƣới cơ sở thực
hành, thực tập, các tuyến thực địa trong và ngoài tỉnh đƣợc thiết lập; 8 phòng máy tính,
26 phòng thí nghiệm chuyên sâu và liên môn, 1 phòng L B. Thƣ viện trƣờng đƣợc
đầu tƣ mua sắm giáo trình, tài liệu giảng dạy với số đầu giáo trình là 2834 - gồm
49087 cuốn; số đầu tài liệu tham khảo là 8382 - gồm 79884 cuốn; số bài báo và tạp chí
là 894; cơ sở dữ liệu nƣớc ngoài 6 loại với 148 đĩa CD-ROM; cơ sở dữ liệu trong nƣớc
2 loại với 14 đĩa CD-ROM; phần mềm quản lí thƣ viện LIBOL,…Thƣ viện điện tử có
120 máy tính; Internet và mạng L N đƣợc kết nối 24/24h trong toàn trƣờng. Từ năm
2008, nhà trƣờng đã lắp đặt hệ thống Wi-Fi tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao
chất lƣợng dạy, học và nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên.
Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy hiện có 140 phòng học tiêu chuẩn: 9.170 m2,
thƣ viện có 5.250 đầu sách với 132.313 cuốn tiếng Việt và 3.777 cuốn ngoại văn và có
diện tích 2450 m2, 26 phòng thí nghiệm thực hành: 3262 m2, 22 phòng máy vi tính nối
mạng đảm bảo đủ chỗ cho sinh viên và học viên học tập nghiên cứu và tự học; nhà học
đa năng: 2060 m2, sân vận động: 10.000 m2) đạt bình quân 3,2m2/SV. Ký túc xá của
nhà trƣờng hiện có 1.800 chỗ, đảm bảo cho 22,5% SV có chỗ ở.
Nhà trƣờng đã nhận đƣợc nhiều bằng khen và các danh hiệu cao quý do Nhà
nƣớc tặng: Huân chƣơng Lao động hạng Ba; Huân chƣơng Lao động hạng Nhì; Cờ thi
đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT; Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh
Hoá. Tháng 7/2017, Trƣờng Đại học Hồng Đức đã đƣợc Trung tâm kiểm định chất
lƣợng giáo dục đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận là cơ sở đạt tiêu chuẩn
chất lƣợng giáo dục đại học. Nhà trƣờng đã phát triển đúng hƣớng và trở thành cơ sở
đào tạo lớn nhất và ở trình độ cao nhất tỉnh Thanh Hoá, là con chim đầu đàn của hệ
thống các trƣờng đại học do địa phƣơng quản lý.
2. NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH
KỸ THUẬT XÂY DỰNG TẠI THANH HOÁ
Cùng với cả nƣớc, Thanh Hóa đang trong giai đoạn “dân số vàng”, điều này đồng
nghĩa với một lực lƣợng lao động trong độ tuổi “vàng” tƣơng đối hùng hậu, tuy nhiên,
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chất lƣợng nguồn lao động vẫn còn là khâu yếu trong tổng hòa các nguồn lực phát
triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Vấn đề này cần sớm đƣợc khắc phục nếu muốn
nguồn lực con ngƣời phát huy hết vai trò chủ đạo trong phát triển. Theo đó, cùng với
việc quan tâm phát triển con ngƣời, bồi dƣỡng sức dân, tỉnh ta đã lập Quy hoạch phát
triển nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020 với mục tiêu phát triển nhân lực
toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, đó là vừa chú trọng phát triển nhân tài
và đội ngũ chuyên gia, vừa bảo đảm hài hòa về cơ cấu và cân đối nhân lực theo trình
độ đào tạo, ngành, lĩnh vực, vùng miền theo định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội địa
phƣơng. Ngoài ra, phát triển nhân lực phải bảo đảm tính thời đại, dài hạn; tiếp cận
trình độ các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nƣớc, một số mặt tiếp cận trình độ các nƣớc
tiên tiến trong khu vực... Bởi vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cán bộ nói chung,
đội ngũ cán bộ xây dựng có trình độ sau đại học nói riêng trong Tỉnh là rất lớn và cấp
thiết góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng nhân tài cho quê hƣơng, đất
nƣớc.
Kỹ thuật xây dựng là một chuyên ngành khó, mang nặng tính thực tiễn và liên
tục thay đổi theo thời gian. Kỹ thuật và công nghệ trong xây dựng liên tục đƣợc cải
tiến và cập nhật. Vì vậy đòi hỏi cán bộ xây ngành xây dựng nói chung và kỹ sƣ ngành
Kỹ thuật xây dựng nói riêng cần thƣờng xuyên cập nhật về kỹ thuật và công nghệ
ngành cũng nhƣ các xu thế để nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn công việc. Với đặc
điểm là một trong những tỉnh đông dân cƣ và rộng nhất cả nƣớc, cùng với đó là tốc độ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh. Hiện nay, Thanh Hóa đang thực hiện việc quản
lý, xây dựng rất nhiều công trình lớn, từ các khu kinh tế, khu công nghiệp đến hệ
thống cơ sở hạ tầng giao thông, các dự án thủy lợi lớn nhỏ. Bên cạnh đó là hàng ngàn
kỹ sƣ các ngành xây dựng đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Trong số đó có rất nhiều kỹ
sƣ mong muốn tiếp tục theo đuổi chƣơng trình học Thạc sĩ nâng cao trình độ chuyên
môn.Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau (công việc, thời gian, địa
điểm,...), họ không có điều kiện tham gia các chƣơng trình đào tạo Thạc sĩ ở các cơ sở
đào tạo xa (Hà Nội, Vinh, v.v.). Do vậy, việc mở lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ
thuật xây dựng tại Trƣờng Đại học Hồng Đức có thể từng bƣớc giải quyết đƣợc nhu
cầu nâng cao trình độ của đội ngũ kỹ sƣ xây dựng và các sinh viên tốt nghiệp Đại học
cùng chuyên ngành tại Thanh Hoá; ngoài ra đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội
của Tỉnh đồng thời phù hợp với nhu cầu và quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ có
chất lƣợng cao của địa phƣơng.
3. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Tính đến năm học 2017-2018, Trƣờng đã tổ chức đào tạo đƣợc 08 khóa đại học
Kỹ thuật xây dựng công trình hệ chính quy (trƣớc đó đã tổ chức liên kết với trƣờng
Đại học xây dựng đào tạo 2 khóa đại học chính quy ngành xây dựng dân dụng và cầu
đƣờng), 02 khóa liên thông, vừa làm vừa học, cung cấp hàng nghìn kỹ sƣ xây dựng
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làm việc trong các sở, ban ngành của tỉnh, huyện và các công ty xây dựng trong tỉnh
và tại các địa phƣơng khác trong cả nƣớc. Hiện nay, hàng năm trƣờng vẫn tuyển sinh
đƣợc đầu vào ngành Kỹ thuật xây dựng công trình với chỉ tiêu 50/50 sinh viên.
4. LÝ DO MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT XÂY
DỰNG
4.1. Đủ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng theo quy
định:
Hiện nay Nhà trƣờng có: 01 GS.TS chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; 04 tiến sĩ
chuyên ngành Xây dựng công trình; 03 TS chuyên ngành gần: Khoa học vật liệu.
Ngoài ra còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các giáo sƣ, chuyên gia đầu ngành,
các nhà khoa học có uy tín và nhiều kinh nghiệm trong đào tạo sau đại học đã và đang
công tác tại Trƣờng Đại học Xây dựng, Trƣờng Đại học Thủy lợi, Trƣờng Đại học
Giao thông vận tải Hà Nội, Đại học Đà Nẵng tham gia giảng dạy và hƣớng dẫn luận
văn thạc sĩ.
4.2. Nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ sƣ ngành xây
dựng của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận:
Thực tế cho thấy hiện nay rất nhiều kỹ sƣ ngành xây dựng đang lam việc trong
các sở, ban, ngành, các công ty, công trƣờng xây dựng mong muốn tiếp tục theo đuổi
chƣơng trình học thạc sĩ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với các xu thế
và công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng. Vì vậy, đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ
thuật xây dựng ở Trƣờng Đại học Hồng Đức là cần thiết, đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hoá, hiện đại hoá hiện nay, góp phần phát triển văn hóa giáo dục, kinh tế xã hội tỉnh
Thanh Hóa và vùng phụ cận.
4.3. Nhà trƣờng đã có kinh nghiệm trong đào tạo trình độ thạc sĩ
Từ năm 2007, trƣờng đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo
giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ. Đến nay Nhà trƣờng đã đƣợc giao nhiệm vụ
đào tạo 22 chuyên ngành Sau đại học (trong đó, 18 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 4
chuyên ngành trình độ tiến sĩ). Đây là những kinh nghiệm quý báu của Nhà trƣờng
trong công tác đào tạo trình độ thạc sĩ.
4.4. Nhà trƣờng có một cơ sở vật chất khá đồng bộ
Cơ sở vật chất đã đƣợc đầu tƣ đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô đào tạo. Đặc
biệt trong lĩnh vực xây dựng, Nhà trƣờng đã đầu tƣ gần 20 tỷ để mua sắm trang thiết bị
thí nghiệm, thực hành đồng bộ, hiện đại cho các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu nhƣ:
sức bền – kết cấu; cơ học đất – địa chất công trình; vật liệu xây dựng. Ngoài ra, thƣ
viện đƣợc đầu tƣ mua sắm đầy đủ tài liệu, giáo trình; mạng công nghệ thông tin hoạt
động thông suốt, phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
5

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trƣờng. Những điều kiện về cơ sở vật chất
nhƣ đã nêu khẳng định Đại học Hồng Đức có khả năng đáp ứng yêu cầu mở rộng và
phát triển của nhà trƣờng về mọi mặt và có thể đảm nhận nhiệm vụ đào tạo sau đại học
chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng.
Đối chiếu với Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và Thông tƣ số 09/2017/TTBGDĐT, ngày 04/4/2017, Trƣờng Đại học Hồng Đức đã có đủ điều kiện để mở đào
tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng và kính đề nghị Bộ Giáo dục và
Đào tạo cho phép Trƣờng Đại học Hồng Đức đƣợc đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên
ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã số: 8580201
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Phần thứ hai
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH
1. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam;
- Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về
việc ban hành Điều lệ trƣờng đại học;
- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về ban
hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
- Quyết định số 867/QĐ-TTg ngày 12/7/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc
giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ cho trƣờng Đại học Hồng Đức;
- Thông tƣ số 09/2017/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ
tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ,
tiến sĩ;
- Thông tƣ số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;
- Thông tƣ số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 quy định về khối lƣợng kiến
thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp đối với
mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
chƣơng trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
- Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Quyết định số 709/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/05/2015 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại
học Hồng Đức về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trƣờng;
- Quyết định số 1510/QĐ-ĐHHĐ ngày 29/08/2014 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học
Hồng Đức về ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại trƣờng Đại học Hồng Đức;
- Nhu cầu học tập nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, kỹ sƣ lĩnh vực xây dựng ở
các sở, ban, ngành, các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cũng nhƣ sinh viên tốt
nghiệp ngành kỹ thuật xây dựng; nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, giáo dục của tỉnh và nhà nƣớc.
- Thực tế về năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất của Nhà trƣờng.
- Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, trƣờng Đại học
Khoa học kỹ thuật Đài Loan.
- Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, trƣờng Đại học
Kỹ thuật Nanyang, Singapore.
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- Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, trƣờng Đại học
California Berkeley, Mỹ.
- Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, trƣờng Đại học
Sheffield, Anh.
- Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và
công nghiệp, trƣờng Đại học Thủy lợi.
- Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và
công nghiệp, trƣờng Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và
công nghiệp, trƣờng Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
- Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và
công nghiệp, trƣờng Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
2.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu đào tạo thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng giúp cho học viên bổ
sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành xây dựng; tăng cƣờng kiến thức liên ngành;
có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó
vào thực tiễn nghề nghiệp chuyên ngành kỹ thuật xây dựng; có khả năng làm việc độc
lập, tƣ duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực
xây dựng; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phƣơng pháp nghiên
cứu theo yêu cầu để tiếp tục tham gia chƣơng trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên
ngành kỹ thuật xây dựng.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:
Cung cấp cho ngƣời học kiến thức chuyên sâu và phƣơng pháp nghiên cứu khoa
học phù hợp để có thể pháp triển các quan điểm, bƣớc đầu có thể hình thành ý tƣởng
khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới;
Giúp ngƣời học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề
nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng
dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong
hoạt động chuyên môn nghề nghiệp xây dựng;
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về kỹ thuật xây dựng ở các hệ trung cấp, cao
đẳng và đại học;
Có khả năng tham gia nghiên cứu sinh trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng.
2.2.1. Về kiến thức
* Ki n th c chung: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhƣ:
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- Chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về phát
triển kinh tế - xã hội;
- Tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành: Sử dụng đƣợc tiếng Anh trong
giao tiếp và trong các hoạt động chuyên môn xây dựng. Có chứng chỉ tiếng nh bậc 3,
4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc có chứng chỉ tƣơng đƣơng; có kỹ năng
sử dụng ngoại ngữ để nghe hiểu, viết và trình bày các báo cáo về chuyên xây dựng,
trình bày các ý kiến và phản biện một vấn đề về chuyên ngành xây dựng.
* Ki n th c chuyên ngành: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và
chuyên sâu, gồm có:
- Kiến thức về kết cấu thép và kết cấu bê tông cốt thép nâng cao; Vật liệu xây
dựng nâng cao; Thiết kế và công nghệ thi công công trình nâng cao.
- Về phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu lĩnh vực kỹ thuật xây dựng
công trình.
- Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng.
2.2.2. Về kỹ năng mềm:
Trang bị, bổ sung cho học viên nắm vững lý thuyết về kỹ thuật xây dựng,
phƣơng pháp nghiên cứu chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, phƣơng pháp nghiên cứu
khoa học lĩnh vực xây dựng, những kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn để họ có khả năng
độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực thực tiễn. Cụ thể:
- Có khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức kỹ thuật xây dựng vào lĩnh vực công
tác đƣợc giao;
- Có năng lực tƣ vấn, tham mƣu lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách phát
triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực xây dựng;
- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan nhà nƣớc và các tổ chức xã hội,
các đơn vị tƣ nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
- Có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy các lĩnh vực xây dựng ở các
trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp.
2.2.3. Thái độ
Tuân thủ luật pháp, các nguyên tắc và chuẩn mực nghề nghiệp khi làm việc trong
các cơ quan tƣ nhân hoặc nhà nƣớc;
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;
Có thái độ cởi mở, thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công
việc;
Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao trong công việc.
2.2.4. Về đạo đức nghề nghiệp
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt;
- Trung thực và tâm huyết với nghề đã chọn;
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- Đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác trong các cơ quan Nhà nƣớc từ trung ƣơng đến
địa phƣơng; tham gia giảng dạy trong lĩnh vực xây dựng ở các trƣờng đại học, cao
đẳng, Trung cấp,...
2.2.5. Về năng lực
- Có có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ
chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp kỹ
thuật xây dựng;
- Có khả năng nghiên cứu những vấn đề về kết cấu công trình, vật liệu xây dựng
đặc biệt là vật liệu mới; tham gia hoạch định và quản lý các vấn đề về lĩnh vực xây
dựng; nghiên cứu và giảng dạy về xây dựng; tƣ vấn cho lãnh đạo trong các quyết định
về xây dựng.
- Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ chuyên ngành có thể làm việc trong các cơ quan Nhà
nƣớc từ trung ƣơng đến địa phƣơng; tham gia giảng dạy về xây dựng nói chung, Kỹ
thuật xây dựng nói riêng ở các trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp,...
3. CHUẨN ĐẦU R
3.1. ề iến hức
3.1

và liên ngành: Có kiến thức liên ngành có liên quan; có kiến

thức tổng hợp về lĩnh vực xây dựng; có tu duy khoa học trong tổ chức công viẹc
chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phát sinh; có kiến thức chung về
quản trị và quản lý trong lĩnh vực xây dựng.
: Có kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến,
nắm vững các nguyên lý thuộc lĩnh vực kỹ thuật xây dựng; có tu duy phản biện; làm
chủ kiến thức chuyên ngành để thực hiẹn các công viẹc trong nghiên cứu và hoạt động
thực tế ở lĩnh vực xây dựng; có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình
đọ tiến sĩ.
ạn van: Luạn van cao học phải là mọt báo cáo khoa học của chính học
viên, có đóng góp mới về mạt lý luạn, học thuạt hoạc có kết quả mới trong nghiên cứu
khoa học, mang tính thời sự thuọc chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, phải tuân thủ các
quy định hiẹn hành của pháp luạt sở hữu trí tuẹ.
3.2. ề ỹ năng
ng chuyên môn:
- Thiết lập đƣợc các bài toán chuyên về xây dựng nhà cửa, hạ tầng cơ sở;
- Phân tích và thiết kế đƣợc kết cấu cho các loại công trình xây dựng bằng bê
tông cốt thép, thép và liên hợp;
- Thiết kế đƣợc các công trình xây dựng dƣới các loại tải trọng đặc biệt;
- Nắm và áp dụng đƣợc các biện pháp thi công và tổ chức thi công hiện đại phù
10

hợp với xu hƣớng chung của đất nƣớc;
- Phân tíc và xử lý đƣợc kết quả thực nghiệm trong kiểm định chất lƣợng và sửa
chữa công trình xây dựng;
- Biết cách đặt vấn đề và trình bày cách giải quyết một vấn đề nghiên cứu chuyên
môn.
oạ

:

Trình độ tiếng nh đạt đuợc ở mức tƣơng đƣơng bậc 3,4/6 Khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam do Nhà truờng tổ chức đánh giá. Có kĩ năng ngoại ngữ ở mức có thể
tiếp thu đuợc môt bài báo hay một bài phát biểu về một số chủ đề trong lĩnh vực
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng; có thể diễn đạt, viết báo cáo ngắn hoặc trình bày
đuợc ý kiến cơ bản của mình trong phản biện khoa học bằng ngoại ngữ thuộc lĩnh vực
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng.
3.3. Năng lực ự ch
3.3.1. Na
:

ự ch

ách nhiệm

- Có nang lực phát hiẹn và giải quyết các vấn đề thuọc chuyên ngành kỹ thuật xây
dựng; có khả nang tự định huớng phát triển nang lực cá nhân và đua ra đuợc những kết
luạn mang tính chuyên gia về các vấn đề thuọc lĩnh vực kỹ thuật xây dựng;
- Có năng lực định hƣớng, phát huy đƣợc trí tuệ tập thể, năng lực ra quyết định và
chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình trong các hoạt chuyên môn về kỹ
thuật xây dựng.
3.3.2. Na

ẹm:

- Bảo vẹ và chịu trách nhiẹm về những kết luạn chuyên môn;
- Có khả nang xây dựng, thẩm định kế hoạch;
- Có khả nang nhạn định đánh giá và quyết định phuong huớng phát triển nhiẹm vụ và
công viẹc đuợc giao thuọc lĩnh vực kỹ thuật xây dựng;
- Có ý thức trách nhiệm, trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc.
4. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Đào tạo chính quy tập trung, thời gian 1,5 năm (18 tháng).
5. NGUỒN TUYỂN, ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH
5.1. Nguồn tuyển
- Đúng ngành: Đã tốt nghiệp đại học Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây
dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đƣờng; Xây dựng công trình
thủy lợi.
- Ngành gần: Các ngành khoa học kỹ thuật.
5.2. Đối tƣợng tuyển sinh
Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ đuợc ban hành k m theo Thông tu số
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15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 nam 2014 của Bọ truởng Bọ Giáo dục và Đào
tạo, cụ thể đối tuợng tuyển sinh là:
a) Nguời có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành đại học Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật
công trình xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đƣờng; Xây
dựng công trình thủy lợi.
b) Ngƣời có bằng tốt nghiẹp đại học ngành gần với ngành Kỹ thuật xây dựng và đã học bổ
sung kiến thức để có trình độ tƣơng đƣơng với bằng tốt nghiẹp đại học ngành Kỹ thuật xây
dựng.
5.3. Điều kiện tuyển sinh
Công dân nuớc Cọng hoà xã họi chủ nghĩa Viẹt Nam có đủ các điều kiẹn quy
định duới đây đuợc dự thi đào tạo thạc sĩ:
5.3.1. Về ăn bằng: Nguời dự thi cần thỏa mãn mọt trong các điều kiẹn sau:
a) Đã tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng,
Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đƣờng; Xây dựng công trình thủy
lợi hoặc ngành có chƣơng trình đào tạo đại học khác biệt dƣới 10% tổng số tiết học
hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành so với chƣơng trình đào
tạo ngành Đại học Kỹ thuật xây dựng công trình của trƣờng Đại học Hồng Đức đang
áp dụng tại thời điểm tuyển sinh.
b) Đã tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành có chƣơng trình đào tạo đại
học khác biệt từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối
kiến thức ngành so với chƣơng trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng của trƣờng Đại học Hồng
Đức và đã học bổ sung kiến thức 04 môn (10 tín chỉ):
+ Sức bền vật liệu
: 3 tín chỉ
+ Cơ học kết cấu
: 2 tín chỉ
+ Cơ học đất
: 3 tín chỉ
+ Vật liệu xây dựng
: 2 tín chỉ
c) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nƣớc ngoài cấp phải thực hiện thủ tục
công nhận theo quy định hiện hành.
5.3.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn
a) Nguời có bằng tốt nghiẹp đại học ngành học đúng, ngành gần hoặc phù hợp
với ngành đăng kí dự thi, đuợc dự thi ngay sau khi tốt nghiẹp đại học.
b) Truờng hợp có bằng tốt nghiệp ngành khác ngành đăng ký dự thi phải có ít
nhất hai năm kinh nghiẹm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành,
chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học
đến ngày nộp hồ so dự thi.
5.3.3. Lý l ch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh
cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, đƣợc cơ quan quản lý nhân sự
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nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phƣơng nơi cƣ trú xác nhận.
5.3.4. Có đ sức khoẻ để học tập

lao động theo quy định tại Thông tu liên Bọ Y tế

- Đại học, THCN và DN số 10/TT- LB ngày 18/8/1989 và Công van huớng dẫn số
2445/TS ngày 20/8/1990 của Bọ Giáo dục và Đào tạo.
5.3.5. Nọp đ

đ đ ng h

c đ ng h i hạn các van bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lẹ phí

dự thi theo quy định của Bọ Giáo dục và Đào tạo và của co sở đào tạo.
5.4. Các đối tƣợng và chính sách ƣu tiên
A. Đối ượng ư

iên

a) Nguời có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nọp hồ so
đang ký dự thi) tại các xã thuọc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở
các địa phƣơng miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;
b) Thuong binh, bệnh binh, nguời có giấy chứng nhạn đƣợc hƣởng chính sách
nhu thƣơng binh;
c) Con liệt sĩ;
d) nh hùng lực lƣợng vũ trang, nh hùng lao động, nguời có công với cách mạng;
đ) Nguời dân tọc thiểu số ở vùng có điều kiẹn kinh tế xã họi đạc biẹt khó khan;
e) Con nạn nhân chất đọc màu da cam;
(Nguời dự thi thuọc đối tuợng ở mục

. a) phải có Quyết định tiếp nhạn công tác

hoạc biẹt phái công tác của cấp có thẩm quyền).
B. Chính sách ư iên
a) Nguời dự thi thuộc đối tuợng uu tiên đuợc cộng 1,0 điểm (thang điểm 10) vào
kết quả thi cho môn co bản.
b) Nguời thuộc nhiều đối tƣợng ƣu tiên chỉ đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên của 1 đối tuợng.
5.5. Số lƣợng học viên có thể tiếp nhận hàng năm: 60 học viên, chia 2 đợt.
6. TH NG ĐIỂM VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Theo thang điểm 10
- Điểm đánh giá học phần bao gồm tổng điểm của 3 nọi dung đánh giá theo hẹ số:
bài kiểm tra thuờng xuyên (KT), điểm chuyên cần, tính đọc lạp và sáng tạo của học viên
(CC) và điểm thi kết thúc học phần (ĐT) đuợc chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến
mọt chữ số thạp phân và tính theo công thức sau:
Điểm học phần: ĐHP 0,3KT + 0,2CC + 0,5ĐT.
Học phần đạt yêu cầu khi có điểm đánh giá học phần đạt từ 4,0 trở lên. Nếu điểm
học phần duới 4,0 thì học viên phải học lại học phần đó hoạc có thể đổi sang học phần
khác tuong đuong (nếu là học phần tự chọn). Nếu điểm trung bình chung các học phần
chua đạt 5,5 trở lên thì học viên phải đang ký học lại mọt hoạc mọt số môn có điểm
học phần duới 5,5 hoạc có thể đổi sang học phần tuong đuong (nếu là học phần tự
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chọn) với khóa sau để cải thiẹn điểm. Điểm đuợc công nhạn sau khi học lại là điểm
học phần cao nhất trong 2 lần học. Nếu học viên học và thi lại nhu ng điểm trung bình
chung tất cả các học phần vẫn chua đạt 5,5 thì học viên s bị đình chỉ học tạp.
7. CÁC MÔN THI TUYỂN
Thi 3 môn, bao gồm:
- Môn không chủ chốt
- Môn chủ chốt

: Vật liệu xây dựng
: Sức bền vật liệu

- Môn ngoại ngữ

: Tiếng Anh

Các tru

ợ đ ợ

: Có bằng tốt nghiẹp đại học tiếng

nh

hoặc tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nuớc ngoài; Có bằng tốt nghiẹp đại học, thạc
sĩ, tiến sĩ đuợc đào tạo toàn thời gian ở nuớc ngoài, đuợc co quan có thẩm quyền công
nhận văn bằng theo quy định hiẹn hành; Có bằng tốt nghiẹp đại học tại các chƣơng
trình tiên tiến đào tạo trong nuớc mà ngôn ngữ dùng trong toàn bọ chuong trình đào
tạo là tiếng nuớc ngoài không qua phiên dịch; Có chứng chỉ trình đọ ngoại ngữ đuợc
quy định Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 2014 trong thời
hạn 2 nam tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nọp hồ so đang ký dự thi.
8. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƢỜI TỐT NGHIỆP
8.1. Điều kiện tốt nghiệp
Có đủ điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 32 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
ban hành k m theo Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của
Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8.2. Cấp bảng điểm, cấp bằng thạc sĩ
Kết thúc khóa học, Hiệu trƣởng quyết định cấp bằng Thạc sĩ và bảng điểm cho
học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và báo cáo Bộ giáo dục và Đào tạo.
Bảng điểm cấp cho học viên: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, loại chƣơng trình đào tạo
(định hƣớng ứng dụng), tên các học phần trong chƣơng trình đào tạo, thời lƣợng của mỗi
học phần, điểm học phần, điểm trung bình chung các học phần, tên đề tài luận văn, điểm
luận văn và danh sách Hội đồng đánh giá luận văn.
Hồ sơ đề nghị cấp bằng thạc sĩ gồm có:
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học
- Chứng chỉ môn tiếng Anh
- Lý lịch khoa học của học viên
- Hồ sơ bảo vệ luận văn
- Các hồ sơ khác theo quy định.
Tên văn bằng đƣợc cấp: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
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Phần thứ ba
NĂNG LỰC CỦ CƠ SỞ ĐÀO TẠO
1. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
Khoa Kỹ thuật Công nghệ là khoa luôn nhận đƣợc sự quan tâm đầu tƣ cả về con
ngƣời và cơ sở vật chất của tỉnh Thanh Hóa nói chung và trƣờng Đại học Hồng Đức
nói riêng. Hiện khoa có 3 ngành đào tạo đại học bao gồm: Kỹ thuật xây dựng, Công
nghệ kỹ thuật môi trƣờng, Kỹ thuật điện-điện tử; và 01 chuyên ngành thạc sĩ: Vật lý
chất rắn. Khoa có tổng cộng 47 cán bộ, giảng viên, trong đó giảng viên có trình giáo
sƣ là 01, trình độ phó giáo sƣ là 03, tiến sĩ là 08 và 36 thạc sĩ (trong đó có 12 NCS).
Về giảng viên cơ hữu giảng dạy các học ph n thạc sĩ thuộc chuyên ngành Kỹ
thuật xây dựng (ng nh đăng ý mở ngành mới) gồm 01 GS.TS, 03 PGS.TS và 07
TS: GS.TS. Lê Kim Truyền; TS. Ngô Sĩ Huy; TS. Nguyễn Văn Dũng; TS. Lê Thanh
Bình; TS. Nguyễn Tiến Dũng; TS. Lê Viết Báu; TS. Lê Thị Giang; TS. Lƣơng Thị
Kim Phƣợng; PGS.TS Trịnh Đình Châm; PGS. TS. Lê Đình Chung; PGS.TS Nguyễn
Văn Ngang.
Chƣơng trình đào tạo của Khoa Kỹ thuật Công nghệ: hiện nay khoa đang quản lí
và thực hiện 4 chƣơng trình đào tạo gồm 1 chƣơng trình thạc sĩ, 3 chƣơng trình kỹ sƣ.
Cơ sở vật chất, kỹ thuật: là một khoa đào chuyên về khối kỹ thuật, khoa đã đƣợc
tỉnh, nhà trƣờng đầu tƣ xây dựng hệ thống trang thiết bị thí nghiệm, thực hành khá
hiện đại và đồng bộ. Trong đó có thể kể đến phòng thí nghiệm sức bền – kết cấu,
phòng thí nghiệm địa chất – cơ học đất, phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng. Hệ thống
trang thiết bị thí nghiệm, thực hành hoàn toàn có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu đào tạo,
nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực xây dựng . Bên cạnh đó, phòng học khang trang với
các thiết bị trình chiếu, nghe nhìn hiện đại; thƣ viện với nhiều đầu sách tham khảo,
giáo trình, tạp chí chuyên ngành; hệ thống mạng Internet kết nối tới phòng học, phòng
làm việc...
Kết quả đào tạo: từ 1997-2017, khoa đã tuyển sinh đƣợc 3.437 sinh viên, trong
đó có 2.815 sinh viên hệ chính qui do nhà trƣờng tự đào tạo. Trong đó, riêng ngành Kỹ
thật xậy dựng đã tuyển sinh đƣợc 08 khóa với gần 400 sinh viên và đã có gần 200 sinh
viên đã tốt nghiệp ra trƣờng. Phần lớn sinh viên đang làm việc tại các sở, ban, ngành,
các công ty, các công trƣờng xây dựng (trên 80% sinh viên đã tốt nghiệp làm đúng
ngành nghề).
Đội ngũ giảng viên Tiếng Anh và Triết học của trƣờng đã và đang giảng dạy
Thạc sĩ của trƣờng: 3 tiến sĩ Triết học; 2 tiến sĩ, 3 Nghiên cứu sinh và 7 thạc sĩ tiếng
Anh (3 Thạc sĩ tốt nghiệp ở Mỹ, Anh, Úc).
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DANH SÁCH
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
1.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đào tạo các học phần trong chƣơng trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, trình độ thạc sĩ

STT

Họ tên, năm sinh,
chức vụ hiện tại

Học vị,
nƣớc, năm
tốt nghiệp

Chuyên
ngành

Tham gia đào
tạo SĐH
(năm, CSĐT)

Thành tích KH

Tham gia giảng

(số lƣợng đề tài, bài báo)

dạy học phần

1

Lê Kim Truyền, GS.TS,
Kỹ thuật 1995,
ĐH Chủ nhiệm 03 đề tài cấp bộ; 30 bài - Công nghệ xây
1944, giảng viên
2004, Việt xây dựng Hồng Đức
báo đăng trên tạp chí chuyên ngành dựng nâng cao
Nam
khoa học trong nƣớc và quốc tế
- Ổn định kết cấu

2

Ngô Sĩ Huy, 1983, Tiến

sĩ,

Trƣởng Bộ môn Kỹ 2015,
thuật xây dựng
Loan

Đài

3

Nguyễn Văn Dũng, Tiến
1983,
khoa

Phó

Trƣởng 2017,
Nam

ĐH Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp cơ - Kết cấu bê tông

Kỹ thuật 2018,
xây dựng

Hồng Đức

sĩ, Xây dựng 2018,
Việt

sở; Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH do cốt thép nâng cao
quỹ Nafosted; 19 bài báo đăng trên - Ổn định kết cấu
tạp chí chuyên ngành trong nƣớc và
quốc tế.
ĐH Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp cơ - Kết cấu thép

công
Hồng Đức
trình thủy

sở; Tham gia 01 đề tài NCKH do nâng cao
quỹ Nafosted; 04 bài báo đăng trên - Công nghệ xây
tạp chí chuyên ngành trong nƣớc và dựng nâng cao
02 bài đăng hội nghị khoa học quốc
tế.

16

4

Lê Thành Bình, Tiến
1974, Giảng viên
2017,

sĩ, Xây dựng 2018,
ĐH Tham gia 10 bài báo đăng trên tạp - Kết cấu bê tông
Việt
công
Hồng Đức
chí chuyên ngành trong nƣớc và cốt nâng cao

Nam

trình thủy

quốc tế.

- Độ tin cậy của
kết cấu công trình
- Thiết kế công
trình chịu động đất
- Nền móng nâng
cao

5

Nguyễn Tiến Dũng, Tiến
1983, Giảng viên
2014,
Loan

sĩ, Kỹ thuật 2018,
ĐH Tham gia 13 bài báo đăng trên tạp - Động lực học
Đài xây dựng Hồng Đức
chí quốc tế.
kết cấu
- Thực nghiệm kết
cấu công trình

6

Lê Viết Báu, 1972, TS,
2007, Khoa học 2012,
ĐH Tham gia 34 bài báo đăng trên tạp Vật liệu xây dựng
Trƣởng khoa
Việt Nam
vật liệu Hồng Đức
chí quốc gia và quốc tế.
nâng cao

7

Lê Thị Giang, 1972, Tiến
sĩ, Khoa học 2015, ĐH
Phó Trƣởng khoa
2012, Pháp
vật liệu Hồng Đức

Tham gia 12 bài báo đăng trên tạp Vật liệu xây dựng
chí quốc gia và quốc tế.
nâng cao

8

sĩ, Khoa học 2015, ĐH
Lƣơng Thị Kim Tiến
Phƣợng, 1981, Phó 2015, Pháp
vật liệu Hồng Đức

Tham gia 10 bài báo đăng trên tạp Vật liệu xây dựng
chí quốc gia và quốc tế.
nâng cao

Phòng Sau Đại học
9

Lê Đình Chung, PGS.TS,
1944, giảng viên
1995 Ba lan

10

Trịnh Đình Châm, TS,

1974,

Xây dựng
công
trình

1995, ĐH
Thủy lợi

Tham gia 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài - Nền móng nâng
cơ sở, 12 bài báo đăng trên tạp chí cao
chuyên ngành
- Lý thuyết dẻo

Công

1995, ĐH

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài -
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Phƣơng

pháp

1940, giảng viên

Rumania

trình thủy
lợi

Thủy lợi

cơ sở, 10 bài báo đăng trên tạp chí phần tử hữu hạn
chuyên ngành
- Nghiên cứu thực
nghiệm kết cấu

1.2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành, giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành
của chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật công trình
STT
1

Họ tên, năm sinh, chức vụ
hiện tại
Lê Kim Truyền

Học vị, nƣớc,
năm tốt
nghiệp

Tham gia đào tạo
SĐH (năm, CSĐT)

Thành tích KH
(số lƣợng đề tài, bài báo)

TS, 1995, Việt Xây dựng 1995, Đại học Thủy Chủ nhiệm 03 đề tài cấp bộ; 30 bài báo
Nam

2

Chuyên
ngành

Ngô Sĩ Huy, 1983, Trƣởng Tiến sĩ, 2014,
Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
Đài Loan

công trình

lợi

đăng trên tạp chí chuyên ngành khoa học
trong nƣớc và quốc tế

Xây dựng 2018, ĐH Hồng Đức Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp cơ sở;
công trình
Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH do quỹ
Nafosted; 19 bài báo đăng trên tạp chí
chuyên ngành trong nƣớc và quốc tế.

3

Nguyễn Văn Dũng, 1983, Tiến sĩ, 2017,
Phó Trƣởng khoa
Việt Nam

Xây dựng
công trình

2018, ĐH Hồng Đức Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp cơ sở;
Tham gia 01 đề tài NCKH do quỹ
Nafosted; 04 bài báo đăng trên tạp chí
chuyên ngành trong nƣớc và 02 bài đăng

thủy

hội nghị khoa học quốc tế.
4

Lê Thành Bình, 1974, Giảng Tiến sĩ, 2017,
viên
Việt Nam

Xây dựng
công trình
thủy

2018, ĐH Hồng Đức Tham gia 10 bài báo đăng trên tạp chí
chuyên ngành trong nƣớc và quốc tế.
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5

Nguyễn Tiến Dũng, 1983, Tiến sĩ, 2014,
Giảng viên
Đài Loan

Xây dựng
công trình

2018, ĐH Hồng Đức Tham gia 13 bài báo đăng trên tạp chí
quốc tế.

6

Lê Viết Báu, 1972, Trƣởng TS, 2014, Việt
khoa
Nam

Khoa học
vật liệu

2012, ĐH Hồng Đức Tham gia 34 bài báo đăng trên tạp chí
quốc gia và quốc tế.

7

Lê Thị Giang, 1972, Phó Tiến sĩ, 2012,
Trƣởng khoa
Pháp

Khoa học
vật liệu

2015, ĐH Hồng Đức Tham gia 12 bài báo đăng trên tạp chí
quốc gia và quốc tế.

8

Lƣơng Thị Kim Phƣợng, Tiến sĩ, 2015,
1981, Phó Phòng Sau Đại học Pháp

Khoa học
vật liệu

2015, ĐH Hồng Đức Tham gia 10 bài báo đăng trên tạp chí
quốc gia và quốc tế.

9

Lê Đình Chung, 1944, giảng PGS.TS, 1995
viên
Ba lan

Xây dựng
công trình

1995, ĐH Thủy lợi

Tham gia 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cơ sở,
12 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

10

Trịnh Đình Châm, 1940, TS,
1974, Công trình
giảng viên
Rumania
thủy lợi

1995, ĐH Thủy lợi

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cơ sở,
10 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

1.3. Đội ngũ giảng viên cơ hữu các ngành tham gia đào tạo
STT
1

Họ tên, năm sinh,
Chức vụ hiện tại

Học hàm,
năm
phong

Chuyên
ngành

TS, 1987, Nga

Kỹ thuật
công trình

Lê Kim Truyền, 1944
GS, 2002

2

Học vị, nƣớc,
năm tốt
nghiệp

Ngô Sĩ Huy, 1983,
Trƣởng Bộ môn Kỹ
thuật xây dựng

Tiến sĩ, 2014,
Đài Loan

Tham gia đào tạo
SĐH (năm, CSĐT)
1995, ĐH Thủy lợi
2018, ĐH Hồng Đức

Kỹ thuật
xây dựng
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Thành tích KH
(số lƣợng đề tài, bài báo)
Chủ nhiệm 03 đề tài cấp bộ; 30 bài
báo đăng trên tạp chí chuyên ngành
khoa học trong nƣớc và quốc tế
Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp cơ
sở; Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH do
quỹ Nafosted; 19 bài báo đăng trên
tạp chí chuyên ngành trong nƣớc
và quốc tế.

Nguyễn Văn Dũng,
1983, Phó Trƣởng
khoa

Tiến sĩ, 2017,
Việt Nam

4

Lê Thành Bình, 1974,
Giảng viên

Tiến sĩ, 2017,
Việt Nam

5

Nguyễn Tiến Dũng,
1983, Giảng viên
Lê Viết Báu, 1972,
Trƣởng khoa

Tiến sĩ, 2014,
Đài Loan
TS, 2007

3

6

7
8

9

Lê Thị Giang, 1972,
Phó Trƣởng khoa
Lƣơng
Thị
Kim
Phƣợng, 1981, Phó
Phòng Sau Đại học
Lê Đình Chung, 1944,
giảng viên

, Việt Nam
Tiến sĩ, 2012,
Pháp
Tiến sĩ, 2015,
Pháp

PGS. 1995

.TS, 1995 Ba
lan

2018, ĐH Hồng Đức
Xây dựng
công trình
thủy
Xây dựng
công trình
thủy
Kỹ thuật
xây dựng
Khoa học
vật liệu

2018, ĐH Hồng Đức

Khoa học
vật liệu

2015, ĐH Hồng Đức

Khoa học
vật liệu
Xây dựng
công trình
20

2018, ĐH Hồng Đức
2012, ĐH Hồng Đức

2015, ĐH Hồng Đức

1995, ĐH Thủy lợi

Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp cơ
sở; Tham gia 01 đề tài NCKH do
quỹ Nafosted; 04 bài báo đăng trên
tạp chí chuyên ngành trong nƣớc
và 02 bài đăng hội nghị khoa học
quốc tế.
Tham gia 10 bài báo đăng trên tạp
chí chuyên ngành trong nƣớc và
quốc tế.
Tham gia 13 bài báo đăng trên tạp
chí quốc tế.
Tham gia 34 bài báo đăng trên tạp
chí quốc gia và quốc tế.

Tham gia 12 bài báo đăng trên tạp
chí quốc gia và quốc tế.
Tham gia 10 bài báo đăng trên tạp
chí quốc gia và quốc tế.
Tham gia 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề
tài cơ sở, 12 bài báo đăng trên tạp
chí chuyên ngành

10

11
12

13
14

Trịnh Đình Châm,
1940, giảng viên

PGS. 2002

PGS.
TS,
1974, Rumania

Mai Thị Quý, 1969, P.
Trƣởng khoa LLCT
Lê Thị Thắm, 1975,
Trƣởng BM nguyên lý

Tiến sĩ, Việt
Nam 2007
Tiến sĩ, Việt
Nam, 2013

Trịnh Thị Thơm,
1968, Trƣởng khoa NN
Nguyễn Thị Quyết,
1976, P. Tr khoa NN

Tiến sĩ, Việt
Nam, 2016
Tiến sĩ, Việt
Nam, 2014

Xây dựng
công trình
thủy
Triết học
Triết học

1995, ĐH Thủy lợi

ĐH Hồng Đức, 2008
Viện Triết học
ĐH Hồng Đức, 2013

Ngoại ngữ ĐH Hồng Đức, 2008
(tiếng Anh)
Ngoại ngữ ĐH Hồng Đức, 2009
(tiếng Anh)

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề
tài cơ sở, 10 bài báo đăng trên tạp
chí chuyên ngành
2 đề tài cấp cơ sở, 12 bài báo
chuyên ngành.
Chủ trì 01 đề tài cấp cơ sở, tham
gia 02 đề tài NCKH cấp cơ sở, 05
bài báo chuyên ngành.
2 đề tài cấp cơ sở, 3 bài báo
chuyên ngành.
1 đề tài cấp cơ sở, 4 bài báo
chuyên ngành.

1.4. Danh sách cán bộ quản lý phụ trách chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật xây dựng, trình độ thạc sĩ
STT

Họ tên, năm sinh,
chức vụ hiện tại

Trình độ đào tạo, năm
tốt nghiệp

Ngành/Chuyên ngành

1

Lê Kim Truyền, 1944, giảng viên

GS.TS, 2009 Việt Nam

Xây dựng công trình

2

Lê Viết Báu, 1972, Trƣởng khoa

PGS,TS, 2014 Việt Nam

Khoa học vật liệu

3

Nguyễn Văn Dũng, 1983, Phó Trƣởng Khoa

Tiến sĩ, 2017, Việt Nam

Xây dựng công trình thủy

4

Ngô Sĩ Huy, 1983, Trƣởng Bộ môn

Tiến sĩ, 2014, Đài Loan

Kỹ thuật xây dựng

5

Lê Thanh Bình, 1974, giảng viên

Tiến sĩ, 2017, Việt Nam

Xây dựng công trình thủy

6

Nguyễn Tiến Dũng, 1983, giảng viên

Tiến sĩ, 2012 Việt Nam

TRƢỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Ghi chú

Kỹ thuật xây dựng
Thanh Hoá, ngày 23 tháng 01
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2. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
2.1. Thiết bị phục vụ đào tạo:
2.1.1. Phòng seminar
Đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt, hội thảo khoa học chuyên ngành cho 50 học viên;
có đầy đủ phƣơng tiện hiện đại nhƣ Projector, Overhead, bảng, bàn ghế, nối mạng,
máy tính.
2.1.2. Phòng học chuyên ngành
Trang bị bàn ghế, bảng, máy chiếu, tăng âm, máy tính nối mạng đạt tiêu chuẩn
cho 1 lớp học từ 30 đến 35 học viên.
2.1.3. Phòng cho học viên tự nghiên cứu
Phòng 30m2, trang bị 30 bộ bàn nghế, 1 bảng, 30 máy tính nối mạng Internet, 1
tủ sách và tạp chí chuyên ngành phục vụ cho học viên có thể tự học, tìm tài liệu học
tập và tự nghiên cứu.
2.1.4. Phòng học đa phương iện
Là phòng học đƣợc đầu tƣ (bàn ghế, máy chiếu đa năng, máy tính, bảng đa năng,
thiết bị âm thanh..) đạt tiêu chuẩn, có thể phục vụ cho 1 lớp học có 35 học viên.
2.1.5. Phòng học tiếng (LAB)
Đáp ứng yêu cầu cho học viên học tập ngoại ngữ đạt trình độ chuẩn quốc tế,
đƣợc nối mạng phục vụ cho các kỳ thi tiếng Anh cấp chứng chỉ quốc tế. Số phòng
L B: 3 phòng (đặt tại Khoa Ngoại Ngữ, Trung tâm Giáo dục Quốc tế).
2.1.6. Trung tâm hỗ trợ học tập
Nhà trƣờng có 1 trung tâm hỗ trợ học tập: với tổng diện tích 120 m2, có đầy đủ
phƣơng tiện, có thể phục vụ trên 150 học viên đến học tập, tìm kiếm thông tin, truy
cập Internet, tìm đọc tài liệu cơ sở, cơ bản và chuyên ngành.
2.1.7. Phòng thực hành nghiệp v ngành Kỹ thuật xây dựng
Nhà trƣờng có 2 phòng thực hành nghiệp vụ với trang thiết bị thí nghiệm, thực
hành hiện đại có thể học tập, nghiên cứu và thực hiện các đề tài luận văn tốt nghiệp.
a. Phòng thí nghiệm, th c hành

TT

Phòng

1

Phòng
thí
nghiệm

Tên gọi của máy,
thiết bị, kí hiệu,
mục đích sử
dụng

Nƣớc sản
xuất

Năm đƣa Số
vào
sử lƣợng/
dụng
ĐVT

Bình hút ẩm

Trung Quốc

2012

3

Cân kỹ thuật

Trung Quốc

2012

1
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Tên học
phần sử
dụng thiết
bị
Vật liệu
xây dựng

Cốc đong có mỏ
cơ học
đất + vật
Máy đo đa chỉ
liệu xây
tiêu nƣớc
dựng

Trung Quốc

2012

4

Trung Quốc

2014

1

Tủ dƣỡng hộ mẫu
xi măng tiêu
chuẩn

Trung Quốc

2012

1

Khuôn thử độ ổn
định

Trung Quốc

2012

24

Máy trộn vữa xi
măng tiêu chuẩn

Trung Quốc

2012

1

Máy lắc sàng đa
năng

Trung Quốc

2012

1

Khuôn uốn xi
măng

Trung Quốc

2012

4

Bơm chân không

Trung Quốc

2012

1

Bộ sàng cốt liệu
BTN

Việt Nam

2014

4

Ống đo

Việt Nam

2012

4

Dụng cụ VIKA

Việt Nam

2012

2

Bàn dằn vữa quay
tay

Việt Nam

2012

2

Máy thử mài mòn
cốt liệu đá

Việt Nam

2012

1

Khuôn xác định
độ dẻo của hỗn
hợp bê tông và
mác bê tông

Việt Nam

2012

2

Khuôn xác định
cƣờng độ chịu
nén của đá xi
măng và bê tông

Việt Nam

2014

4
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nâng cao

Khuôn trụ

Việt Nam

2014

4

Bàn rung tạo mẫu
bê tông
600x900x400mm

Việt Nam

2014

1

Thùng ngâm mẫu
bê tông, CBR

Việt Nam

2012

1

Máy nén xi măng:
100KN

Việt Nam

2012

1

Bộ gá nén, gá uốn
xi măng

Việt Nam

2014

2

Xe nâng tải trọng
2500 kg

Việt Nam

2014

1

Cối, chày Protor
cải tiến

Việt Nam

2014

2

Cối, chày Protor
tiêu chuẩn

Việt Nam

2014

2

Thiết bị chảy
casagrande

Việt Nam

2014

2

Bộ thí nghiệm
giới hạn dẻo của
đất

Việt Nam

2014

2

Bộ thí nghiệm
Vaxilieps

Việt Nam

2014

2

Máy cắt đất 2 tốc
độ

Việt Nam

2014

1

Dao cắt đất 30
cm2

Trung Quốc

2014

5

Dao cắt đất 50
cm2

Trung Quốc

2014

5

Máy nén đất tam
liên( bộ cơ): Xác
định hệ số nén lún
và nền cố kết của

Trung Quốc

2014

3

24

Nền móng
nâng cao

đất
Bộ máy nén đất
cố kết 3 trục chạy
điện

Trung Quốc

2014

1

Máy khoan địa
chất công trình

Việt Nam

2014

1

Bộ xuyên tiêu
chuẩn SPT

Việt Nam

2014

1

Bộ đo E bằng tấm
ép tĩnh

Việt Nam

2014

1

Bộ dao vòng lấy
mẫu đất( kèm 3
lƣỡi dao)

Việt Nam

2014

1

Dao vòng 200
cm3

Việt Nam

2014

5

Chụp dao vòng
200 cm3

Việt Nam

2014

2

Thƣớc thẳng 3m

Việt Nam

2014

2

Dụng cụ xác định
độ nhám mặt
đƣờng bằng PP
rắc cát

Việt Nam

2014

2

Phễu rót cát

Việt Nam

2014

2

Nhiệt kế thủy tinh
0 - 100 Oc

Trung Quốc

2014

2

Nhiệt kế kim loại
0 - 350 Oc

Trung Quốc

2014

2

ống đong thủy
tinh 50 ml

Trung Quốc

2014

2

ống đong thủy
tinh 100 ml

Trung Quốc

2014

2
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Bình tam giác
thủy tinh 50 ml

Trung Quốc

2014

2

Khay trộn mấu
550x550x50

Việt Nam

2014

2

Hộp ẩm bằng
nhôm D55x35

Việt Nam

2014

2

Bếp cách cát
1000W/220V

Trung Quốc

2014

2

Bếp ga nhỏ

Việt Nam

2014

1

Đôi găng tay
amiăng chịu nhiệt

Việt Nam

2014

4

Bộ cối chày bằng
đồng

Việt Nam

2014

2

Bộ cối chày bằng
sứ

Việt Nam

2014

2

Chày cao su

Việt Nam

2014

2

Búa cao su

Việt Nam

2014

2

Bàn cân thủy tĩnh
tiêu chuẩn

Việt Nam

2014

1

Rọ cân thủy tĩnh
200x200

Việt Nam

2014

1

Máy chƣng cất
nƣớc 5lit/h

Trung Quốc

2014

1

Đồng hồ chỉ thị
áp

Việt Nam

2014

1

Máy khoan lấy
mẫu bê tông + 04
mũi khoan từ ĐK
55, 76, 101.6, 150
mm

Hàn Quốc

2014

1

Máy trộn bê tông
tự do dung tích

Việt Nam

2014

1
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thùng chƣa 200l
Kích đùn mẫu
vạn năng 4 và 6

Việt Nam

2014

1

Đế từ tính gắn
đồng hồ so

Trung Quốc

2014

1

Bộ sàng đất ĐK
200mm, gồm các
cỡ sàng:
10,5,2,1,0.5,0.25,
0.1, đáy + nắp

Trung Quốc

2014

1

Bộ sàng đất ĐK
200mm, gồm các
cỡ sàng:
75,60,50,40,30,25
,20,15,10,5,3

Trung Quốc

2014

1

Bộ sàng đất ĐK
200mm, gồm các
cỡ sàng:
10,5,2,1,0.5,0.25,
0.1, đáy + nắp

Trung Quốc

2014

1

Bộ sàng đất ĐK
200mm, gồm các
cỡ sàng:
50,37.5,25,19,9.5,
4.75,2.36,
0.425,0.075

Trung Quốc

2014

1

Bộ sàng đất ĐK
200mm, gồm các
cỡ sàng:
37.5,25,20,19,12,
5,9.5,4.75,2.36,
1,18,0.6,0.3,0.15,
0.075

Trung Quốc

2014

1

Bộ gá uốn mẫu bê
tông 2 điểm

Việt Nam

2014

1

27

Khuôn bê tông
thử uốn
150x150x600

Việt Nam

2014

1

Bộ gá uốn mẫu
gạch xây

Việt Nam

2014

1

Khuôn bê tông
lập phƣơng 200
mm

Việt Nam

2014

2

Bộ ép chẻ mẫu bê
tông hình trụ D150m

Việt Nam

2014

1

Thùng hấp mẫu xi
măng

Việt Nam

2014

1

Bình tỷ trọng xi
măng

Trung Quốc

2014

4

Sàng độ mịn xi
măng 0,09 mm
D200

Trung Quốc

2014

1

Phễu xác định
khả năng giữ độ
lƣu động của vữa
xi măng

Việt Nam

2014

2

Máy xác định độ
thấm của bê tông

Trung Quốc

2014

1

Bộ xi lanh nén
dập đá D75

Việt Nam

2014

1

Bộ xi lanh nén
dập đá D150

Việt Nam

2014

1

Bô xác định
đƣơng lƣợng cát

Việt Nam

2014

1

Bảng màu chuẩn

Việt Nam

2014

2

Trung Quốc

2014

2

Phễu thủy tinh
D100

28

Phễu xác định độ
xốp của đá

Việt Nam

2014

1

Phễu xác định độ
xốp của cát

Việt Nam

2014

1

Hộc đong 1 lít

Việt Nam

2014

1

Hộc đong 2 lít

Việt Nam

2014

1

Hộc đong 5 lít

Việt Nam

2014

1

Hộc đong 10 lít

Việt Nam

2014

1

Cung lực 30KN,
đồng hồ chỉ thị
10x0,01mm

Việt Nam

2014

1

Bộ chày đầm
marshall bằng tay

Việt Nam

2014

1

Cổ khuôn
marshall

Việt Nam

2014

1

Đế khuôn
marshall

Việt Nam

2014

1

Thân khuôn
marshall

Việt Nam

2014

1

giấy lọc D100(
100 tờ)

Việt Nam

2014

1

Thùng ổn nhiệt

Việt Nam

2014

1

Dao gọt mẫu

Việt Nam

2014

1

Máy ly tâm tách
nhựa

Việt Nam

2014

1

Thiết bị giãn dài
nhựa

Việt Nam

2014

1

Khuôn mẫu
chuẩn, hình số 8
bằng đồng

Việt Nam

2014

3
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2

Phòng
sức bền
vật liệu
và kết
cấu công
trình

Thiết bị kim lún
nhựa

Việt Nam

2014

1

Thiết bị thí
nghiệm bốc cháy
nhựa

Việt Nam

2014

1

Thiết bị thí
nghiệm hóa mềm
nhựa

Việt Nam

2014

1

Thiết bị xác định
tổn thất khi nung

Việt Nam

2014

1

Kính lúp

Trung Quốc

2014

2

Chén sứ chịu
nhiệt 50 ml

Trung Quốc

2014

4

Bát sứ chịu nhiệt
D80 mm

Trung Quốc

2014

4

Lò nung 1200 oC

Trung Quốc

2014

1

Tủ sấy 300 oC

Trung Quốc

2014

1

Máy dò cốt thép
trong bê tông +
mẫu chuẩn

Trung Quốc

2014

1

Máy siêu âm bê
tông

ITALIA

2012

1

Búa thử cƣờng độ
bê tông

ITALIA

2012

1

Máy kéo nén thủy
lực van năng
1000KN

Trung Quốc

2012

1

Máy nén khí

Trung Quốc

2014

1

Máy đo điện trở
đất

Nhật Bản

2014

1

Bộ cần

Việt Nam

2014

1
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Kết cấu
thép nâng
cao

Benkenman
Máy thủy bình

Trung Quốc

2014

2

Máy toàn đạc
điện tử cao cấp đo
xung không
gƣơng

Singapore Trung Quốc

2014

1

Hệ thống định vị
vệ tinh GPS 1 tần
số

Thụy Sỹ

2014

3

Máy khoan bê
tông cầm tay tốc
độ va đập 2650(
lần/phút)

Trung Quốc

2014

1

Nhật bản

2014

1

Máy rung kiểm
tra dao động 1
phƣơng

Anh

2014

2

Kính đo vết nứt
bê tông

Trung Quốc

2014

1

Kìm cắt thép

Thiết bị siêu âm
kiểm tra chất
lƣợng cọc

Israel

2015

1

Thiết bị xác định
độ ăn mòn của cốt
thép trong bê tông

Anh

2015

1

Việt Nam

2014

1

Trung Quốc

2014

1

Đồng hồ so thiên
phân

Nhật bản

2014

5

Đồng hồ so bách
phân

Nhật bản

2014

3

Kích đùn mẫu
vạn năng 4 và 6
Đế từ tính gắn
đồng hồ so
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Động lực
học kết cấu

Kết cấu bê
tông cốt
thếp nâng
cao

Nghiên
cứu thực
nghiệm kết
cấu

Máy cƣa cắt mẫu
bê tông

Việt Nam

2014

1

b. Các loại máy, thi t b phục vụ đ o ạo
Số Tên gọi của máy, thiết bị,
TT kí hiệu, mục đích sử dụng
1
Phòng Multimedia gồm 80
máy học viên và 1 bộ máy
giáo viên nối mạng. Máy
tính CMS, Mạng Cisco.
2
Phòng học ngoại ngữ và
hội thảo gồm 72 máy tính
học sinh và 2 máy giáo
viên. Máy tính HP, Mạng
Cisco.
3
Phòng học ngoại ngữ, trong
đó có 2 phòng nối mạng
gồm 94 máy tính cho học
sinh 3 máy giáo viên. Máy
tính HP, Mạng Cisco.
4
Máy chiếu đa năng
Projector

Nƣớc sản xuất,
Số lƣợng
năm sản xuất
Nhật Bản và 02 phòng
Việt Nam, 2003

Tên học phần sử
dụng thiết bị
Các học phần Ngoại
ngữ, các seminar,
hội thảo chuyên đề
chuyên ngành.
Các học phần Ngoại
ngữ, các seminar,
hội thảo chuyên đề
chuyên ngành.

Nhật Bản và
Trung
Quốc,
2005

03 phòng

Nhật Bản và
Trung
Quốc,
2008

06 phòng

Các học phần Ngoại
ngữ, các seminar,
hội thảo chuyên đề
chuyên ngành.

Nhật Bản, 2007

78 máy

821 máy

6

Máy tính đang sử dụng Nhật Bản, 2005
đƣợc. Máy tính HP, Icer,
IBM
Phòng thực hành máy tính Nhật Bản, 2009

Tất cả các học phần
cơ sở và chuyên
ngành
Tất cả các học phần
cơ sở và chuyên
ngành
Các học phần cơ sở
và bổ trợ

7

Mạng Internet không dây

5

60 máy

Nhật Bản 2013
Thanh Hóa, ngày 23 tháng 01
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2.2. Thƣ viện
Thƣ viện nhà trƣờng có tổng diện tích 2.685,5m2
- Số chỗ ngồi 400 chỗ; số máy tính phục vụ tra cứu 120 máy, có kết nối internet
cáp quang tốc độ cao, wifi (không hạn chế số lƣợng máy truy cập).
- Sử dụng phần mềm quản lý thƣ viện Libol 6.0;
- Thƣ viện điện tử: Có 120 máy tính phục vụ tra cứu;
- Số lƣợng sách, giáo trình: Với 2834 danh mục giáo trình (49087 cuốn), 8382 danh
mục (79884 cuốn) 894 bản báo và tạp chí, 8 bộ giáo trình điện tử, trong đó có nhiều đầu
sách phục vụ cho việc nghiên cứu trình độ đại học ngành “Kỹ thuật xây dựng công trình”.
- Website của trƣờng: Đƣợc cập nhật thƣờng xuyên, có đầy đủ các tiện ích phục
vụ việc học tập, nghiên cứu và quản lý; thông tin đƣợc cập nhật đầy đủ, công khai,
minh bạch cam kết chất lƣợng giáo dục, chất lƣợng giáo dục thực tế.
Địa chỉ Website của nhà trƣờng www.hdu.edu.vn.
Trong bảng dƣới đây, chúng tôi chỉ liệt kê những sách và tạp chí sử dụng trong
đào tạo Sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đang đƣợc lƣu trữ tại
Trung tâm Thông tin và tƣ liệu trƣờng Đại học Hồng Đức.

TT

Tên sách, tên
tạp chí

1

Triết học Mác –
Lênin

2

Triết học Mác Lênin dành cho
học viên không
chuyên

3

4

5
6

Tên tác giả

Nhà XB

Năm
XB

Số
lƣợng

Tên học
phần sử
dụng sách,
tạp chí

Bộ GD&ĐT

NXB
Chính trị
QG

2013

15

Triết học

Bộ GD&ĐT

NXB
Chính trị
QG

2012

10

Triết học

1980

10

Triết học

2014

10

Triết học

2011

10

Tiếng Anh 1

2011

10

Tiếng Anh 1

NXB
Lênin toàn tập
Bộ GD&ĐT Chính trị
QG
NXB
Những NL co bản
Bộ GD&ĐT Chính trị
của CN MácQG
Lênin
Cambridg
Meaning into
e
Adrian Doff
words
Universit
y Press
Writing Academic Ann Hogue NXB Trẻ
33

7

English
A reading Skill
Book

Elaine Kirn

Printed in
Singapore
Addison
Wesley
Publishin
g Copany
Cambridg
e
Universit
y Press
Oxford
Universit
y Press
Oxford
Universit
y Press
Newbury
House
Publisher
s

2010

05

Tiếng Anh 1,
2

2010

10

Tiếng Anh 1,
2

2010

05

Tiếng Anh 1,
2

2010

05

Tiếng Anh 1

2010

10

Tiếng Anh 1

2010

10

Tiếng Anh 1

8

Reading By All
Means

Elite
Olshtain

9

Practical Faster
Reading

Gerald M

10

New Interchange

11

New Headway
Intermediate

John Soars

12

Newbury House
Publishers

Patricia
Akert

Teaching
Geography
through English
English for
Accounti English
for students of
Geography and
Ecology ng

Cambridge
University,
2005

Oxford

2014

05

Pavla
University,
2009

Oxford

2014

05

ĐHTL

2009

GTVT

2014

Xây dựng

2011

QG
TPHCM

2010

13

14

15

Cơ học cơ sở

16

Cơ học cơ sở Tập
1:Tĩnh học

17

Cơ học cơ sở 1+2

18

GT cơ học lý
thuyết phần: Tĩnh
học.

Jack C

Nguyễn
Ngọc
Huyên,
Nguyễn Thị
Thanh Bình
Nguyễn Thị
Giang
Đặng Quốc
Lƣơng
Trần Trọng
Hỉ, Đặng
Thanh Tâm

34

Tiếng Anh 2

05

Cơ học cơ sở

05

Cơ học cơ sở

10

Cơ học cơ sở

10

Cơ học cơ sở

Sức bền vật liệu

PGS.TS.Trầ
n Văn Liên

Xây dựng

2012

20

Bài tập sức bền
vật liệu

GS.Vũ Đình Xây dựng
Lai

2010

21

Đề bài và hƣớng
dẫn giải bài tập
lớn Sức bền vật
liệu - Cơ học kết
cấu

Lều Mộc
Lan,
Nguyễn Vũ
Việt Nga

22

Cơ học kết cấu

Lý Trƣờng
Thành, Lều
Mộc Lan,
Hoàng Đình
Trí

23

Đề bài và hƣớng
dẫn giải bài tập
lớn Sức bền vật
liệu - Cơ học kết
cấu

Lều Mọc
Lan,
Nguyễn Vũ
Việt Nga

19

24

Bài tập cơ học kết
cấu tập 1, tập 2

25

V kỹ thuật xây
dựng.

26
27

28

Bài tập V Kỹ
thuật Xây dựng
tập 1.
Bài giảng
Autocad
V kỹ thuật theo
tiêu chuẩn quốc
tế.

KH&KT

2010

Xây dựng

2012

KH&KT

2010

KH&KT

2010

GD HN

2010

Đặng Văn
Cừ

GD HN

2005

Nguyễn Văn
Vĩnh
Trần Hữu
Quế,
Nguyễn Văn
Tuấn

ĐH
GTVT

2012

Lều Thọ
Trình,
Nguyễn
Mạnh Yên
Nguyễn
Quang Cự,
Nguyễn Sĩ
Hạnh, Đoàn
Nhƣ Kim,
Dƣơng Tiến
Thọ

BK HN

35

2006

10

Sức bền vật
liệu

10

Sức bền vật
liệu

10

Sức bền vật
liệu

10

Cơ học kết
cấu

10

Cơ học kết
cấu

10

Cơ học kết
cấu

10

V kỹ thuật
xây dựng.

10

V kỹ thuật
xây dựng.

10

V kỹ thuật
xây dựng.

10

V kỹ thuật
xây dựng.

29

Giáo trình
Autocad 2007

30

Hình hoạ v kỹ
thuật

31

V kỹ thuật.

32

Bài tập V Kỹ
thuật Xây dựng
tập 1.

33

Bài tập Hình học
họa hình

34

Cơ học chất lỏng
tập 1, tập 2.

35

Thủy lực tập 1.

36

Bài tập thủy lực
tập 1

37

Thủy lực đại
cƣơng

38

Thủy lực cấp
thoát nƣớc

39
40

Giáo trình Thi
công cốt thép.
Công nghệ chế
tạo xi măng, bê
tông, bê tông cốt

Phạm Gia
Hậu
Nguyễn
Đình Điện,
Đỗ Mạnh
Môn
Nguyễn
Quang Cự,
Nguyễn Sĩ
Hạnh, Đoàn
Nhƣ Kim,
Dƣơng Tiến
Thọ
Đặng Văn
Cừ

CĐ KTCNHCM
GD HN

GTVT

GD HN

Nguyễn
Quang Cự,
Nguyễn
GD HN
Mạnh Dũng,
Vũ Hoàng
Thái
Bộ môn
ĐHTL
Thuỷ lực
Nguyễn
Cảnh Cầm,
NN
Vũ Văn Tảo
Hoàng Văn
Quý,
Xây dựng
Nguyễn
Cảnh Cầm
ĐHKT

Lê Mạnh Hà

Nguyễn Văn
Xây dựng
Xứng, Lâm
Minh Triết
Lê Văn
Xây dựng
Kiểm
Hoàng Văn
Phong

Giáo dục
36

2010

10

V kỹ thuật
xây dựng.

10

V kỹ thuật
xây dựng.

10

V kỹ thuật
xây dựng.

10

V kỹ thuật
xây dựng.

10

V kỹ thuật
xây dựng.

10

Thủy lực

10

Thủy lực

10

Thủy lực

2016

10

Thủy lực

2010

10

Thủy lực

10

Thiết kế bê
tông cốt thép

10

Thiết kế bê
tông cốt thép

2008

2010

2005

2004

2009
2006

2006

2011
2008

41

thép và vữa xây
dựng.
Giáo trình Kỹ
thuật thi công.

42

Trắc địa đại
cƣơng.

43

Trắc địa xây dựng

45

Trắc địa cơ sở
tập1, 2.
Trắc địa công
trình.

46

Trắc địa

44

47
48

Địa chất công
trình
Địa chất công
trình

49

Địa chất cơ sở

50

Cơ học đất

51

52

Bài tập địa chất
cơ học đất nền và
nền móng công
trình
Cơ sở địa chất cơ
học đất và nền
móng công trình

53

Vật liệu xây dựng

54

Giáo trình Vật
liệu xây dựng.

55

Vật liệu xây dựng
mới.

Nguyễn Đức Xây dựng
Chƣơng
Hoàng Xuân
Thành (Chủ Xây dựng
biên)
Vũ Thặng

KH&KT

Nguyễn
Trọng San
Phạm văn
Hiến (chủ
biên)
Phạm Văn
Chuyên
Nguyễn
Uyên
Phạm Hữu
Sy
Huỳnh
Thanh Sơn
GS.TSKH.
Cao Văn
Trí, PGS.
TS. Trịnh
Văn Cƣơng

Xây dựng
GTVT

2005
2008
2005
2002
2001

Xây dựng

2006

Xây dựng

2010

ĐH Thủy
Lợi
ĐHBKTP
HCM

2010

Xây dựng

2003

Nguyễn
Uyên

Xây dựng

2010

Nguyễn
Uyên

Xây dựng

2004

Phạm Duy
Hữu
Trần Thị
Huyền
Lƣơng
Đoàn Minh
Định

GTVT

2011

2011

Xây dựng

2009

GTVT

2013

37

10

Thi công

10

Trắc địa

10

Trắc địa

10

Trắc địa

10

Trắc địa

10

Trắc địa

10
10
10

Địa chất công
trình
Địa chất công
trình
Địa chất công
trình

10

Cơ học đất

10

Địa chất công
trình

10

Địa chất công
trình

10

Vật liệu xây
dựng

10

Vật liệu xây
dựng

10

Vật liệu xây
dựng

56

Thủy văn công
trình.

Hà Văn
Khối (chủ
biên)

KHTN

2009

57

Thủy văn công
trình - Tập 1
(Thủy văn cơ sở)

Trần Đình
Nghiên

58

Tính toán thủy
văn.

Nguyễn
Thanh Sơn

59

Cơ sở địa chất
công trình và địa
chất thủy văn
công trình.

Nguyễn
Hồng Đức

60

Bài giảng đánh
giá tác động môi
trƣờng.

Nguyễn Văn
Thắng

61

Đánh giá tác động
môi trƣờng.

Cù Huy Đấu Xây dựng

62

Đánh giá tác động
môi trƣờng.

Hoàng Xuân
ĐHQGHN
Cơ, Phạm
Ngọc Hồ

63

Đánh giá tác động
môi trƣờng chiến
lƣợc.

Phạm Ngọc
Đăng

KHKT

64

Bảo vệ môi
trƣờng trong xây
dựng cơ bản.

Trần Đức
Hạ

Xây dựng

Tính toán kết cấu
với S P 2000.
Ứng dụng tin học
trong tính toán kết
cấu công trình
Kết nối S P2000
với EXCEL tính
toán khung móng

Phùng Thị
Nguyệt

GTVT

Hồ Đình
Thái Hòa

Thống Kê

2002

Đặng Tỉnh

Xây dựng

2010

65
66

67

GTVT

QG HN

XD HN

ĐHTL

38

2005
2007

2006

2010

2010

2009

2011

2010
2005

10

Thủy văn
công trình.

10

Thủy văn
công trình.

10

Thủy văn
công trình.

10

Thủy văn
công trình.

10

10

10

10

10

10

Bài giảng
đánh giá tác
động môi
trƣờng.
Bài giảng
đánh giá tác
động môi
trƣờng.
Bài giảng
đánh giá tác
động môi
trƣờng.
Bài giảng
đánh giá tác
động môi
trƣờng.
Bài giảng
đánh giá tác
động môi
trƣờng.
Phân tích kết
cấu

10

Phân tích kết
cấu

10

Phân tích kết
cấu

làm việc đồng
thời với nền.
68

69
70

Nền và móng các
công trình.
Hƣớng dẫn đồ án
môn học Nền và
Móng.
Xử lý nền đất yếu
trong xây dựng.

71

Nền và móng

72

Kết cấu bê tông
cốt thép.

73

Bài tập và đồ án
môn học Kết cấu
bê tông cốt thép

74

Sàn sƣờn bê tông
toàn khối.

75

Khung bê tông
cốt thép toàn khối

75

Kết cấu thép

76
77
78

Kết cấu thép Cấu kiện cơ bản.
Bài tập thiết kế
kết cấu thép.
Tập bài giảng
Kinh tế xây dựng.

79

Giáo trình Kinh tế
xây dựng

80

GT Định mức xây
dựng cơ bản

GSTS
Nguyễn Văn Xây dựng
Quảng

2011

Châu Ngọc
Ẩn

Xây dựng

2012

Nguyễn
Uyên
Nguyễn
Đình Dũng
PGS.TS.
Trần Mạnh
Tuấn
PGS.TS.
Trần Mạnh
Tuấn
GS. TS.
Nguyễn
Đình Cống
PGS.TS. Lê
Bá Huế,
ThS. Phan
Minh Tuấn
Vũ Thành
Hải
Phạm Văn
Hội
Trần Thị
Thôn
TS. Đỗ Văn
Quang
Bộ Môn
Kinh tế Kỹ
thuật ĐH
Xây Dựng
GS.TS Bùi
Văn Yêm,
TS Nguyễn
Bá Vy

Xây dựng

2013

Xây dựng

2009

Xây dựng

2010

Xây dựng

2010

Xây dựng

2009

KH&KT

2009

Xây dựng

2006

KH&KT

2003

KH&KT

2006

ĐHTL

2015

Xây dựng

2010

Xây dựng

2011

39

10

Thiết kế móng

10

Thiết kế móng

10

Thiết kế móng

10

Thiết kế móng

10

Thiết kế móng

10

Kết cấu bê
tông cốt thép

10

Kết cấu bê
tông cốt thép

10

Kết cấu bê
tông cốt thép

10

Kết cấu thép

10

Kết cấu thép

10

Kết cấu thép

10

Kinh tế xây
dựng

10

Kinh tế xây
dựng

10

Kinh tế xây
dựng

81

Giáo trình Kinh tế
thuỷ lợi

82

V kỹ thuật xây
dựng.

83

Bài tập V Kỹ
thuật Xây dựng
tập 2.

84

85

86

87

Thiết kế và ứng
dụng bản v kỹ
thuật trong
AutoCad 2005
Tuyển tập tiêu
chuẩn xây dựng
của Việt Nam, tập
III
Kỹ thuật xây
dựng 2: Công tác
lắp ghép và xây
dựng gạch đá.
Kỹ thuật thi công

88

Công nghệ mới
xử lý nền đất yếu:
Vải địa kỹ thuật
và bấc thấm.

89

Công nghệ mới

PGS.TS.
Nguyễn Bá
Uân,
PGS.TS.
Ngô Thị
Thanh Vân
Nguyễn
Quang Cự,
Nguyễn Sĩ
Hạnh, Đoàn
Nhƣ Kim,
Dƣơng Tiến
Thọ
Nguyễn
Quang Cự,
Đặng Văn
Cứ, Đoàn
Nhƣ Kim

NN

2002

GD HN

2010

GD VN

2009

Hồ Tấn Mẫn

Thống kê

2005

Bộ xây dựng Xây dựng

1997

Nguyễn
Đình Thám

2005

Bộ Xây
dựng

KH&KT

Xây dựng

Nguyễn Viết
Trung,
Nguyễn
Phƣơng
GTVT
Duy,
Nguyễn Duy
Lâm
Nguyễn Viết Xây dựng
40

2005

2004

2004

10

Kinh tế xây
dựng

10

V kỹ thuật

10

V kỹ thuật

10

V kỹ thuật

10

V kỹ thuật

10

Kỹ thuật xây
dựng công
trình

10

Kỹ thuật xây
dựng công
trình

10

Nền móng

10

Nền móng

xử lý nền đất yếu:
Vải địa kỹ thuật
và bấc thấm.

90

91

92

93

94

95

96

Kết cấu gạch đá
và gạch đá cốt
thép.
Kết cấu gạch đá
và gạch đá cốt
thép - tiêu chuẩn
thiết kế
Thi công chế tạo
kết cấu bê tông
cốt thép.
Kỹ thuật thi công
tập 1, tập 2.
Kết cấu bê tông
và bê tông cốt
thép toàn khối –
Quy phạm thi
công và nghiệm
thu.
Giám sát thi công
và nghiệm thu
công tác bê tông
cốt thép.
Giáo trình kỹ
thuật thi công.

97

Quản lý dự án.

98

Quản lý dự án đầu
tƣ xây dựng

99

GT Quản lý dự án
đầu tƣ xây dựng
công trình: Các

Trung,
Nguyễn
Phƣơng
Duy,
Nguyễn Duy
Lâm
Lý Trần
Cƣờng,
Đinh Chính
Đạo

KH&KT

2008

TCVN
5573-2011

Xây dựng

2011

Phạm Huy
Chính

Xây dựng

2006

Đỗ Đình
Đức, Lê
Kiều

Xây dựng

2004

TCVN
4453-1995

Xây dựng

1995

Lê Kiều

ĐH Kiến
Trúc

2002

Xây dựng

2005

ĐHTL

2014

Xây dựng

2010

Xây dựng

2009

Bộ Xây
dựng
PGS.TS.
Nguyễn Bá
Uân
Phan Nhựt
Duy, Đoàn
Ngọc Hiệp
Th.S
Nguyễn Thế
Anh

41

10

Kết cấu thép

10

Kết cấu thép

10

Kết cấu thép

10

Kết cấu bê
tông cốt thép

10

Kết cấu bê
tông cốt thép

10

Kết cấu bê
tông cốt thép

10

Kết cấu bê
tông cốt thép

10

Quản lý dự án

10

Quản lý dự án

10

Quản lý dự án

100

101

102

103

104

105

106

107

108

chuyên đề.
Các bộ định mức
2007 định mức
chi phí quản lý dự
án và tƣ vấn đầu
tƣ & định mức dự
toán xây dựng
công trình.
Kỹ thuật an toàn
và vệ sinh lao
động trong xây
dựng
Kỹ thuật an toàn –
vệ sinh lao động
và phòng chống
cháy nổ trong xây
dựng.
n toàn lao động
trong xây dựng
thủy lợi.
Kỹ thuật an toàn
và bảo hộ lao
động.

Bộ Xây
dựng

GTVT

2007

10

Quản lý dự án

Nguyễn Bá
Dũng,
Nguyễn
Đình Thám,
Lê Văn Tín

KH&KT

2002

10

An toàn lao
động

Bùi Mạnh
Hùng

KH&KT

2003

10

An toàn lao
động

Hồ Sỹ Minh

Xây dựng

2002

10

An toàn lao
động

Hoàng Xuân
Nguyên,
Phạm Văn
Bổng, Tạ
Chí Công

GDVN

2009

10

An toàn lao
động

2012

10

An toàn lao
động

2010

10

Tổ chức thi
công

2010

10

Tổ chức thi
công

2004

10

Tổ chức thi
công

Giáo trình khung
đào tạo an toàn
Bộ Xây
lao động – vệ sinh
Xây dựng
dựng
lao động trong
ngành xây dựng.
Giáo trình thiết kế
GS.TS
tổ chức xây dựng Nguyễn Huy Xây dựng
phần 1.
Thanh
GS. TSKH
Tổ chức xây dựng
Nguyễn
Xây dựng
công trình phần 2.
Mậu Bành
Tổ chức xây dựng
1: Lập kế hoạch
GS.TS Trịnh
KH&KT
tổ chức và chỉ đạo Quốc Thắng
thi công.
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109

110

111

112
113
114

115
116
117

118

119

120

Tổ chức xây dựng
2: Thiết kế tổng
Trịnh Quốc
mặt bằng và tổ
KH&KT
Thắng
chức công trƣờng
xây dựng.
Các bộ định mức
2007 định mức
chi phí quản lý dự
Bộ Xây
án và tƣ vấn đầu
GTVT
Dựng
tƣ & định mức dự
toán xây dựng
công trình.
Sử dụng phần
mềm Microsoft
ĐHKT
Project trong xây
dựng.
Giáo trình tiên
Bộ Xây
XDHN
lƣợng xây dựng.
dựng
Giáo trình dự toán
Bộ Xây
XDHN
xây dựng cơ bản.
dựng
Định mức dự toán
xây dựng công
Quang Minh Xây dựng
trình.
Giáo trình lập
Bộ Xây
định mức, đơn
Xây dựng
dựng
giá xây dựng.
Thủy công tập 1,
ĐH Thủy
Xây dựng
tập 2.
Lợi
Công trình tháo lũ
Nguyễn Văn
trong đầu mối hệ
Xây dựng
Cung
thống thủy lợi
Giáo trình quy
hoạch và thiết kế
Phạm Ngọc
Xây dựng
hệ thống thủy lợi
Hải
tập 1,2
GS.TS.
Thủy lực công
Hoàng Tƣ
NN HN
trình.
An
GS. TS
Thuỷ lực tập 1 và
Nguyễn
NN HN
2
Cảnh Cầm
43

2004

10

Tổ chức thi
công

2007

10

Tổ chức thi
công

2008

10

Dự toán

2008

10

Dự toán

2008

10

Dự toán

2014

10

Dự toán

2008

10

Dự toán

2005

10

Thủy công

2006

10

Thủy công

2006

10

Thủy công

2006

10

Thủy lực công
trình

2006

10

Thủy lực công
trình

121

122

123

124

125

126

Bài tập Thuỷ lực
tập 1 và 2
Bài giảng thiết kế
đê và công trình
bảo vệ bờ
Nối tiếp và tiêu
năng hạ lƣu công
trình tháo nƣớclợi
Bài giảng kết cấu
bê tông dự ứng
lực
Bài giảng bê tông
cốt thép ứng lực
trƣớc
Các ví dụ tính
toán dầm cầu chữ
I, T, Super-T Bê
tông cốt thép dự
ứng lực (theo tiêu
chuẩn 22TCN
272-05).

và Vũ Văn
Tảo (chủ
biên)
GS. Hoằng
Văn Quý
(chủ biên)

Xây dựng

2009

10

Thủy lực công
trình

ĐH Thủy
Lợi

Xây dựng

2001

10

Thủy công

PGS. TS.
Phạm Ngọc
Quý

XD HN

2006

10

Thủy công

Ngô Đăng
Quang

ĐH
GTVT

2012

10

Kết cấu bê
tông cốt thép

Tăng Văn
Lâm

ĐH MĐC

2012

10

Kết cấu bê
tông cốt thép

Nguyễn Viết
Xây dựng
Trung

2011

10

Kết cấu bê
tông cốt thép

2011

10

Thiết kế trạm
bơm

Đại học
Bách Khoa
Đà Nẵng

127

Giáo trình máy
bơm và trạm bơm

128

Thiết kế và thi
công trạm thủy
điện nhỏ

Nguyễn Duy
Xây dựng
Thiện

2003

10

129

Công trình thủy
năng nhỏ

Nguyễn Duy
Xây dựng
Thiện

2002

10

130

Cấu tạo kiến trúc
nhà dân dụng (
Nhà ở và Nhà
công cộng).

PGS.TS.KT
S. Nguyễn
Đức Thềm

KH&KT

2007

10

Kiến trúc

131

Thiết kế kiến trúc
công nghiệp

PTS.KTS
Nguyễn
Minh Thái

XD

2007

10

Kiến trúc

ĐHBKĐ
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Thiết kế và thi
công thủy
điện
Thiết kế và thi
công thủy
điện

132
133

134

135
136

137

138

139

140

141

142
143

Thiết kế kiến trúc
Trƣơng
ĐHBK
công nghiệp
Hoài Chính
Nguyên lý thiết kế
ĐH Bách
kiến trúc nhà dân
khoa Đà
ĐHBK
dụng
Nẵng
Kiến trúc (giáo
trình dùng cho
Nguyễn Đức
sinh viên ngành
Thiềm,
KH&KT
xây dựng cơ bản
Phạm Đình
và cao đẳng kiến
Việt
trúc).
Nguyễn
Tổng luận cầu
GTVT
Minh Nghĩa
Nguyễn
Mố trụ cầu
GTVT
Minh Nghĩa
Ví dụ tính toán
mố trụ cầu theo
Nguyễn Viết
tiêu chuẩn thiết kế
GTVT
Trung
cầu 22TCN 27205.
Hƣớng dẫn thiết
kế cầu bê tông cốt Phạm Văn
Xây dựng
thép theo 22TCN
Thoan
272-05
Cầu BTCT theo
Nguyễn Viết
tiêu chuẩn 22TCN
GTVT
Trung
272-05
Các ví dự tính
toán cầu bê tông
Nguyễn Viết
cốt thép theo tiêu
Xây dựng
Trung
chuẩn mới
22TCN 272-01
Mô hình hoá và
phân tích kết cấu
Ngô Đăng
Xây dựng
cầu với
Quang
Midas/Civil
Lê Đình
Cầu thép
GTVT
Tâm
Dƣơng Học
Thiết kế đƣờng ô
Hải, Nguyễn Giáo dục
tô tập 1,2,3,4.
Xuân Trục,
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2004

10

Kiến trúc

2008

10

Kiến trúc

2004

10

Kiến trúc

2011

10

Tổng luận cầu

2011

10

Tổng luận cầu

2011

10

Tổng luận cầu

2014

10

Thiết kế cầu

2007

10

Thiết kế cầu

2004

10

Thiết kế cầu

2005

10

Thiết kế cầu

2004

10

Thiết kế cầu

2010

10

Thiết kế
đƣờng

144
145

146

147

148

149

150

151

152

153

154
155

Đỗ Bá
Chƣơng
Thiết kế đƣờng ô
GS.TS.Dƣơ
Giáo dục
tô cao tốc
ng Học Hải
Các công nghệ thi Nguyễn Viết
Xây dựng
công cầu.
Trung
Trƣờng Đại
Bài giảng thi công
học Giao
ĐH
cầu 1,2
thông vận
GTVT
tải Hà Nội
Công nghệ đúc
Nguyễn Viết
hẫng cầu bê tông
Xây dựng
Trung
cốt thép
Công nghệ hiện
đại trong xây
Nguyễn Viết
Xây dựng
dựng cầu bê tông
Trung
cốt thép
Nguyễn
Xây dựng nền
Quang
GTVT
đƣờng ô tô
Chiêu, Lã
Văn Chăm
Nguyễn
Xây dựng mặt
Quang
GTVT
đƣờng ô tô
Chiêu, Phạm
Huy Khang
Nguyễn
Ngọc Long,
Khai thác, kiểm
Nguyễn Văn
Xây dựng
định gia cố cầu
Mợi,
Nguyễn Nhƣ
Khải
Kiểm định, duy tu
bảo dƣỡng đƣờng

Bộ môn
Đƣờng bộ

Sổ tay kỹ thuật
bảo dƣỡng thƣờng
xuyên đƣờng bộ
Quy hoạch mạng
lƣới giao thông đô
thị
Quy hoạch giao

Cục đƣờng
bộ

ĐH
GTVT

Thiết kế
đƣờng
Thiết kế
đƣờng

2010

10

2004

10

2010

10

Thi công cầu

2006

10

Thi công cầu

2002

10

Thi công cầu

2010

10

Thiết kế
đƣờng

2010

10

Thiết kế
đƣờng

10

Kiểm định,
duy tu bảo
dƣỡng đƣờng

2012

2011

10

2014

10

Kiểm định,
duy tu bảo
dƣỡng đƣờng
Kiểm định,
duy tu bảo
dƣỡng đƣờng

TS.Vũ Thị
Vinh

Xây dựng

2001

10

Quy hoạch
giao thông

Nguyễn

GTVT

2011

10

Quy hoạch
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156

157

158

159

160

161

162

thông vận tải –
Xuân Trục
thiết kế công trình
giao thông đô thị
Điều tra kinh tế
Phạm Văn
kỹ thuật và quy
Vạng, Đặng
hoạch giao thông
Thị Xuân
vận tải
Mai
Quy hoạch mạng
Phạm Hữu
lƣới giao thông đô
Đức
thị
Hƣớng dẫn quy
Dự án đào
hoạch làn đƣờng
tạo chuyên
cho các phƣơng
ngành đô thị
tiên giao thông
Hà Nội
công cộng
Quy hoạch xây
GS.TS
dựng phát triển đô Nguyễn Thế
thị
Bá
PGS.TS
Quy hoạch đô thị
Phạm Hùng
Cƣờng
Phƣơng pháp tiếp
cận mới về quy
TS. Nguyễn
hoạch và quản lý
Đăng Sơn
đô thị
Cơ cấu quy hoạch TS. Lê Quốc
thành phố hiện đại
Phục

giao thông

GTVT

2003

10

Quy hoạch
giao thông

Xây dựng

2008

10

Quy hoạch
giao thông

KH&KT

2004

10

Quy hoạch
giao thông

Xây dựng

2011

10

Quy hoạch đô
thị

Xây dựng

2014

10

Quy hoạch đô
thị

Xây dựng

2005

10

Quy hoạch đô
thị

Xây dựng

2006

10

163

Khung bê tông
cốt thép toàn khối

Lê Bá Huế

KH&KT

2009

10

164

Kết cấu nhà cao
tầng bê tông cốt
thép

Lê Thanh
Huấn

Xây dựng

2007

10

165

Sàn sƣờn bê tông
toàn khối

Nguyễn
Đình Cống

Xây dựng

2008

10

166
167

Kết cấu bê tông
và bê tông cốt
thép – tiêu chuẩn
thiết kế
Tải trọng và tác

Quy hoạch đô
thị
Kết cấu nhà
cao tầng bê
tông cốt thép
Kết cấu nhà
cao tầng bê
tông cốt thép
Kết cấu nhà
cao tầng bê
tông cốt thép

TCVN
5574-2012

Xây dựng

2012

10

Kết cấu nhà
cao tầng bê
tông cốt thép

TCVN

Xây dựng

1995

10

Kết cấu nhà
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168

169

170
171
172

173

174

175
176
177
178
179
180
181
182

động – tiêu chuẩn
thiết kế
Nền và móng các
công trình DD và
CN

2737-1995

cao tầng bê
tông cốt thép

GSTS
Nguyễn Văn Xây dựng
Quảng
GSTS
Nền móng và tầng
Nguyễn Văn Xây dựng
hầm nhà cao tầng.
Quảng
Hƣớng dẫn đồ án
Châu Ngọc
môn học Nền và
Xây dựng
Ẩn
Móng
Xử lý nền đất yếu
Nguyễn
Xây dựng
trong xây dựng
Uyên
Thiết kế khung
Hoàng Văn
thép nhà công
KH&KT
Quang
nghiệp
Kết cấu thép nhà
dân dụng và công
Nguyễn
KH&KT
nghiệp một tầng,
Quang Viên
một nhịp
Thiết kế khung
Phạm Minh
thép nhà công
Hà, Đoàn
Xây dựng
nghiệp một tầng,
Tuyết Ngọc
một nhịp
Kết cấu thép –
TCVN
Xây dựng
tiêu chuẩn thiết kế 5575-2012
Các phƣơng pháp
Ngô Văn
Xây dựng
thi công xây dựng
Quỳ
Đỗ Đình
Kỹ thuật thi công
Đức, Lê
Xây dựng
tập 1, tập 2
Kiều
Giáo trình kỹ
Bộ Xây
Xây dựng
thuật thi công
dựng
Đỗ Đình
Kỹ thuật thi công
Đức, Lê
Xây dựng
tập tập 2
Kiều
Các phƣơng pháp
Ngô Văn
Xây dựng
thi công xây dựng
Quỳ
Giáo trình kỹ
Bộ Xây
Xây dựng
thuật thi công
dựng
Triết học Mác –
CTQG
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2011

10

Nền móng

2012

10

Nền móng

2012

10

Nền móng

2013

10

Nền móng

2013

10

Thiết kế nhà
thép

2013

10

Thiết kế nhà
thép

2010

10

Thiết kế nhà
thép

2012

10

2011

10

2004

10

Thi công công
trình đất đá

2005

10

Thi công công
trình đất đá

2004

10

Thi công công
trình đất đá

2011

10

2005

10

2013

Thiết kế nhà
thép
Thi công công
trình đất đá

Thi công công
trình đất đá
Thi công công
trình đất đá
Triết học

183
184
185
186
187
188
189
190
191

192

193

194

195

196

197
198

Lênin
Giáo trình Triết
học Mác - Lênin
Meaning into
words

CTQG

A. Doff, C.
Camb.
Jones
Uni.
Alice
Writing Academic
Oshima,
Trẻ
English
Ann Hogue
A reading Skill
E. Kirn, P.
Singapore
Book
Hartmann
Reading By All
F. Dubin, E. Addison
Means
Olshtain
Wesley
Practical Faster
G. Mosback,
Camb.
Reading
V. Moaskak
Uni.
Jack C.
Oxford
New Interchange
Richards
Uni.
Patricia
Newbury
Cause and Effect
Akert
House
Behavior of
Ou, Y.C.,
reinforced
Oktavianus, Rye Field
concrete members
Y.
Reinforced
Wight J.K.,
concrete –
MacGregor
Pearson
mechanics and
J.G
design
Design of
McGrawconcrete
Nilson A.H
Hill
structures
Design of
John
McCormac
reinforced
Wiley &
J.C
concrete
Sons
Kết cấu thép nhà
Nguyễn
dân dụng và công
KH&KT
Quang Viên
nghiệp
Thiết kế kết cấu
Đoàn Định
thép nhà công
KH&KT
Kiến
nghiệp
Thiết kế khung
Hoàng Văn
tháp nhà công
KH&KT
Quang
nghiệp
Vật liệu xây dựng
Vũ Quốc
KH&KT
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2012

Triết học

1984

10

Tiếng Anh

2004

10

Tiếng Anh

1985

10

Tiếng Anh

1981

10

Tiếng Anh

1976

10

Tiếng Anh

2000

10

Tiếng Anh

1986

10

Tiếng Anh

10

Kết cấu bê
tông cốt thép
nâng cao

10

Kết cấu bê
tông cốt thép
nâng cao

2013

2012

Kết cấu bê
tông cốt thép
nâng cao
Kết cấu bê
tông cốt thép
nâng cao

2010

10

2006

10

2013

10

Kết cấu thép
nâng cao

2007

10

Kết cấu thép
nâng cao

2010

10

Kết cấu thép
nâng cao

2011

10

Vật liệu xây

199
200
201

202

203
204

205

206
207

208
209
210

211
212

nâng cao
Vƣơng
Bê tông cƣờng độ
Pham Duy
cao và chất ƣợng
KH&KT
Hữu
cao
Dynamics of
Clough R. McGrawStructures
W
Hill
Dynamics of
PrenticeChopra A. K
Structures
Hall
Structural
Thomas
Dynamics for
Buchhold H
Telford
Engineer
Mechnical
vibrations and
Geradin M
Belgian
Structural
dynamics
Mechnical
AddisonRao S. S
Vibrations
Wesley
Reliability-based
Choi S.K.
Springer
structures design
Probability
concepts in
John
Ang. A.S.,
engineering
Wiley &
Tang W.H.,
planning and
Son
design
Structural
Lemaire M
Wiley
reliability
Structural
Ditlevsen
John
reliability
O., Madsen Wiley &
methods
H.O
Son
Handbook of
reliability
Hoang Pham Springer
engineering
Plasticity and
Yu H.S
Springer
Geotechnics
Plasticity for
Chen W.F.,
structural
Springer
Han D.J
engineers
Finite Elements in
Owen
Plasticity: Theory
D.R.J.,
Pineridge
and Practice
Hinton E
Continuum
Khan A.S.,
John
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dựng nâng cao
Vật liệu xây
dựng nâng cao

2008

10

1993

10

1995

10

1997

10

Động lực học
công trình

1993

10

Động lực học
công trình

1990

10

2007

10

1984

10

Độ tin cậy của
công trình

2005

10

Độ tin cậy của
công trình

2007

10

Độ tin cậy của
công trình

2003

10

Độ tin cậy của
công trình

2006

10

Lý thuyết dẻo

1988

10

Lý thuyết dẻo

1980

10

Lý thuyết dẻo

1995

10

Lý thuyết dẻo

Động lực học
công trình
Động lực học
công trình

Động lực học
công trình
Độ tin cậy của
công trình

Theory of
Plasticity
Plasticity in
Reinforced
Concrete
Advacned
construction
technology
Advanced
customization in
architectural
design and
constrction

and Huang S

Naboni R.,
Paoletti I.

Springer

216

Construction
technology

Chudley R.,
Creeno R.

PrenticeHall

2005

10

217

The construction
of building

Barry R.

Blackwell
Science

1996

10

218

Bài giảng Thực
nghiệm công trình

Bộ môn
KTCT

ĐHHĐ

2018

10

Thí nghiệm và
kiểm định công
trình
Phƣơng pháp
khảo sát - nghiên
cứu thực nghiệm
công trình
Seismic resistant
design and
technology
Prestandard and
Commentary for
the Seismic
Rehabilitation of
Buildings
Seismic
Evaluation and
Retrofit of
Concrete

Hoàng Nhƣ
Tầng

KH&KT

2006

10

213

214

215

219

220

221

222

223

Wiley &
Son

Chen W.F

McGrawHill

Chudley R.,
Creeno R

PrenticeHall

Võ Văn
Thảo

KH&KT

Ivannov D

CRC
Press

FEMA

Washingt
on

ATC

Redwood
City
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1992

2006

2015

2001

2016

2000

1996

10

Lý thuyết dẻo

10

Công nghệ
xây dựng
nâng cao

10

Công nghệ
xây dựng
nâng cao
Công nghệ
xây dựng
nâng cao
Công nghệ
xây dựng
nâng cao
Nghiên cứu
thực nghiệm
kết cấu
Nghiên cứu
thực nghiệm
kết cấu

10

Nghiên cứu
thực nghiệm
kết cấu

10

Thiết kế công
trình chịu
động đất

10

Thiết kế công
trình chịu
động đất

10

Thiết kế công
trình chịu
động đất

Buildings
NEHRP
Recommended
Provisions for
Seismic
Regulations for
New Buildings
and Other
Structures
Principles of
Foundation
Engineering
Soils and
Foundations
Advanced
foundation
engineering
Geotechnical
engineering –
Principles and
practices of soild
mechanics and
foundation
engineering
Structural
stability – Theory
and
implementation
Ổn định công
trình
Structural
stability in
engineering
practice

FEMA

Washingt
on, D.C

2003

10

Thiết kế công
trình chịu
động đất

Das B.M

Thomson

2010

10

Nền móng
nâng cao

Liu C., Evett
J.B

Pearson
Prentice

2005

10

Nền móng
nâng cao

Murthy
V.N.S

CBS

2007

10

Nền móng
nâng cao

Murthy
V.N.S

Nanyang
technical
university

2010

10

Nền móng
nâng cao

Chen W.F.,
Lui E.M

Elsevier

1988

10

Ổn định kết
cấu

Lều Thọ
Trình

KH&KT

2005

10

Ổn định kết
cấu

Kollar L.

CRC

1999

10

Ổn định kết
cấu

232

Fundamentals of
structural stability

Simitses
G.J., Hodges
D.H

Elsevier

2006

10

Ổn định kết
cấu

233

Phƣơng pháp
phần tử hữu hạn
và các ứng dụng
trong tính toán kỹ

Nguyễn
Trâm

10

Phƣơng pháp
phần tử hữu
hạn

224

225
226
227

228

229

230

231

XD

52

2013

thuật
234

Phƣơng pháp
phần tử hữu hạn

Trần Ích
Thịnh

Giáo dục

2011

10

235

Phƣơng pháp
phần tử hữu hạn

Chu Quốc
Thắng

KH&KT

1997

10

236

Phƣơng pháp
phần tử hữu hạn

Nguyễn
Xuân Lựu

GTVT

2007

10

237

Ứng dụng phƣơng
pháp phần tử hữu
hạn trong tính
toán kết cấu

Nguyễn
Hoài Sơn

ĐHQG
TPHCM

2011

10
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hạn
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3. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên đã và đang thực hiện có liên
quan đến chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng
TT
1.

Tên chủ nhiệm
đề tài
GS. TS. Lê Kim
Truyền

Tên đề tài

Cấp
quyết
định

Năm
nghiệm
thu

KQ
nghiệm
thu

Bộ

2014

Xuất sắc

Bộ

2003

Xuất sắc

Cơ sở

2015

Xuất sắc

2018

Chờ
nghiệm
thu

2018

Đang
thực
hiện

2018

Đang
thực
hiện

Nghiên cứu giải pháp
nâng cao hiệu quả khai
thác, giảm nhẹ thiệt hại do
thiên tai (lũ, hạn) và đảm
bảo an toàn hồ chứa nƣớc
khu vực miền Trung trong
điều kiện biến đổi khí hậu

2.

3.

GS. TS. Lê Kim
Truyền
Bảo vệ mái đập đất
TS. Hồ Sỹ Minh
TS. Nguyễn Văn Nghiên cứu một số kết
Dũng
cấu mũi hắt tƣờng đỉnh
nhằm giảm thiểu sóng
tràn qua đê biển Hậu LộcThanh Hóa.

4.

5.

6.

TS. Ngô Sĩ Huy

TS. Ngô Sĩ Huy

TS Lê Viết Báu

Nghiên cứu ảnh hƣởng
của hàm lƣợng tro bay lên
sự phát triển cƣờng độ
nén của bê tông
Mô hình lý thuyết xác
định khả năng chịu lực cắt
và mô men của cột bê
tông cốt thép có thép đai
dạng xoắn ốc
Nghiên cứu cấu trúc và
mối tƣơng quan nhiệt –
điện – từ trong hệ vật liệu
manganites dạng khối và
nano tinh thể

54

Cơ sở

Nafosted

Nafosted

3.2. Các hƣớng nghiên cứu đề tài và khả năng tiếp nhận học viên
TT

Họ tên, học v , học h m ngư i
hướng dẫn đề tài luận ăn

1

GS. TS. Lê Kim Truyền

2

TS. Ngô Sĩ Huy

3

TS. Nguyễn Văn Dũng

4

TS. Lê Thanh Bình

5

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Các đ nh hướng
nghiên cứ đề tài
luận ăn
- Xây dựng công
trình đất, đá
- Tổ hợp tối ƣu trong
thi công công trình
đất, đá
- Sử dụng các phế thải
công nghiệp và nông
nghiệp trong sản xuất
gạch không nung
- Sử dụng thép đai
dạng xoắn ốc trong
kết cấu bê tông cốt
thép
- Nghiên cứu vật liệu
chống
thấm
từ
polystyren tái chế
- Ảnh hƣởng của cốt
liệu lên các tính chất
của bê tông
- Nghiên cứu vật liệu
bê tông nhẹ
- Nghiên cứu sóng
tràn
- Nghiên cứu áp lực
sóng tác dụng lên
công trình công trình
biển và thủy
- Nghiên cứu diễn
biến đƣờng bờ biển
- Giải pháp công
trình bảo vệ đƣờng
bờ biển
- Nghiên cứu chế tạo
cát nhân tạo sử dụng
trong bê tông
55

Số học viên
tiếp nhận

4

4

4

4

4

6

PGS. TS. Nguyễn Văn Ngang

7

TS. Lê Viết Báu

8

PGS. TS. Lê Đình Chung

9

PGS. TS. Trình Đình Châm

- Nghiên cứu chế tạo
vữa không xi măng
- Nghiên cứu chế tạo
cốt liệu nhân tạo cho
bê tông nhẹ
- Nghiên cứu chế tạo
bê tông nhẹ
- Kết cấu bê tông cốt
thép chịu đƣợc các
tác động ăn mòn của
môi trƣờng
- Mô hình phân tích
các kết cấu chịu lực
- Vật liệu mới trong
xây dựng
- Thi công công trình
bê tông
- Nổ mìn trong xây
dựng
- Phân tích kết cấu
công trình bê tông
cốt thép
- Phân tích kết cấu
công trình théo
Thanh Hóa, ngày 23 tháng 01
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3.3. Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu tham gia giảng dạy trong 5 năm trở lại đây
TT
1

2

3

4

5

8

9

Tên công trình
Tên tác giả
Nguồn công bố
Effect of Residual Rice Husk Ash on MechanicalTrong-Phuoc Huynh, Chao-Lung
Environmental Progress &
Microstructural
Properties
and
Thermal
Hwang, Kae-Long Lin, and Si-Huy
sustainable energy, 2018,
Conductivity of Sodium-Hydroxide-Activated
(Accepted)
Ngo
Bricks
Properties of alkali-activated controlled lowChao-Lung Hwang, Chi-Hung
Construction and Building
strength material produced with waste water Chiang, Trong-Phuoc Huynh, DuyMaterials, V. 135, 2017, pp. 459treatment sludge, fly ash, and slag
Hai Vo, Bo-Jyun Jhang, Si-Huy Ngo
471
Discrete Computational Shear Strength Models for
Advances in Structural
Five- Six- and Eleven-circular-hoop and Spiral
Yu-Chen Ou, Si-Huy Ngo
Engineering, V.19, No. 1, 2016, pp.
Transverse Reinforcement
23-37
Discrete Shear Strength of Two- and SevenACI Structural Journal, V.113, No.
Circular-Hoop
and
Spiral
Transverse
Yu-Chen Ou, Si-Huy Ngo
2, 2016, pp. 227-238
Reinforcement
Seismic Performance of Concrete Columns with Yu-Chen Ou, Si-Huy Ngo, Hwasung
ACI Structural Journal, V.112, No.
Innovative
Sevenand
Eleven-Spiral
Roh, Samuel Y. Yin, Jui-Chen
5, 2015, pp. 579-591
Reinforcement
Wang, Ping-Hsiung Wang
Yu-Chen Ou, Si-Huy Ngo, Samuel
Shear Behavior of Oblong Bridge Columns with
ACI Structural Journal, V.111, No.
Y. Yin, Jui-Chen Wang, PingInnovative Seven-Spiral Transverse Reinforcement
6, 2014, pp. 1339-1349
Hsiung Wang
Behavior of Oblong and Rectangular Bridge
Tzu-Liang Wu, Yu-Chen Ou,
Journal of the Chinese Institute of
Columns with Conventional Tie and Multi-spiral
Samuel Y. Yin, Jui-Chen Wang,
Engineers, V.36, No. 8, 2013, pp.
Transverse Reinforcement under Combined Axial
Ping-Hsiung Wang, Si-Huy Ngo
980-993

57

10
11

and Flexural Loads
Nghiên cứu chế tạo vật liệu chống thấm từ
polystyren tái chế
Effect of fly ash content on the compressive
strength development of concrete

Ngô Sĩ Huy, Lê Sỹ Chính, Lê Văn
Trƣờng
Ngo Si Huy, Huynh Trong Phuoc,
Le Thi Thanh Tam

12

Effect of fly ash content on engineering properties
of unfired building bricks

Ngo Si Huy, Huynh Trong Phuoc

13

Assessment on the use of raw fly ash with high loss
on ignition in concrete

Ngo Si Huy, Huynh Trong Phuoc,
Le Thi Thanh Tam

14

Properties of unfired building brick made from rice
husk ash and fly ash

Ngo Si Huy, Huynh Trong Phuoc

15

An experimental study on properties of highperformance concrete using recycled aggregates

Nguyen Tien Dung, Huynh Trong
Phuoc, Ngo Si Huy

16

Physical-durable
performance
of
concrete
incorporating high loss on ignition-fly ash

Chao-Lung Hwang, Si-Huy Ngo,
and Trong-Phuoc Huynh

17

Effect of high loss on ignition-fly ash on properties
of concrete fully immersed in sulfate solution

18
19

Recycling of waste limestone as fine aggregate for
green concrete
Performance of concrete made with different coarse
aggregate particle sizes under sulfate solution

Si-Huy Ngo, Trong-Phuoc Huynh,
Thi-Thanh-Tam Le, Thi-Ngoc-Hang
Mai
Trong-Phuoc Huynh, Chao-Lung
Hwang, and Si-Huy Ngo
Trong-Phuoc Huynh, Si-Huy Ngo,
and Chao-Lung Hwang
58

Tạp chí Khoa học công nghệ xây
d ng, Số 3, 2016, trang 44-49
Tạp chí Khoa học công nghệ xây
d ng, Số 2, 2017, trang 31-36
Tạp chí Khoa học và công nghệ,
ĐH Đ Nẵng, Số 11(120), 2017,
Vol. 4, trang 32-36
Tạp chí Khoa học và công nghệ,
ĐH Đ Nẵng, 2017, (Chấp nhận
đăng)
Tạp chí Khoa học và công nghệ
Việt Nam, 2018, (Chấp nhận đăng)
Tạp chí Khoa học và công nghệ,
ĐH Đ Nẵng, 2017, (Chấp nhận
đăng)
IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering, 2018,
(Accepted)
IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering, 2018,
(Accepted)
Material Science Forum, 2018,
(Accepted)
International Journal of Materials
Science and Engineering, 2018,

20
21
22
23
24

25

26

27

(Accepted)
Applied Mechanics and Materials,
2018, (Accepted)
Tạp chí Khoa học công nghệ xây
d ng, 2017, (Chấp nhận đăng)

Fresh and hardened properties of concrete produced Trong-Phuoc Huynh, Si-Huy Ngo,
with different particle sizes of coarse aggregate
and Chao-Lung Hwang
Ảnh hƣởng của kích cỡ cốt liệu lên các tính chất Mai Thị Ngọc Hằng, Ngô Sĩ Huy,
của bê tông
Lê Thị Thanh Tâm, Mai Thị Hồng
Xây dựng công thức thực nghiệm xác định hệ số
Nguyễn Văn Dũng, Thiều Quang
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi
ảnh hƣởng của mũi hắt sóng đến lƣu lƣợng tràn qua Tuấn, Lê Xuân Roanh, Nguyễn Văn
& Môi trƣờng, Số 53 (6/2016)
đê biển có tƣờng đỉnh
Thìn
Nghiên cứu ảnh hƣởng của mũi hắt đến lƣu lƣợng Nguyễn Văn Dũng, Lê Xuân Roanh, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy
sóng tràn qua đê biển
Thiều Quang Tuấn
lợi & Môi trƣờng, Số 50 (9/2015)
Chiều cao sóng thiết kế công trình biển cần xem xét
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy
thêm yếu tố địa hình (3 chiều) để đảm bảo độ chính Lê Xuân Roanh, Nguyễn Văn Dũng
lợi & Môi trƣờng, Số đặc biệt
xác
(11/2013)
Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của đê chắn sóng
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy
nổi hình hộp cho khu trú bão tàu thuyền trên mô Hồ Hồng Sao, Nguyễn Văn Dũng
lợi & Môi trƣờng, Số đặc biệt (11hình vật lý
2011)
Nguyen Van Dung, Thieu Quang
ICSCE-2016 International
Research effects of crown-walls having nose to
Tuan, Le Xuan Roanh, Nguyen Van Conference, Hanoi, Vietnam – 26-27
wave overtopping discharges through sea-dikes
Thin
Nov 2016
Vietnam-Japan Workshop on
Physical study with a wave flume on the impact of
Nguyen Van Dung, Le Xuan Roanh, Estuaries, Coasts and Rivers 2015,
wave returning nose on wave overtopping at seaThieu Quang Tuan
September 22nd -23rd, Hoi An,
dikes
Vietnam

59

28

Ứng dụng công nghệ VIDEO-CAMERA phân tích
ảnh hƣởng của bão Nari (số 11) tới diễn biến bờ
biển Nha Trang

29

Magnetic and magnetocaloric properties in secondorder phase transition La1−xKxMnO3 and their
composites

30

Na-doped La0.7Ca0.3MnO3 compounds exhibiting
a large magnetocaloric effect near room
temperature

31

Making germanium, an indirect band gap
semiconductor, suitable for light-emitting devices

32

Phosphorus Dopant Distribution in Highly NDoped Ge Film on Si(001) Substrate Using
Specific GaP Solid Source

Lê Thanh Bình, Nguyễn Việt Đức,
Nguyễn Trung Việt, Dƣơng Hải
Thuận, Nguyễn Văn Thìn, Trần
Thanh Tùng
Tran Dang Thanh, Dinh Chi Linh,
Pham Duc Huyen Yen , Le Viet Bau
, Vu Hong Ky , Zhihao Wange ,
Hong-Guang Piaoe , Nguyen Manh
And , Seong-Cho Yua
Dinh Chi Linha, Nguyen Thi Hac,
Nguyen Huu Duc , Le Huu Giang
Nam , Le Viet Bau , Nguyen Manh
Ane , Seong-Cho Yu, Tran Dang
Thanh
Thi Kim Phuong Luong , Vinh Le
Thanh, Abdelhamid Ghri, Moustafa
El Kurdi and Philippe Boucaud
Luong Thi Kim Phuong

Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi
và Môi trƣờng, số đặc biệt tháng
11/2013 kỷ niệm 10 năm thành
lập Khoa Kỹ thuật Biển (20032013), trang 81-88.

Physica B

Physica B

Advances in Natural Sciences:
Nanoscience and
Nanotechnology
Optics and Photonics Journal,
2017, 75-84
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4. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC
Qua 20 năm thành lập, trƣờng Đại học Hồng Đức đã thiết lập đƣợc mối quan hệ
với hơn 50 trƣờng đại học và các tổ chức quốc tế trên thế giới nhƣ: ĐH Columbia,
Lansing, Tidewater, Old Dominium (Hoa Kỳ); ĐH Olds, Selkirk, Fraser Valley
(Canada); ĐH Địa Trung Hải (Marseille- Pháp); ĐH Công nghệ Hoàng gia
Rajamangala Suvarnabhumi, Thanyaburi, Krungthep (Thái Lan); ĐH Chuxiong, Hải
Dƣơng (Trung Quốc); ĐH tự do VUB (Bỉ); ĐH Greiwarld và ĐH nhalt (Đức); ĐH
Maladenla (Thuỵ Điển); ĐH Soongsil (Hàn Quốc); các tổ chức WUSC (Canada),
Project Trust (Anh), SCJ (Nhật Bản), AEI, ANESVAD (Tây Ban Nha), tỉnh Hủa Phăn
(Lào), v.v…
Trƣờng đã triển khai có hiệu quả một số dự án quốc tế nhƣ: Dự án Trung tâm
Giáo dục Nông nghiệp (AEC- Canada), Dự án Phòng chống Ma tuý trong trƣờng sƣ
phạm (UNDP tài trợ), Dự án Dân số - Sức khoẻ sinh sản (ADB tài trợ), Dự án hợp tác
xây dựng Chƣơng trình Việt Nam học giữa trƣờng ĐH cộng đồng Tidewater (Hoa Kỳ)
và trƣờng ĐH Hồng Đức. Hiện đang thực hiện chƣơng trình đào tạo thạc sĩ Quản trị
kinh doanh liên kết với Đại học Soongsil, Hàn Quốc.
Nhà trƣờng cũng đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc tế nhƣ phối hợp với
chƣơng trình Fulbright tổ chức các hội thảo: Phát triển ươ
ì đ o ạo theo
ướng hiệ đại và b n v ng ( 008); Mô ì
ư
ĐH đ
ươ ở Việt Nam
(2009), Quản tr o
ư
ĐH đ
ươ ở Việt Nam (2010)...
Năm học 2010-2011, nhà trƣờng đã thực hiện thành công 2 đề tài khoa học
Nghiên c u ng dụng quy trình công nghệ sản xuất hoa phong lan tại Thanh Hóa (phối
hợp với ĐH Rajamangala Suvarnabhumi - Thái Lan) và Nghiên c u sản xuất một số
giống lúa thuầ
s ất cao phù hợp vớ đ u kiện khí hậu tại Thanh Hoá (phối hợp
với ĐH Hải Dƣơng - Trung Quốc).
Sau 10 năm thực hiện Đề án “L
đ o ạo nguồn nhân l
ó ì độ đại học
s đại học vớ
ư
đại họ ướ
o ” từ nguồn ngân sách của Tỉnh. Mục
tiêu của đề án là trong 10 năm (2006-2015) đào tạo đƣợc 500 cán bộ, trong đó có 100
thạc sỹ, 50 tiến sỹ theo hình thức liên kết và gửi đào tạo tại các trƣờng đại học nƣớc
ngoài. Đến nay đã gửi đi đào tạo ở 57 trƣờng đại học của 57 nƣớc ngoài gồm: 21 học
viên đào tạo trình độ đại học, 115 học viên đào tạo trình độ thạc sĩ, 30 học viên đào tạo
trình độ tiến sĩ và đã có 25 học viên tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ trở về trƣờng công tác.
Kết quả hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học đã góp phần quan trọng vào việc
nâng cao chất lƣợng đội ngũ và chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng.
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Phần thứ tƣ
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, ĐỀ CƢƠNG CHI
TIẾT CÁC HỌC PHẦN
1. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1.1. Khái quát chƣơng trình đào tạo
Tên chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng
Tên tiếng Việt:
Tên tiếng Anh:

Kỹ thuật xây dựng
Civil engineering

Mã số chuyên ngành: 858.02.01
Bậc đào tạo:
Thạc sĩ
Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
Tên tiếng Anh: Master of Civil engineering
Chƣơng trình đào tạo gồm:
Tổng số tín chỉ phải tích lũy:
Số học phần phải tích lũy:

45 (tín chỉ)
11 học phần

T ong đó:
+ Khối kiến thức chung
+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:
Bắt buộc:

8 (tín chỉ)
22 (tín chỉ)
10 (tín chỉ)

Tự chọn:

12 (tín chỉ)

+ Luận văn tốt nghiệp:

15 (tín chỉ)
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1.2. Danh mục các học phần trong chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên
ngành Kỹ thuật xây dựng
TT

1.

Khối lƣợng tín chỉ

Mã số học phần
Phần

Phần

Tổng

Lý

TH,

chữ

số

số

thuyết

TL

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (3 HP)

8

Tên học phần

1

KTXD

101

Triết học

03

1,8

1,2

2

KTXD

102

Tiếng Anh

03

1,8

1,2

3

KTXD

103

Phƣơng pháp luận nghiên cứu
khoa học

02

1,2

0,8

2.

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH

22

2.1.

Các học phần bắt buộc (3 HP)

10

4

KTXD

104

Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

03

1,8

1,2

5

KTXD

105

Kết cấu thép nâng cao

02

1,2

0,8

6

KTXD

106

Vật liệu xây dựng nâng cao

03

1,8

1,2

7

KTXD

107

Nền móng nâng cao

02

1,2

0,8

2.2.

Các học phần tự chọn (chọn 4 trong 9 HP)

12/27

8

KTXD

108

Động lực học kết cấu

03

1,8

1,2

9

KTXD

109

Độ tin cậy của kết cấu công trình

03

1,8

1,2

10

KTXD

110

Lý thuyết dẻo

03

1,8

1,2

11

KTXD

111

Công nghệ xây dựng nâng cao

03

1,8

1,2

12

KTXD

112

Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu

03

1,8

1,2

13

KTXD

113

Thiết kế công trình chịu động đất

03

1,8

1,2

14

KTXD

114

Ổn định kết cấu

03

1,8

1,2

15

KTXD

115

Phƣơng pháp phần tử hữu hạn

03

1,8

1,2

3.

LUẬN VĂN THẠC SĨ

15

TỔNG SỐ TÍN CHỈ TÍCH LŨY

45
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1.3. Kế hoạch giảng dạy:
TT

(1)
1.

Mã số HP
Phần chữ

Phần
số

(2)

(3)

Khối lƣợng TC

Giảng viên

Số TC

Lí
thuyết

TH, TL

Họ tên, học hàm, học vị

(5)

(6)

(7)

(8)

Tên học phần

(4)

Phần kiến thức chung

Học kì

(9)

8
TS. Mai Thị Quý
TS. Lê Thị Thắm

1

KTXD

101

Triết học

3

1,8

1,2

2

KTXD

102

Tiếng Anh

3

1,8

1,2

3

KTXD

103

Phƣơng pháp luận nghiên cứu
khoa học

2

1,2

0,8

PGS. TS. Lê Viết Báu
TS. Lê Thị Giang

2

TS. Ngô Sĩ Huy
TS. Lê Thanh Bình

1

2. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

22

2.1. Các học ph n bắt buộc

10

TS. Trịnh Thị Thơm
TS. Nguyễn Thị Quyết

1
2

4

KTXD

104

Kết cấu bê tông cốt thép nâng
cao

03

1,8

1,2

5

KTXD

105

Kết cấu thép nâng cao

02

1,2

0,8

6

KTXD

106

Vật liệu xây dựng nâng cao

03

1,8

1,2

TS. Lê Thị Giang
PGS. TS. Lê Viết Báu

1

7

KTXD

107

Nền móng nâng cao

02

1,2

0,8

TS. Lê Thanh Bình
PGS.TS. Trịnh Đình Châm

2
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TS. Nguyễn Văn Dũng
GS. TS. Lê Kim Truyền

1

2.2. Các học ph n lựa chọn: Chọn 4/8 HP

12/24

8

KTXD

108

Động lực học kết cấu

03

1,8

1,2

PGS. TS. Trịnh Đình Trâm
TS. Nguyễn Tiến Dũng

1

9

KTXD

109

Độ tin cậy của công trình

03

1,8

1,2

TS. Lê Thanh Bình
TS. Nguyễn Văn Dũng

1

10

KTXD

110

Lý thuyết dẻo

03

1,8

1,2

11

KTXD

111

Công nghệ xây dựng nâng cao

03

1,8

1,2

12

KTXD

112

Nghiên cứu thực nghiệm kết
cấu

03

1,8

1,2

03

1,8

1,2

13

KTXD

113

14

KTXD

114

Ổn định kết cấu

03

1,8

1,2

15

KTXD

115

Phƣơng pháp phần tử hữu hạn

03

1,8

1,2

15
Tổng cộng

TS. Nguyễn Văn Dũng
GS. TS. Lê Kim Truyền
TS. Nguyễn Văn Dũng
TS. Nguyễn Tiến Dũng
TS. Trình Đình Châm

1
2
2

PGS. TS. Nguyễn Văn

Thiết kế công trình chịu động
đất

3. Luận văn thạc sĩ

PGS. TS. Lê Đình Chung

45
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Ngang
TS. Lê Thanh Bình
TS. Ngô Sĩ Huy
PGS. TS. Lê Kim Truyền
TS. Nguyễn Văn Dũng
PGS. TS. Trịnh Đình Trâm

2

2
2
3

2. ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
2.1. TRIẾT HỌC
Tên học phần: Triết học (Phylosophy)
Mã số học phần: KTXD101
Số tín chỉ: 3 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Nguyên lý, Khoa lý luận chính trị,
trƣờng Địa học Hồng Đức
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:
27 tiết
- Thảo luận, thực hành: 36 tiết
- Tự học:
135 tiết
2. Mô tả học phần
Môn Triết học nhằm kế thừa những kiến thức đã có trong chƣơng trình đào tạo
Triết học và Lịch sử triết học ở bậc Đại học, từ đó phát triển và nâng cao những nội
dung cơ bản gắn liền với những thành tựu của khoa học- công nghệ, với những vấn đề
của thời đại và đất nƣớc đặt ra. Môn học còn nâng cao năng lực cho học viên và
nghiên cứu sinh trong việc nghiên cứu vận dụng những nguyên lý của Triết học vào
học tập những môn học chuyên ngành.
3. Mục tiêu học phần
Chƣơng trình Triết học dùng cho học viên Cao học không thuộc chuyên ngành
Triết học nhằm nâng cao tính khoa học và tính hiện đại của lý luận, gắn lý luận với
những vấn đề của thực tiễn, nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào lĩnh vực khoa học
chuyên môn của môn học chuyên ngành.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần ngƣời học nâng cao đƣợc tính khoa học và tính hiện đại của lý
luận, gắn lý luận với những vấn đề của thực tiễn; nâng cao năng lực vận dụng lý luận
vào lĩnh vực khoa học chuyên môn của môn học chuyên ngành.
5. Nội dung chi tiết học phần
Chƣơng 1. Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội
1.1. Khái niệm triết học và đối tƣợng nghiên cứu của triết học
1.1.1 Khái niệm triết học
1.1.2. Nguồn gốc ra đời của triết học
1.1.3. Đối tƣợng nghiên cứu của triết học
1.2. Vấn đề cơ bản của triết học
1.2.1. Nội dung và vai trò của vấn đề cơ bản của triết học
1.2. 2. Các trƣờng phái triết học khác nhau trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.
1.3. Siêu hình và biện chứng
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1.3.1. Sự đối lập giữa hai phƣơng pháp tƣ duy: phƣơng pháp sieu hình và phƣơng pháp
biện chứng.
1.3.2. Quá trình phát triển và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
1.4. Tính quy luật của sự hình thành, phát triển của triết học
1.5. Vai trò của triết học
1.5.1. Chức năng thế giới quan va phƣơng pháp luận của triết học
1.5.2. Vai trò của triết học đối với tƣ duy lý luận, hoạt động thực tiễn và các khoa học cụ thể.
Chƣơng 2. Khái lƣợc lịch sử triết học phƣơng Đông
2.1. Triết học Ấn Độ cổ đại, trung đại
2.1.1. Điều kiện ra đời và những nét đặc thù của triết học Ấn Độ cổ, trung đại
2.1.2. Những nội dung cơ bản của tƣ tƣởng triết học Ấn Độ cổ, trung đại
2.2. Triết học Trung Hoa cổ, trung đại
2.2.1. Điều kiện ra đời và những nét đặc thù của triết học Trung Hoa cổ, trung đại.
2.2.2. Tƣ tƣởng triết học của một số trƣờng phái triết học Trung Hoa cổ đại
2.3. Khái lƣợc lịch sử tƣ tƣởng triết học Việt Nam
2.3.1. Điều kiện ra đời, phát triển và những đặc điểm của tƣ tƣởng triết học Việt Nam
2.3.2. Một số nội dung cơ bản của tƣ tƣởng triết học Việt Nam
2.3.3. Hồ Chí Minh với sự phát triển tƣ tƣởng triết học Việt Nam
Chƣơng 3. Khái lƣợc lịch sử triết học phƣơng Tây
3.1. Triết học cổ đại Hy lạp
3.1.1. Điều kiện ra đời, phát triển và những nét của triết học Hy Lạp cổ đại
3.1.2. Một số nội dung tƣ tƣởng cơ bản trong các trƣờng phái triết học Hy Lạp cổ đại.
3.2. Triết học phƣơng Tây thời trung cổ
3.2.1. Điều kiện ra đời, phát triển và những nét của triết học Hy Lạp cổ đại
3.2.2. Tƣ tƣởng triết học Tây Âu thời Trung cổ
3.3. Triết học Tây Âu thời Phục hƣng và cận đại
3.3.1. Triết học Tây Âu thời kỳ Phục hƣng
3.3.2. Triết học Tây Âu thời cận đại (thế kỷ XVII-XVIII)
3.4. Triết học cổ điển Đức
3.4.1. Điều kiện ra đời, phát triển và những nét của triết học cổ điển Đức
3.4.2. Tƣ tƣởng triết học của một số triết gia tiêu biểu.
Chƣơng 4. Khái lƣợc lịch sử triết học Mác – Lênin
4.1. Những điều kiện và tiền đề khách quan của sự ra đời triết học Mác
4.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.2. Tiền đề về lý luận
4.1.3. Tiền đề về khoa học tự nhiên : 3 phát minh lớn làm cơ sở khoa học cho chủ
nghĩa duy vật biện chứng.
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4.2. Quá trình hình thành và phát triển của triết học Mác - Lênin
4.2.1. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác.
4.2.2. Thực chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng trong triết học do C. Mác và
Ph.Ăngghen thực hiện.
4.2.3. V.I. Lênin phát triển triết học Mác
4.2.4. Triết học Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
Chƣơng 5. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – cơ sở của thế giới quan khoa học
5.1. Thế giới quan và thế giới quan duy vật
5.1.1. Thế giới quan và các hình thức của thế giới quan
5.1.2. Thế giới quan duy vật và lịch sử phát triển thế giới quan duy vật
5.2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - hạt nhân thế giới quan của nhận thức khoa học
5.2.1. Nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng
5.2.2. Đặc điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng
5.3. Những nguyên tắc phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và vận
dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
5.3.1. Nguyên tắc khách quan
5.3.2. Nguyên tắc phát huy tính năng động chủ quan
Chƣơng 6. Phép biện chứng duy vật - phƣơng pháp luận của nhận thức khoa học và
thực tiễn cách mạng
6.1. Khái niệm phép biện chứng và lịch sử phát triển của nó
6.1.1. Khái niệm phép biện chứng
6.1.2. Lịch sử phát triển của phép biện chứng
6.2. Nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật
6.2.1. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật
6.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản của PBC phản ánh những mối liên hệ phổ biến của thế giới.
6.2.3. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
6.3. Phƣơng pháp và phƣơng pháp luận. Các nguyên tắc phƣơng pháp luận cơ bản của
phép biện chứng duy vật
6.3.1. Phƣơng pháp và phƣơng pháp luận
6.3.2. Một số nguyên tắc phƣơng pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật
Chƣơng 7. Nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn của triết học Mác – Lênin
7.1. Phạm trù thực tiễn và phạm trù lí luận
7.1.1. Phạm trù thực tiễn
7.1.2. Phạm trù lý luận
7.2. Các yêu cầu cơ bản của nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn
7.2.1. Thực tiễn là cơ sở, mục đích, động lực của lý luận, tiêu chuẩn kiểm tra lý luận.
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7.2.2. Thực tiễn phải đƣợc chỉ đạo bởi lý luận khoa học. Ngƣợc lại, lý luận phải đƣợc
vận dụng vào thực tiễn, kiểm nghiệm trong thực tiễn, tiếp tục bổ sung và phát triển
trong thực tiễn.
7.3. Ý nghĩa phƣơng pháp luận của nguyên tắc này trong thực tiễn ở nƣớc ta.
7.3.1. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cũng nhƣ các
tri thức khoa học phù hợp với điều kiện cụ thể của nƣớc ta.
7.3.2. Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và quốc tế để tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta.
7.3.3. Trong giáo dục, đào tạo phải kết hợp học với hành, lý luận với thực tiễn.
7.3.4. Khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều
Chƣơng 8. Lý luận hình thái kinh tế xã hội và con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam
8.1. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và vai trò phƣơng pháp luận
8.1.1. Những tiền đề xuất phát để xây dựng lý luận hình thái kinh tế-xã hội
8.1.2. Cấu trúc xã hội và phạm trù hình thái kinh tế-xã hội
8.1.3. Phép biện chứng của sự vận động, phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội.
8.1.4. Tính khoa học và vai trò phƣơng pháp luận của phạm trù hình thái kinh tế-xã hội
8.2. Nhận thức lại về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội
8.2.1. Những dự báo của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chủ nghĩa xã hội
8.2.2. Mô hình chủ nghĩa xã hội kế hoạch hóa tập trung: vai trò lịch sử và những hạn
chế của nó.
8.2.3. Những biểu hiện mới của thời đại và vấn đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội
8.2.4. Con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
6. Phân bổ số tiết học phần
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

3

4

15

Chƣơng 2

3

4

15

Chƣơng 3

3

4

15

Chƣơng 4

3

4

15

Chƣơng 5

3

5

17

Chƣơng 6

4

5

19

Chƣơng 7

4

5

19

Chƣơng 8

4

5

20

Tổng cộng:

36

48

135
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7. Yêu cầu của môn học
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:
x 0,2
- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
x 0,3
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
x 0,5
Điểm học phần:

(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)

12. Tài liệu tham
a. Giáo trình chính:
1. Tri t học Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia, 2013
2. Giáo trình Tri t học Mác - Lênin (dùng cho học viên Cao học và Nghiên cứu sinh
không thuộc chuyên ngành Triết học), NXB Chính trị quốc gia, 2012.
b. Tài liệu tham khảo:
3. C
ệ Đại hộ Đảng toàn quốc lần th VIII, IX, X.
4. Các tài liệu khác liên quan đến môn học.
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2.2. TIẾNG NH (English)
Tên học phần: Tiếng Anh (English)
Mã số học phần: KTXD102
Số tín chỉ: 03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại ngữ, khoa Ngoại ngữ, trƣờng Đại
học Hồng Đức
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:

27 tiết

- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học:
135 tiết
2. Mô tả học phần
Nội dung học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về ngữ pháp: các thì hiện tại
thƣờng, hiện tại tiếp diễn, quá khứ thƣờng, quá khứ tiếp diễn, tƣơng lai thƣờng, tƣơng
lai gần, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành; cách so sánh tính từ hơn
kém, cấp cao nhất mọi âm tiết, cách so sánh từ hơn kém, cấp cao nhất nhiều âm tiết, so
sánh bằng; câu bị động, câu điều kiện; lời nói gián tiếp. Ngoài ra, học phần còn cung
cấp các tình huống và bài viết dƣới nhiều chủ đề để rèn luyện bốn kĩ năng cơ bản:
nghe, nói, đọc, viết.
3. Mục tiêu học phần
Cung cấp cho ngƣời học kiến thức cơ bản cần thiết về tiếng Anh, từ đó ngƣời học
có thể ban đầu làm quen với việc sử dụng trong giao tiếp đơn giản về công việc và
nghiên cứu. Học xong học phần này, ngƣời học phải đạt đƣợc một số các kĩ năng nhƣ
sau:
- Có thể thu thập thông tin chính từ một đoạn văn hay đoạn hội thoại ngắn, có
thể miêu tả, báo cáo và kể lại sơ lƣợc một sự kiện/tình huống đơn giản. Có thể trình
bày một cách đơn giản có chuẩn bị trƣớc một chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng
ngày với đầy đủ các ý chính.
- Có thể nghe lấy ý chính trong các đoạn hội thoại trực diện, các băng hình băng
tiếng, các chƣơng trình phát thanh trong các tình huống giao tiếp thông thƣờng về các
chủ đề hàng ngày quen thuộc liên quan đến bản thân, tại nơi làm việc, trƣờng học…
Tốc độ lời nói chậm đến trung bình; Có thể ghi chép vắn tắt nội dung chính và một vài
chi tiết trong khi nghe.
- Có thể đọc và nắm ý chính, hiểu các từ chủ yếu và chi tiết quan trọng trong
một văn bản đơn giản.
- Có thể viết đoạn văn ngắn, đơn giản; Có thể điền mẫu khai xin việc với các
nhận xét ngắn về kinh nghiệm, khả năng, ƣu điểm.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
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Kết thúc học phần ngƣời học phải có đƣợc: các kiến thức cơ bản về ngữ pháp:
các thì hiện tại thƣờng, hiện tại tiếp diễn, quá khứ thƣờng, quá khứ tiếp diễn, tƣơng lai
thƣờng, tƣơng lai gần, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành; biết cách so
sánh tính từ hơn kém, cấp cao nhất mọi âm tiết, cách so sánh từ hơn kém, cấp cao nhất
nhiều âm tiết, so sánh bằng câu bị động, câu điều kiện; lời nói gián tiếp; bốn kĩ năng
nghe - nói - đọc - viết bằng tiếng Anh; có thể tham gia các tình huống giao tiếp thông
thƣờng với ngƣời nƣớc ngoài và đọc đƣợc các văn bản tiếng nh đơn giản.
5. Nội dung chi tiết học phần
Unit 1. Advertising
1.1. Listening Campus Conversation
1.1.1. Pre-Listening vocabulary. Guess the meaning of the boldfaced
1.1.2. First listening. A student talks to a professor about false advertising
1.1.3. Second listening. Add details to your notes
1.1.4. Academic listening. Advertising on the Air
1.2. Reading Essay
1.2.1. Pre-reading. Read the title and skim the first and last sentences.
1.2.2. Reading – Changing the word Markets
1.3. Speaking Integrated Task
1.3.1. Discuss your idea about the topic “ dvertising ll over the World”
1.3.2. Use examples from the reading and listening.
1.3.3. Discuss the idea about emotional appeals.
1.4. Writing Independent Task
1.4.1. Step 1: Write on the following topic “a product you enjoy and explain how
advertise it”
1.4.2. Step 2: Write for 20 minutes “To evaluate a partner’s writing
1.5. Skill focus: skimming and scanning
Unit 2. Extreme Sports
2.1. Listening Campus Conversation
2.1.1. Pre-Listening vocabulary. Guess the meaning of the boldfaced
2.1.2. First listening. A student talks to a professor about her parents expectations
concerning her plan of study
2.1.3. Second listening. Add details to your notes
2.1.4. Academic listening. Advertising on the Air
2.2. Reading Essay
2.2.1. Pre-reading. Read the title and skim the first and last line of each paragraph.
2.2.2. Reading – High School Star Hospitalized for Eating disorder.
2.3. Speaking Integrated Task
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2.3.1. Talk about a specific time when you did something obsessively.
2.3.2. Work with a partner – To evaluate your partner’s response.
2.4. Writing Independent Task
2.4.1. Step 1: Write on the following topic “Give specific support from reading and the
listening”
2.4.2. Step 2: Write for 20 3minutes “To evaluate a partner’s writing
2.5. Skill focus: speaking and writing independently
Unit 3. Fraud
3.1. Listening Campus Conversation
3.1.1. Pre-Listening vocabulary. Guess the meaning of the boldfaced words or phrases
3.1.2. First listening. A student talks to a financial advisor about scholarships
3.1.3. Second listening. Work with your partner and compare your answer
3.1.4. Academic listening. Victims of Fraud
3.2. Reading An advertisement
3.2.1. Pre-reading. Read the title and skim the passage on the next page.
3.2.2. Reading – The Organic Health Center
3.2.3. Analysis – Basis comprehension, organization, inference, reference
3.3. Speaking Integrated Task
3.3.1. Speak about the relationship between the topics
3.3.2. Discuss the answer to the questions:
What is quack?
What are some problems with a treatment from a quack?
3.3.3. Discuss the idea about emotional appeals.
3.4. Writing Independent Task
Write on the following topic: “Experience you have had with fraud or dishonesty”
3.4.1. Step 1: think of experience with fraud and cheating you have had
3.4.2. Step 2: take turns telling your stories
3.4.3. Write for 20 minutes “To evaluate a partner’s writing
3.5. Skill focus: Using Context Clues
Unit 4. Storytelling
4.1. Listening Campus Conversation
4.1.1. Pre-Listening vocabulary. Guess the meaning of the boldfaced
4.1.2. First listening. A student talks to a professor about making an oral presentation
4.1.3. Second listening. Add details to your notes
4.1.4. Academic listening. Interviews: Jackie Torrance
4.2. Reading Renew
4.2.1. Pre-reading. Guess the meaning of the boldfaced words or phrases
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4.2.2. Reading – behind the Story of “The metamorphosis”
4.3. Speaking Integrated Task
4.3.1. Using the concept of anthropomorphism, compare yourself to an animal, plant,
or non-living thing and describe your traits and abilities.
4.3.2. Tell a short story about yourself
4.4. Writing Independent Task
4.4.1. Synthesize the information in the listening and reading expert to convey how the
author, Franz Kafka, uses anthropomorphism to describe the man, Gregor Samsa.
4.4.2. Write on the following topic: “Describe how Kafaka, the author, uses
anthropomorphism to describe the man, Gregor Samsa”
4.5. Skill focus: Identifying and using rhetorical Structure
Unit 5. Language
5.1. Listening Campus Conversation
5.1.1. Pre-Listening vocabulary. Guess the meaning of the boldfaced words of phrases
5.1.2. First listening. A student talks to a resident assistant about his accent and
adjusting to life in a big city.
5.1.3. Second listening. Add details to your notes
5.1.4. Academic listening. Speaking of gender
5.2. Reading Magazine Article
5.2.1. Pre-reading. Read the first and the last sentence of the paragraph
5.2.2. Reading – Code Switching
5.2.3. Analysis – basis comprehension, organization, inference, reference
5.3. Speaking Integrated Task
5.3.1. Discuss the concept of stereotyping highlighted in the reading excerpt and use
the example.
5.3.2. Discuss with the partner – What is wrong with stereotyping? Give speccific
examples.
5.4. Writing Independent Task
5.4.1. Identify a group that has been stereotyped and support your opinion with
examples.
5.4.2. Write on the following topic: “What do you think of when you hear a certain
language, dialect”
5.5. Skill focus
6. Phân bổ số tiết học phần
Nội dung học phần
Unit 1

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

3

4

20
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Unit 2

5

6

20

Unit 3

5

8

25

Unit 4

7

8

30

Unit 5

7

10

40

Tổng cộng:

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:
- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
Điểm học phần:

x 0,2
x 0,3
x 0,5

(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)

12. Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
1. Adrian Doff, Chritopher Jones, Meaning into words, Cambridge University press,
1984
2. Alice Oshima, Ann Hogue, Writing Academic English, Nxb Trẻ, 2004
3. Elaine Kirn, Pamela Hartmann, A reading Skill Book, Printed in Singapore, 1985
b. Tài liệu tham khảo:
4. Fraaida Dubin & Elite Olshtain, Reading By All Means, Addison Wesley Publishing
Copany, 1981.
5. Gerald Mosback, Vivienne Moaskak, Practical Faster Reading, Cambridge
University Press, 1976.
6. Jack C. Richards, New Interchange, Oxford University press, 2000
7. Lizz & John Soars, New Headway Intermediate, Oxford University Press, 2000
8. Patricia Akert, Cause and Effect, Newbury House Publishers, 1986
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2.3. PHƢƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHO HỌC
Tên học phần: Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học (Research
methodologies)
Mã môn học: KTXD103
Số tín chỉ: 03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công nghệ,
trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian
- Lý thuyết :
27 tiết
- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học
:
135 tiết
2. Mô tả học phần
Học phần gồm có các nội dung sau: Khái niệm về nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ; các loại hình nghiên cứu khoa học; các phƣơng pháp nghiên cứu
khoa học; trình tự thực hiện một đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; viết và trình bày đề
tài, dự án nghiên cứu khoa học.
3. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Khái niệm về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; các loại
hình nghiên cứu khoa học; các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học; trình tự thực hiện một
đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; viết và trình bày đề tài, dự án nghiên cứu khoa học.
- Kĩ năng: Phân biệt và xác định đƣợc ý nghĩa của nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ; Phân biệt và nhận dạng đƣợc các loại hình nghiên cứu khoa học; Lựa
chọn đề tài nghiên cứu; Lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu khoa học phù hợp trong đề tài
cụ thể; Xây dựng quy trình nghiên cứu khoa học; Tìm kiếm tài liệu; Có khả năng thu thập
thông tin, dữ liệu; Phân tích và tổng hợp thông tin; Giải thích kết quả đạt đƣợc; Viết và
trình bày báo cáo đồ án, dự án khoa học.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần ngƣời học phải có đƣợc kiến thức về các phƣơng pháp nghiên
cứu khoa học, trình tự thực hiện một đề tài, dự án khoa học, viết và trình bày các báo
cáo khoa học, vận dụng trong việc viết các bài báo khoa học và luận văn tốt nghiệp.
5. Nội dung học phần
Chƣơng 1. Khoa học và công nghệ
1.1. Khoa học
1.1.1. Khái niệm về khoa học
1.1.2. Sự phát triển của khoa học
1.1.3. Phân loại khoa học
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1.2. Công nghệ
1.2.1. Khái niệm về công nghệ
1.2.2. Chuyển giao công nghệ
1.2.3. So sánh ý nghĩa giữa khoa học và công nghệ
1.3. Nghiên cứu khoa học
1.3.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học
1.3.2. Phân loại nghiên cứu khoa học
1.3.3. Sản phẩm nghiên cứu khoa học
Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa hoc
2.1. Khái niệm về phƣơng pháp nghiên cứu khoa học
2.1.1. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học là gì?
2.1.2. Các đặc trƣng riêng của Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học
2.1.3. Phân loại Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học
2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học thông dụng
2.2.1. Các Các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học thực tiễn:
2.2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết (literature review)
2.2.3. Các phƣơng pháp toán học trong NCKH
Chƣơng 3. Xây dựng đề tài nghiên cứu
3.1. Đề tài khoa học
3.1.1. Các loại đề tài khoa học
3.1.2. Xây dựng đề tài khoa học
3.2. Đề tài luận văn tốt nghiệp
3.2.1. Các loại văn bản khoa học
3.2.2. Chuẩn bị luận văn tốt nghiệp
Chƣơng 4. Thu thập và phân tích số liệu
4.1. Khái niệm về số liệu và thống kê
4.1.1. Bản chất và vai trò của số liệu trong nghiên cứu
4.1.2. Vai trò của thống kê số liệu
4.2. Chọn mẫu
4.2.1. Phƣơng pháp lấy mẫu
4.2.2. Quyết định về kích thƣớc lấy mẫu.
4.3. Xử lý số liệu và diễn giải
4.3.1. Xử lý số liệu
4.3.2. Diễn giải
4.4. Xử lý phƣơng pháp gần đúng thống kê để xử lý số liệu
Chƣơng 5. Viết văn bản khoa học
5.1. Các văn bản khoa học và đề tài khoa học
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5.1.1. Viết tài liệu khoa học
5.1.2. Viết báo cáo kết quả đề tài NCKH
5.2. Đề tài nghiên cứu khoa học
5.2.1. Đề cƣơng nghiên cứu
5.2.2. Cấu trúc của đề tài khoa học
5.3. Luận văn tốt nghiệp
5.3.1. Những yêu cầu chung
5.3.2. Cấu trúc của luận văn tốt nghiệp
Chƣơng 6. Kỹ thuật thuyết trình
6.1. Những yêu cầu chung
6.2. Báo cáo khoa học
6.2.1. Vấn đề thuyết trình
6.2.2. Luận điểm thuyết trình
6.2.3. Luận cứ thuyết trình
6.2.4. Phƣơng pháp thuyết trình
6.3. Bảo vệ đề tài, luận văn tốt nghiệp
6. Số tiết phân bổ:
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

4

6

22

Chƣơng 2

4

6

22

Chƣơng 3

4

6

22

Chƣơng 4

5

6

23

Chƣơng 5

5

6

23

Chƣơng 6

5

6

23

Tổng cộng:

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết,
dự các tiết thảo luận, thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu
luận, dự thi đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng, máy
chiếu, loa, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
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11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:

x 0,2

- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:

x 0,3

- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
x 0,5
Điểm học phần:
(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)
12. Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
1. Dƣơng Ngọc Tiển, Giáo trình phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB xây
dựng, 2006;
2. Vũ Cao Đàm, Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học Kỹ thuật,
1999.
b. Tài liệu tham khảo:
3. Phƣơng Kỳ Sơn, Các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, NXB Chính trị quốc gia,
2001.
4. Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Đăng Bình, Bài giảng phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa
học, Đại học Thái Nguyên, 2001.
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2.4. KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP NÂNG C O
Tên học phần: Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao (Advanced reinforced
concrete structure)
Mã môn học: KTXD104
Số tín chỉ: 03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công nghệ,
trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian
- Lý thuyết
:27 tiết
- Xemina, bài tập :36 tiết
- Tự học
:135 tiết
2. Mô tả học phần
Nội dung học phần cung cấp cho ngƣời học các kiến thức nâng cao về kết cấu bê
tông cốt thép: Các phƣơng pháp thiết kế, chế độ làm việc, quan hệ mô men và độ cong,
lực tác dụng và biến dạng, biểu đồ tƣơng tác lực dọc và mô men, kết cấu chịu uốn và
nén kết hợp, kết cấu chịu lực cắt, mô hình tính toán theo sơ đồ giàn ảo. Các nguyên lý
và sơ đồ tính toán đƣợc áp dụng theo tiêu chuẩn ACI 318, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu
bê tông cốt thép của Mỹ.
3. Mục tiêu học phần
Phát triển hệ thống kiến thức chuyên sâu về công trình bê tông cốt thép chủ yếu
dựa trên các phƣơng pháp phát triển mới và áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế của các
nƣớc tiên tiến (tiêu chuẩn ACI 318 của Mỹ, Eurocode 8 của châu Âu). Học viên đƣợc
cung cấp kiến thức chuyên sâu về chế độ làm việc, phân tích và thiết kế các thành
phần, kết cấu, và hệ thống kết cấu thƣờng dùng trong xây dựng.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần học viên có khả năng áp dụng tiêu chuẩn ACI 318 trong thiết
kế các kết cấu bê tông cốt thép; nắm đƣợc các nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt
thép nâng cao; phân tích đƣợc chế độ làm việc của kết cấu; biểu diễn đƣợc các mối
quan hệ giữa mô men-độ cong, lực tác dụng-biến dạng, lực dọc-moomen; thiết kế
đƣợc các kết cấu chịu uốn và nén kết hợp, kết cấu chịu cắt; sử dụng sơ đồ giàn ảo
trong thiết kế các dầm cao.
5. Nội dung học phần
Chƣơng 1. Các phƣơng pháp thiết kế
1.1. Thiết kế theo ứng suất cho phép
1.2. Thiết kế theo khả năng chịu lực
1.3. Thiết kế theo khả năng chịu biến dạng
1.4. Các lý thuyết mới khác
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Chƣơng 2. Vật liệu
2.1. Thành phần của bê tông
2.2. Tính chất cơ học của lớp bê tông ngoài
2.3. Tính chất cơ học của bê tông lõi (bị ép ngang)
2.4. Cốt thép
2.5. Tính chất cơ học của thép
Chƣơng 3. Kết cấu chịu uốn và kéo nén
3.1. Chịu uốn thuần túy
3.1.1. Khái niện
3.1.2. Phân tích quan hệ mô men và độ cong
3.1.3. Ứng suất và biến dạng
3.1.4. Sử dụng phần mềm phân tích quan hệ mô men và độ cong
3.1.5. Đƣờng quan hệ lực và biến dạng
3.2. Uốn và kéo nén kết hợp
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Nén thuần túy
3.1.3. Biểu đồ tƣơng tác giữa lực dọc và mô men
3.3. Uốn hai phƣơng và kéo nén kết hợp
Chƣơng 4. Kết cấu chịu cắt
4.1. Khái niệm
4.2. Khả năng chịu cắt của dầm bê tông
4.3. Khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép
4.4. Mô hình tính toán
4.5. Tính theo tiêu chuẩn ACI 318
4.6. Các sơ đồ tính toán khác
Chƣơng 5. Lực dính
5.1. Tính chất cơ học của lực dính
5.2. Ứng suất dính
5.3. Biến dạng do ma sát và trƣợt
5.4. Chiều dài neo thép
5.5. Nối thép
Chƣơng 6. Mô hình giàn ảo
6.1. Khái niệm
6.2. Sơ đồ tính toán
6.3. Tính toán theo tiêu chuẩn ACI
6.4. Lựa chọn sơ đồ tính toán
6.5. Dầm cao
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6.6. Lực ma sát
6. Phân bổ số tiết học phần
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

3

6

15

Chƣơng 2

5

8

30

Chƣơng 3

8

10

40

Chƣơng 4

11

12

50

Tổng cộng:

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:
x 0,2
- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
x 0,3
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
x 0,5
Điểm học phần:
(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)
12. Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
[1]. Ou, Y.C., and Oktavianus, Y., Behavior of reinforced concrete members, First
edition, Rye Field Publishing, 2013 – Bản dịch Bộ môn Kỹ thuật công trình.
[2]. Wight J.K., and MacGregor J.G., Reinforced concrete – mechanics and design, 6th
edition, Pearson, 2012.
b. Tài liệu tham khảo:
[3]. Nilson A.H, Darwin D., and Dolan C.W., Design of concrete structures, 14 th
edition, McGraw-Hill, 2010.
[4]. McCormac J.C., and Nelson J.K., Design of reinforced concrete, 7th edition, John
Wiley & Sons, 2006.
82

2.5. KẾT CẤU THÉP NÂNG C O
Tên học phần tiếng Anh: Advanced steel structures
Mã môn học: KTXD105
Số tín chỉ: 02 (1,2; 0,8)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công nghệ,
trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian
- Lý thuyết: 18 tiết
- Thảo luận, bài tập : 24 tiết
- Tự học : 90 tiết
2. Mô tả học phần
Kết cấu nhà công nghiệp một tầng: bố trí kết cấu nhà công nghiệp một tầng; khung
ngang nhà công nghiệp một tầng; hệ giằng và hệ mái nhà công nghiệp một tầng; tính toán
khung ngang và cột thép nhà công nghiệp; kết cấu đỡ cầu trục; nhà công nghiệp loại nhẹ.
Kết cấu thép nhà nhịp lớn: phạm vi sử dụng và các đặc điểm của kết cấu thép nhà nhịp
lớn; kết cấu phẳng nhịp lớn; kết cấu không gian và hệ kết cấu mái treo. Kết cấu thép nhà
cao tầng: các đặc điểm cơ bản của nhà cao tầng; tổ hợp hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng;
một số nguyên lý cơ bản trong thiết kế nhà cao tầng; tải trọng và tác dụng; tính toán nhà
cao tầng; cấu tạo các cấu kiện cơ bản; các chi tiết và liên kết.
3. Mục tiêu học phần
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên ngành xây dựng nắm vững các phƣơng pháp tính
toán thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, kết cấu thép nhà nhịp lớn và kết cấu
thép nhà cao tầng.
- Kỹ năng: Xác định đƣợc các kích thƣớc của khung ngang; Lập sơ đồ tải trọng
tác dụng lên khung, xác định nội lực và tổ hợp nội lực; Thiết kế tiết diện cột và các chi
tiết cột; Thiết kế tiết diện xà mái; Bố trí và thể hiện trên bản v .
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần học viên có khả năng vận dụng các phƣơng pháp tính toán
thiết kế kết cấu thép để thiết kế nhà công nghiệp một tầng, nhà kết cấu thép nhịp lớn
và nhà kết cấu thép cao tầng.
5. Nội dung học phần
Chƣơng 1. Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng
1.1. Đại cƣơng về kết cấu thép nhà công nghiệp
1.2. Bố trí kết cấu nhà công nghiệp một tầng
1.3. Khung ngang nhà công nghiệp một tầng
1.4. Hệ giằng nhà công nghiệp 1 tầng
1.5. Hệ mái nhà công nghiệp
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1.6. Tính toán khung ngang
1.7. Cột thép nhà công nghiệp
1.8. Kết cấu đỡ câu trục
1.9. Nhà công nghiệp loại nhẹ
Chƣơng 2. Kết cấu thép nhà nhịp lớn
2.1. Phạm vi sử dụng và các đặc điểm của kết cấu thép nhà nhịp lớn
2.2. Kết cấu phẳng nhịp lớn
2.3. Kết cấu không gian nhịp lớn
2.4. Hệ kết cấu mái treo
Chƣơng 3. Kết cấu thép nhà cao tầng
3.1. Đại cƣơng kết cấu thép nhà cao tầng
3.2. Tổ hợp hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng
3.3. Một số nguyên lý cơ bản trong thiết kế nhà cao tầng
3.4. Tải trọng và tác dụng
3.5. Tính toán nhà cao tầng
3.6. Cấu tạo các cấu kiện cơ bản
3.7. Các chi tiết và liên kết
Chƣơng 4: Quy trình thiết kế nhà thép
1. Sơ đồ kết cấu khung ngang
2. Xác định tải trọng tác dụng lên khung
3. Thiết kế xà gồ
4. Xác định nội lực khung ngang:
5. Thiết kế tiết diện cột
6. Thiết kế tiết diện xà mái
7. Kiểm tra chuyển vị khung
8. Thiết kế các chi tiết khung:
6. Phân bổ số tiết học phần
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

4

5

20

Chƣơng 2

4

5

20

Chƣơng 3

5

7

25

Chƣơng 4

5

7

25

Tổng cộng:

18

24

90

7. Yêu cầu của môn học:
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Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:
x 0,2
- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
x 0,3
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
x 0,5
Điểm học phần:
(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)
12. Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
[1] Nguyễn Quang Viên, Kết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp, NXB Khoa học
và kỹ thuật 2013.
[2] Đoàn Định Kiến, Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp, NXB Khoa học và kỹ
thuật 2007.
b. Tài liệu tham khảo:
[3] Hoàng Văn Quang, Thiết kế khung tháp nhà công nghiệp, Nhà xuất bản khoa học
và kỹ thuật 2010.
[4] TCVN 5575-2012, K t cấu thép – tiêu chuẩn thi t k .
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2.6. VẬT LIỆU XÂY DỰNG NÂNG C O
Tên môn học: Vật liệu xây dựng nâng cao (Advanced construction
materials)
Mã số môn học:
KTXD106
Số tín chỉ:
3 (1,8;1,2 )
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công
nghệ, trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:
27 tiết
- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học:
135 tiết
2. Mô tả môn học
Cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về vật liệu xây dựng: Các loại
phụ gia dùng trong bê tông; một số loại bê tông đặc biệt hay đƣợc dùng trong các công
trình xây dựng nhƣ: bê tông cƣờng độ cao, bê tông đầm lăn, bê tông tự lèn.
3. Mục tiêu
Học viên hiểu biết về các loại phụ gia dùng cho bê tông và vữa, có khả năng
thiết kế thành phần các loại bê tông nhƣ bê tông cƣờng độ cao, bê tông đầm lăn, bê
tông tự lèn, nắm bắt đƣợc các đặc điểm và sử dụng hợp lý các loại vật liệu.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần ngƣời học có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên sâu về
vật liệu xây dựng trong việc: sử dụng hợp lý các phụ gia trong bê tông, thiết kế thành
phần bê tông cƣờng độ cao, bê tông đầm lăn, bê tông tự lèn.
5.Nội dung học phần
Chƣơng 1: Phụ gia dùng cho bê tông và vữa
1.1. Lịch sử dùng phụ gia ở Việt Nam.
1.2. Hệ thống quản lý và sử dụng phụ gia ở Việt Nam.
1.3. Phân loại phụ gia.
Chƣơng 2: Bê tông cƣờng độ cao
2.1. Khái quát về bê tông cƣờng độ cao.
2.2. Cấu trúc của bê tông cƣờng độ cao
2.3. Tính chất cơ bản của bê tông cƣờng độ cao.
2.4. Tính toán cấp phối bê tông cƣờng độ cao.
Chƣơng 3: Bê tông đầm lăn
3.1. Khái quát về bê tông đầm lăn.
3.2. Tình hình nghiên cứu ứng dụng BTĐL trên thế giới và ở Việt Nam.
3.3. Vật liệu chế tạo bê tông lăn.
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3.4. Tính toán thiết kế cấp phối bê tông đầm lăn.
3.5. Thi công bê tông đầm lăn
Chƣơng 4: Bê tông tự lèn
4.1. Khái quát về bê tông tự lèn.
4.2. Tình hình nghiên cứu ứng dụng BTTL trên thế giới và ở Việt Nam.
4.3. Vật liệu chế tạo bê tông tự lèn.
4.4. Tính toán thiết kế cấp phối bê tông tự lèn.
4.5. Thi công bê tông tự lèn
6. Phân bổ số tiết học phần
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

6

9

33

Chƣơng 2

7

9

34

Chƣơng 3

7

9

34

Chƣơng 4

7

9

34

Tổng cộng:

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:
- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:

x 0,2
x 0,3

- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
x 0,5
Điểm học phần:
(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)
12.Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
[1] TS. Vũ Quốc Vƣơng, Vật liệu xây dựng nâng cao.
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[2] Vật liệu xây dựng đại cƣơng (Dịch từ: Basic Construction Materials); Tác giả:
Theodore W. Marotta; Professor of Civil Engineering Technology Hudson Valley
Community College.
[3] GS.TS Pham Duy H u; PGS.TS Nguy n Ngọ Lo
chấ ượng cao, Hà nội 2008.

, …; B ô

ư

độ cao và

b. Tài liệu tham khảo:
[4] Evaluation of Civil Engineering Materials, M.E.Criswell.
[5] Introduction to MATERIALS SCIENCE FOR ENGINEERS; Sixth Edition; JAMES
F. SHACKELFORD; University of California, Davis PEARSON Prentice HallUpper
Saddle River, New Jersey 07458.
[6] PGS.TS. Nguy n Viêt Trung; TS. Nguy n Ngọc Long;Bê tông cốt sợi thép
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2.7. NỀN MÓNG NÂNG C O
Tên môn học: Nền móng nâng cao ( dvanced foundations)
Mã môn học: KTXD107
Số tín chỉ: 02 (1,2; 0,8)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công
nghệ, trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:

18 tiết

- Thảo luận, Thực hành: 24 tiết
- Tự học:
90 tiết
2. Mô tả học phần:
Nội dung học phần bao gồm: Các lý thuyết tính toán nâng cao cho móng nông;
tính toán một số loại móng cọc và một số kỹ thuật nền móng trên đất sụt lở và trƣơng
nở; hƣ hỏng và sửa chữa móng cọc; sửa chữa công trình bị lún nghiêng.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho học viên lý thuyết để ứng dụng thiết kế móng nông,
móng cọc, giải pháp xử lý một số trƣờng hợp đặc biệt, vận dụng tốt lý thuyết trong
thực tế thiết kế và nghiên cứu, xử lý một số sự cố hƣ hỏng do nền móng công trình.
4. Chuẩn đầu ra học phần
Kết thúc học phần ngƣời học có khả năng thiết kế đƣợc móng nông, các loại
móng cọc, đề ra đƣợc các giải pháp xử lý những sự cố công trình do hƣ hỏng nền
móng gây ra.
5. Nội dung môn học:
Chƣơng 1: Tính toán móng nông
1.1 Giới thiệu chung
1.2 Đánh giá tính chất đất nền qua các thông số thí nghiệm
1.3 Tải trọng tác dụng trên móng
1.4 Các phƣơng pháp tính sức chịu tải của móng nông
1.5 Móng nông và các hƣ hỏng thƣờng gặp
1.6 Các biện pháp kỹ thuật gia cƣờng móng nông
1.7 Gia cƣờng móng bị xâm thực
Chƣơng 2: Tính toán móng cọc
2.1 Giới thiệu chung
2.2 Tính toán khả năng chịu tải của cọc đơn (theo đất nền, theo nén tĩnh, xuyên tĩnh...)
2.3 Ảnh hƣởng của ma sát âm xung quanh cọc
2.4 Nhóm cọc và các thông số ảnh hƣởng
2.5 Độ lún của móng cọc
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2.6 Đặc điểm chính khi thi công móng cọc trong các loại đất nền
Chƣơng 3: Chọn loại móng và cơ sở để thiết kế
3.1 Các yếu tố quyết định loại móng
3.2 Móng trên nền đất sét và đất bụi dẻo
3.3 Móng trên nền đất cát và đất bụi không dẻo
3.4 Móng trên đất sụt lở và trƣơng nở
3.5 Móng trên nền đất không đồng nhất
Chƣơng 4: Hƣ hỏng sửa chữa móng cọc
4.1 Nguyên nhân hƣ hỏng móng cọc
4.2 Các biện pháp gia cố đài cọc
4.3 Các biện pháp bổ xung cọc biên
4.4 Các biện pháp nối dài cọc cũ.
Chƣơng 5: Sửa thẳng công trình lún nghiêng
5.1 Nguyên nhân gây công trình lún nghiêng
5.2 Các biện pháp sửa thẳng công trình lún nghiêng
5.3 Những bài học kinh nghiệm
6. Phân bổ số tiết môn học:
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

3

4

15

Chƣơng 2

3

4

15

Chƣơng 3

4

5

18

Chƣơng 4

4

5

20

Chƣơng 5

4

6

22

Tổng

18

24

90

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
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11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:

x 0,2

- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:

x 0,3

- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
x 0,5
Điểm học phần:
(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)
12. Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
[1]. Das B.M., Principles of Foundation Engineering, Thomson engineering, 2010.
[2]. Liu C., and Evett J.B., Soils and Foundations, Pearson Prentice, 2005.
[3]. Peck R.B., Hanson W.E., và Thornburn T.H., K thuật N n móng, Bản dịch của
Nguyễn Công Mẫn-Nguyễn Uyên - Trịnh Văn Cƣơng, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
b. Tài liệu tham khảo:
[4]. Murthy V.N.S., Advanced foundation engineering, CBS Publishers & Distributors,
2007.
[5]. Murthy V.N.S., Geotechnical engineering – Principles and practices of soild
mechanics and foundation engineering, Nanyang technical university, Singapore.
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2.8. ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU
Tên học phần: Động lực học kết cấu (Dynamics of structures)
Mã môn học: KTXD108
Số tín chỉ: 03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công
nghệ, trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:

27 tiết

- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học:
135 tiết
2. Mô tả học phần
Môn học cung cấp các khái niệm và phƣơng pháp phân tích động lực học
(chuyển vị, vận tốc, gia tốc hoặc nội lực ứng suất, …) trong kết cấu khi chịu tác dụng
của tải trọng động và động đất. Đây là mảng kiến thức quan trọng trong ngành cơ học
công trình, có ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn.
3. Mục tiêu học phần
Trang bị cho học viên các kiến thức về lý thuyết động lực học để nắm đƣợc các
khái niệm cơ bản, các phƣơng pháp phân tích bài toán kết cấu chịu tải trọng động. Từ đó
có đủ khả năng để thực hiện các đề tài nghiên cứu thực tiễn hay làm luận án cao học.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần ngƣời học có khả năng thiết lập đƣợc các phƣơng trình
chuyển động của hệ một và nhiều bậc tự do, phân tích đƣợc các đặc tính động lực học
(chuyển vị, vận tốc, gia tốc, …) của hệ một và nhiều bậc do.
5. Nội dung học phần
Chƣơng 1. Mở đầu
1.1. Giới thiệu các khái niệm, nguyên lý cơ bản
1.2. Nguyên lý D’ lambert
1.3. Nguyên lý công khả dĩ
1.4. Nguyên lý Hamilton
1.5. Phƣơng trình Lagrange
1.6. Hệ suy rộng, toạ độ suy rộng
Chƣơng 2. Hệ một bậc tự do
2.1. Thiết lập phƣơng trình chuyển động
2.2. Dao động tự do
2.3. Phản ứng với tải trọng điều hoà – Cô lập dao động
2.4. Phản ứng với tải trọng chu kì – Dạng phức
2.5. Phản ứng với tải trọng xung
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2.6. Phản ứng với tải trọng tổng quát, phân tích miền tần số
2.7. Phân tích phản ứng của hệ phi tuyến – Phƣơng pháp Newmark
2.8. Phân tích kết cấu chịu gia tốc nền của động đất
Chƣơng 3. Hệ nhiều bậc tự do
3.1. Thiết lập phƣơng trình chuyển động
3.2. Xác định các ma trận tính chất của kết cấu – phƣơng pháp giảm bậc tự do
3.3. Dao động tự do không cản – Trực giao các Modes Shape
3.4. Xác định tải trọng tới hạn
3.5. Phân tích phản ứng động – Phƣơng pháp chồng chất Modes
3.6. Phân tích kết cấu chịu gia tốc nền của động đất
6. Số tiết phân bổ:
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

9

12

45

Chƣơng 2

9

12

45

Chƣơng 3

9

12

45

Tổng cộng:

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:

x 0,2

- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
x 0,3
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
x 0,5
Điểm học phần:
(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)
12. Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
[1] Clough R. W., Penzien J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, 1993 (1975).
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[2] Chopra A. K., Dynamics of Structures, Prentice-Hall, 1995.
b. Tài liệu tham khảo:
[3] Buchhold H., Structural Dynamics for Engineer, Thomas Telford, 1997.
[4] Geradin M., Mechnical vibrations and Structural dynamics, Belgian, 1993.
[5] Rao S. S., Mechnical Vibrations, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.
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2.9. ĐỘ TIN CẬY CỦ CÔNG TRÌNH
Tên môn học: Độ tin cậy của công trình (Reliability of structures)
Mã số môn học: KTXD109
Số tín chỉ: 03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công
nghệ, trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:

27 tiết

- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học:

135 tiết

2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung học phần bao gồm: Các khái niệm cơ bản về xác suất, biến số ngẫu
nhiên, các hàm phân phối xác suất, các phƣơng pháp phân tích xác suất, các phƣơng
pháp xác định độ tin cậy của công trình, thiết kế tối ƣu hóa kết cấu dựa trên độ tin cậy
của công trình.
3. Mục tiêu của học phần:
Cung cấp cho ngƣời học các kiến thức chuyên sâu về xác suất để tính toán và
xác định độ tin cậy của công trình, từ đó thiết kế tối ƣu hóa các kết cấu của công trình
dựa trên độ tin cậy.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần ngƣời học có khả năng sử dụng các hàm phân phối xác xuất để
dự đoán độ tin cậy của công trình, ứng dụng độ tin cậy của công trình trong việc thiết
kế tối ƣu hóa các kết cấu.
5. Nội dung học phần:
Chƣơng 1. Khái niệm
1.1. Mở đầu
1.2. Phân tích các biến số ngẫu nhiên
1.3. Độ tin cậy và tầm quan trọng của nó đối với công trình
Chƣơng 2. Lý thuyết cơ bản về xác suất
2.1. Các khái niệm cơ bản về xác suất
2.2. Biến số ngẫu nhiên
2.3. Các mô hình xác suất
Chƣơng 3. Phân tích xác suất
3.1. Giải pháp kỹ thuật phân tích độ tin cậy của công trình
3.2. Các phƣơng pháp lấy mẫu
3.3. Phƣơng pháp phần tử hữu hạn
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Chƣơng 4. Các phƣơng pháp xác định độ tin cậy của công trình
4.1. Phƣơng pháp tin cậy thứ nhất
4.2. Phƣơng pháp tin cậy thứ hai
4.3. Các ứng dụng trong kỹ thuật công trình
Chƣơng 5. Tối ƣu hóa kết cấu dựa trên độ tin cậy
5.1. Tối ƣu hóa kết cấu
5.2. Bài toán và thuật toán
5.3. Quá trình tối ƣu hóa toán học
5.4. Phân tích độ nhạy
5.5. Tối ƣu hóa kết cấu trong thực tiễn
5.6. Sự hội tụ
5.7. Tối ƣu hóa thiết kế dựa trên độ tin cậy
6. Số tiết phân bổ:
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

5

7

27

Chƣơng 2

5

7

27

Chƣơng 3

5

7

27

Chƣơng 4

6

7

27

Chƣơng 5

6

8

27

Tổng cộng:

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:
- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
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x 0,2
x 0,3
x 0,5

Điểm học phần:

(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)

12. Tài liệu tham khảo:
a. Giáo trình chính:
1. Choi S.K., Grandhi R.V., and Canfield R.A., Reliability-based structures design,
Springer, 2007.
2. Ang. A.H.S., and Tang W.H., Probability concepts in engineering planning and
design, volume II, John Wiley & Son, 1984.
b. Tài liệu tham khảo:
3. Lemaire M., Chateauneuf A., and Mitteau J.C., Structural reliability, Wiley, 2005.
4. Ditlevsen O., and Madsen H.O., Structural reliability methods, John Wiley & Son,
2007.
5. Hoang Pham, Handbook of reliability engineering, Springer, 2003.
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2.10. LÝ THUYẾT DẺO
Tên học phần: Lý thuyết dẻo (Theory of plasticity)
Mã số học phần: KTXD110
Số tín chỉ:
03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công
nghệ, trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:

27 tiết

- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học:
135 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung học phần bao gồm: Các lý thuyết dẻo, điểm chảy dẻo và điểm phá hủy
hoàn toàn, đƣờng quan hệ ứng suất và biến dạng của vật liệu đàn hồi, vật liệu dẻo tuyệt
đối, và vật liệu dẻo.
3. Mục tiêu học phần
Học phần cung cấp cho ngƣời học các kiến thức chung, các quy tắc và định luật
liên quan đến vật liệu dẻo, các phƣơng pháp mô hình hóa vật liệu dẻo thông qua đƣờng
quan hệ ứng suất và biến dạng, phƣơng pháp xác định điểm chảy dẻo, điểm phá hủy
hoàn toàn.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần ngƣời học có khả năng xây dựng đƣờng quan hệ ứng suất và
biến dạng của các vật liệu đàn hồi, dẻo tuyệt đối và vật liệu dẻo, từ đó có áp dụng
chúng trong các phần mềm mô phỏng và phân tích kết cấu.
5. Nội dung học phần:
Chƣơng 1. Mở đầu
1.1. Giới thiệu về lý thuyết dẻo
1.2. Lịch sử phát triển
1.3. Lý thuyết dẻo trong kéo và nén đơn giản
1.4. Mô hình hóa trạng thái dẻo
Chƣơng 2. Điểm chảy dẻo và điểm bị phá hủy
2.1. Ứng suất
2.2. Điểm chảy dẻo
2.3. Điểm phá hủy
2.4. Tiêu chuẩn xác định điểm chảy dẻo và điểm phá hủy
Chƣơng 3. Vật liệu đàn hồi
3.1. Biến dạng
3.2. Quan hệ tuyến tính (định luật Hooke)
98

3.3. Quan hệ phi tuyến tính
3.4. Nguyên lý công ảo
3.5. Định luật ổn định Drucker
3.6. Tính chất của vật liệu đàn hồi
3.7. Quan hệ ứng suất và biến dạng
Chƣơng 4. Vật liệu biến dạng dẻo tuyệt đối
4.1. Giới thiệu
4.2. Quy tắc Flow
4.3. Quy tắc Flow kết hợp với phƣơng trình Miss
4.4. Quy tắc Flow kết hợp với phƣơng trình Tresca
4.5. Quy tắc Flow kết hợp với phƣơng trình Mohr-Coulomb
4.6. Tính chất của vật liệu dẻo tuyệt đối
4.7. Quan hệ ứng suất và biến dạng
Chƣơng 5. Vật liệu dẻo
5.1. Giới thiệu
5.2. Lý thuyết biến dạng dẻo
5.3. Quy tắc gia cƣờng
5.4. Quy tắc Flow và định luật Drucker
5.5. Ứng suất hiệu quả và biến dạng hiệu quả
5.6. Quan hệ ứng suất và biến dạng
6. Phân bổ số tiết môn học:
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

4

5

20

Chƣơng 2

5

7

25

Chƣơng 3

6

8

30

Chƣơng 4

6

8

30

Chƣơng 5

6

8

30

Tổng

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:

x 0,2

- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
x 0,3
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
x 0,5
Điểm học phần:
(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)
12. Tài liệu tham khảo

a. Giáo trình chính:
1. Yu H.S., Plasticity and Geotechnics, Springer, 2006.
2. Chen W.F., and Han D.J., Plasticity for structural engineers, Springer, 1988
b. Tài liệu tham khảo:
3. Owen D.R.J., and Hinton E., Finite Elements in Plasticity: Theory and Practice,
Pineridge Press Limited, 1980.
4. Khan A.S., and Huang S., Continuum Theory of Plasticity, John Wiley & Son, 1995.
6. Chen W.F., Plasticity in Reinforced Concrete, McGraw-Hill, 1982.

100

2.11. CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NÂNG C O
Tên môn học: Công nghệ xây dựng nâng cao (Advanced construction
technology)
Mã số môn học: KTXD111
Số tín chỉ: 03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công
nghệ, trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:
27 tiết
- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học:
135 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Nội dung học phần bao gồm: Các hệ thống và thiết bị sử dụng trên công trƣờng,
quản lý tiến độ thi công, thi công phần ngầm nâng cao, thi công các loại tƣờng, thi
công bê tông cốt thép dự ứng lực, và thi công nhà công nghiệp.
3. Mục tiêu của học phần:
Cung cấp cho ngƣời học các kiến thức chuyên sâu về các các hệ thống và thiết
bị sử dụng trên công trƣờng, các biện pháp thi công phần ngầm, thi công tầng hầm, thi
công tƣờng bằng các vật liệu khác nhau, thi công bê tông cốt thép dự ứng lực, và thi
công nhà công nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần ngƣời học có khả quản lý và vận hành tốt các hệ thống thiết
bị trên công trƣờng, chỉ đạo và thực hiện thi công tầng hầm, thi công các loại tƣờng,
thi công bê tông cốt thép dự ứng lực, và thi công nhà công nghiệp.
5. Nội dung học phần:
Chƣơng 1. Công trƣờng xây dựng
1.1. Công trƣờng
1.2. Hệ thống điện trên công trƣờng
1.3. nh sáng trên công trƣờng
1.4. Công trình xây dựng trong mùa đông
Chƣơng 2. Tiến độ và thiết bị
2.1. Quản lý tiến độ thi công
2.2. Công tác đất
2.3. Giao thông trên công trƣờng
2.4. Trộn và bơm bê tông
Chƣơng 3. Thi công phần ngầm
3.1.1. Kiểm soát mực nƣớc ngầm
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3.1.2. Đào rãnh sâu
3.1.3. Đắp đê bao
3.1.4. Đƣờng hầm và cống
3.1.5. Nền móng
3.1.6. Tầng hầm
Chƣơng 4. Phòng và chữa cháy
4.1. Nguyên nhân gây cháy
4.2. Các công trình cứu hỏa
4.3. Phƣơng tiện trợ giúp khi xảy ra hỏa hoạn
Chƣơng 5. Thi công các loại tƣờng
5.1. Tƣờng lắp ghép
5.2. Tƣờng bằng chất dẻo
5.3. Tƣờng bằng kính
5.4. Tƣờng bê tông cốt thép
Chƣơng 6. Thi công bê tông ứng suất trƣớc
6.1. Giới thiệu về bê tông ứng suất trƣớc
6.2. Hệ thống bê tông ứng suất trƣớc
6.3. Thi công bê tông ứng suất trƣớc
Chƣơng 7. Thi công nhà công nghiệp
7.1. Thi công phần mái
7.2. Thi công phần tƣờng
7.3. Kết cấu chịu gió
7.4. Kết cấu thoát nƣớc
6. Số tiết phân bổ:
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

3

5

15

Chƣơng 2

4

5

20

Chƣơng 3

4

5

20

Chƣơng 4

4

5

20

Chƣơng 5

4

5

20

Chƣơng 6

4

5

20

Chƣơng 7

4
27

6
36

20
135

Tổng cộng:
7. Yêu cầu của môn học:
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Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:
x 0,2
- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
x 0,3
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
x 0,5
Điểm học phần:
(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)
12. Tài liệu tham khảo:
a. Giáo trình chính:
1.Chudley R., and Creeno R., Advacned construction technology 4th edition, PrenticeHall, 2006.
2. Naboni R., and Paoletti I., Advanced customization in architectural design and
constrction, Springer, 2015.
b. Tài liệu tham khảo:
3. Chudley R., and Creeno R., Construction technology 4th edition, Prentice-Hall,
2005.
4. Barry R., The construction of building volume 1,2,3,4, Blackwell Science, 1996.
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2.12. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KẾT CẤU
Tên môn học: Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu (experimental study of
structures).
Mã số môn học: KTXD112
Số tín chỉ: 03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công
nghệ, trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:
27 tiết
- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học:
135 tiết
2. Mô tả môn học
Nội dung học phần bao gồm: Các kiến thức chung về thực nghiệm công trình,
các loại dụng cụ và thiết bị đo, phƣơng pháp gia tải, các thí nghiệm phá hủy và không
phá hủy, kiểm định chất lƣợng công trình, và thí nghiệm mô hình công trình.
3. Mục tiêu
Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thực nghiệm kết cấu trong xây
dựng.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần ngƣời học có khả năng sử dụng các dụng cụ và trang thiết bị
để thí nghiệm xác định các đặc trƣng cơ lý của vật liệu theo cả hai phƣơng pháp phá
hủy và không phá hủy; thực hiện đƣợc các thí nghiệm để đánh giá và kiểm định chất
lƣợng các công trình.
5. Nội dung học phần
Chƣơng 1. Mở đầu
1.1. Mục đích, ý nghĩa của thực nghiệm công trình
1.2. Phân loại thí nghiệm
1.3. Cơ sở lý thuyết của kỹ thuật đo ứng suất – biến dạng
Chƣơng 2. Các dụng cụ đo và máy đo
2.1. Nhiệm vụ và yêu cầu của thiết bị đo
2.2. Dụng cụ đo chuyển vị, biến dạng
2.3. Một số dụng cụ để đo các đại lƣợng cơ học khác
2.4. Dụng cụ kiểm tra chất lƣợng vật liệu
Chƣơng 3. Các phƣơng pháp gia tải
3.1. Các phƣơng pháp gia tải tĩnh
3.2. Các phƣơng pháp gia tải động
Chƣơng 4. Các phƣơng pháp thí nghiệm xác định các đặc trƣng cơ lý của vật liệu
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4.1. Các nguyên tắc chung
4.2. Phƣơng pháp thí nghiệm phá hoại xác định đặc trƣng cơ lý của kim loại, bê tông, và
một số loại vật liệu khác
4.3. Phƣơng pháp thí nghiệm không phá hoại
Chƣơng 5. Kiểm định công trình xây dựng
5.1. Mục tiêu kiểm định
5.2. Đề cƣơng kiểm định
5.3. Thí nghiệm thử tải kết cấu và công trình tại hiện trƣờng
5.4. Xử lý kết quả khảo sát
5.5. Kết luận và kiến nghị
5.6. Năng lực của tổ chức kiểm định
Chƣơng 6. Cơ sở lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình
6.1. Nhiệm vụ cơ bản của thí nghiệm mô hình công trình
6.2. Phân loại mô hình công trình
6.3. Phép phân tích thứ nguyên
6.4. Lý thuyết mô hình
6. Phân bổ số tiết học phần
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thực hành

Tự học

Chƣơng 1

3

0

10

Chƣơng 2

4

5

25

Chƣơng 3

4

5

20

Chƣơng 4

6

10

32

Chƣơng 5

6

10

32

Chƣơng 6

4

6

16

Tổng cộng:

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
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Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:
- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
Điểm học phần:

x 0,2
x 0,3
x 0,5

(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)

12. Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
[1]. Bài giảng Thực nghiệm công trình, Bộ môn Kỹ thuật công trình, trƣờng Đại học
Hồng Đức
[2]. Bài giảng Thực nghiệm công trình, trƣờng Đại học Thủy lợi
[3]. Bài giảng Thí nghiệm công trình, trƣờng Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
b. Tài liệu tham khảo:
[4]. Hoàng Nhƣ Tầng, Lê Huy Nhƣ, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thế Anh, Thí
nghiệm và kiể đ nh công trình, NXB Khoa học kỹ thuật, 2006.
[5]. Nguyễn Ngọc Thắng, Bùi Văn Thuấn, Lê Quang Khải, Nguyễn Viết Chuyên, Bài
giảng Th c nghiệm công trình, Trƣờng Đại học Thủy lợi.
[6]. Võ Văn Thảo, P ươ
ảo sát - nghiên c u th c nghiệm công trình, NXB
Khoa học kỹ thuật, 2001.
[7]. Harris H.G., and Sabnis G.M., Structural modeling and Experimental techniques.
2-nd edition, CRC Press LLC, 1999.
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2.13. THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT
Tên học phần: Thiết kế công trình chịu động đất (Seismic resistant design of
structures)
Mã môn học: KTXD113
Số tín chỉ:
03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công
nghệ, trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:
27 tiết
- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học:
135 tiết
2. Mô tả học phần
Nội dung học phần bao gồm: Lịch sử và hậu quả của các trận động đất lớn xảy
ra trên thế giới, các đặc trƣng cơ bản của động đất, phƣơng trình mô phỏng động đất,
xác định lực xô ngang tƣơng đƣơng trong động đất, các phƣơng pháp tính toán và thiết
kế công trình chống động đất.
3. Mục tiêu học phần
Cung cấp cho ngƣời học các kiến thức cơ bản về động đất, các phƣơng pháp mô
phỏng, phân tích, tính toán và thiết kế công trình chịu động đất.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần ngƣời học có khả năng phân tích, tính toán và thiết kế các
công trình trong vùng chịu động đất.
5. Nội dung học phần
Chƣơng 1. Lịch sử các về động đất trên thế giới
1.1. Lịch sử động đất
1.2. Hệ thống chịu động đất
1.3. Nguyên lý thiết kế công trình chịu động đất
Chƣơng 2. Các đặc trƣng của động đất
2.1. Nguyên nhân và ảnh hƣởng của động đất
2.2. Các khái niệm cơ bản về động đất
2.3. Các đặc trƣng của động đất
2.4. Phân tích động đất
Chƣơng 3. Phản ứng của hệ thống chống động đất
3.1. Hệ thống một bậc tự do
3.2. Hệ thống nhiều bậc tự do
3.3. Phổ động đất tuyến tính
3.4. Phổ động đất phi tuyến tính
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3.5. Phân tích theo NEHRP
Chƣơng 4. Lực xô ngang tƣơng đƣơng theo tiêu chuẩn NEHRP
4.1. Lực xô ngang thiết kế
4.2. Phân bố lực xô ngang
4.3. Ảnh hƣởng của dƣ chấn động đất
4.4. Ảnh hƣởng của năng lƣợng động đất
Chƣơng 5. Các phƣơng tính toán
5.1. Giới thiệu
5.2. Theo tiêu chuẩn FEMA 356
5.3. Theo tiêu chuẩn ATC‐40
5.4. Dựa trên chuyển vị trực tiếp
Chƣơng 6. Hệ thống chống động đất
6.1. Nguyên lý thiết kế
6.2. Phân loại hệ thống chống động đất
6.3. Các đặc tính cơ học của hệ thống chống động đất
6.4. Phân tích và thiết kế hệ thống chống động đất
6. Số tiết phân bổ:
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

3

4

15

Chƣơng 2

4

5

20

Chƣơng 3

4

5

20

Chƣơng 4

6

8

30

Chƣơng 5

6

8

30

Chƣơng 6

4

6

20

Tổng cộng:

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
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Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:
- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
Điểm học phần:

x 0,2
x 0,3
x 0,5

(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)

12. Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
[1]. Ivannov D., Seismic resistant design and technology, CRC Press, 2016
[2]. FEMA, Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings,
Report FEMA 356, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C, 2000.
[3]. ATC, Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Report ATC‐40,
Applied Technology Council, Redwood City, U.S.A, 1996.
b. Tài liệu tham khảo:
[4]. FEMA, NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New
Buildings and Other Structures, Reports No. FEMA 450, Washington, D.C, 2003.

109

2.14. ỔN ĐỊNH KẾT CẤU
Tên học phần: Ổn định kết cấu (stability of structures)
Mã học phần: KTXD114
Số tín chỉ: 03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật
công nghệ, trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:

27 tiết

- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học:
135 tiết
2. Mô tả học phần:
Nội dung học phần bao gồm: Các khái niệm cơ bản về ổn định kết cấu, ổn định
của thanh chịu kéo nén, ổn định của thanh chịu lực phức tạp, ổn định của khung kết
cấu, và các phƣơng pháp giải bài toán ổn định kết cấu.
3. Mục tiêu:
Học phần cung cấp cho ngƣời học các kiến thức liên quan đến ổn định của các
kết cấu nhƣ cột chịu lực kéo nén, cột chịu lực phức tạp, khung chịu lực phức tạp, từ
đó đề ra các giải pháp kết cấu nhằm thiết kế công trình đảm bảo độ ổn định.
4. Chuẩn đầu ra học phần
Kết thúc học phần ngƣời học có khả năng xác định đƣợc các lực giới hạn tác
dụng lên cột, thanh và khung; thiết kế hệ kết cấu đảm bảo điều kiện về ổn định.
5. Nội dung học phần:
Chƣơng 1. Các khái niệm cơ bản
1.1. Ổn định kết cấu
1.2. Các dạng ổn định kết cấu
1.3. Các phƣơng pháp phân tích ổn định kết cấu
1.4. Kết cấu biến dạng nhỏ
1.5. Kết cấu biến dạng lớn
Chƣơng 2. Ổn định của cột chịu nén
2.1. Khái niệm
2.2. Phân tích ổn định cột
2.3. Phƣơng trình tổng quát
2.4. Ổn định của các dạng cột đặc biệt
2.5. Cột biến dạng dẻo
2.6. Thiết kế cột ổn định
2.7. Thiết kế cột thép
Chƣơng 3. Ổn định của cột chịu lực phức tạp
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3.1. Khái niệm
3.2. Thanh chịu lực phân bố và lực dọc
3.3. Thanh chịu lực xô ngang
3.4. Thanh chịu mô men
3.5. Phƣơng trình tổng quát
3.6. Phƣơng trình biến dạng
3.7. Thanh chịu biến dạng dẻo
3.8. Thiết kế phần tử thanh chịu lực phức tạp
Chƣơng 4. Ổn định khung kết cấu
4.1. Khái niệm
4.2. Phƣơng trình tổng quát
4.3. Phƣơng trình biến dạng
4.4. Ma trận độ cứng
4.5. Phƣơng trình Merchant-Rankine
4.6. Chiều dài hiệu quả của thanh
Chƣơng 5. Công ảo và phƣơng pháp số
5.1. Khái niệm
5.2. Phƣơng pháp công ảo
5.3. Phƣơng pháp cân bằng năng lƣợng
5.4. Phƣơng pháp Rayleigh-Ritz
5.5. Phƣơng pháp Galerkin
5.6. Phƣơng pháp Newmark
5.7. Phƣơng pháp số
6. Phân bổ số tiết môn học:
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thảo luận

Tự học

Chƣơng 1

4

5

20

Chƣơng 2

5

7

25

Chƣơng 3

6

8

30

Chƣơng 4

6

8

30

Chƣơng 5

6

8

30

Tổng

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
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9. Kế hoạch tƣ vấn:
Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:
- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
Điểm học phần:

x 0,2
x 0,3
x 0,5

(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)

12. Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
[1]. Chen W.F., and Lui E.M., Structural stability – Theory and implementation,
Elsevier, 1988.
[2]. Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình, Ổ đ nh công trình, NXB Khoa học kỹ thuật, 2005.
b. Tài liệu tham khảo:
[3]. Kollar L., Structural stability in engineering practice, CRC Press, 1999.
[4]. Simitses G.J., and Hodges D.H., Fundamentals of structural stability, Elsevier,
2006.
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2.15. PHƢƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
Tên môn học: Phƣơng pháp phần tử hữu hạn (Finite element method)
Mã số môn học: ĐLH115
Số tín chỉ:
03 (1,8; 1,2)
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kỹ thuật công trình, khoa Kỹ thuật công
nghệ, trƣờng Đại học Hồng Đức.
1. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết:

27 tiết

- Thảo luận, Thực hành: 36 tiết
- Tự học:
135 tiết
2. Mô tả môn học
Nội dung học phần bao gồm các khái niệm cơ bản về phƣơng pháp phần tử hữu
hạn, các phần tử thanh, tấm vỏ, bài toán trong không gian 2 chiều và 3 chiều, các ứng
dụng trong phân tích kết cấu bài toán vật liệu composite và vật liệu bê tông cốt thép.
3. Mục tiêu
Học phần cung cấp cho ngƣời học các kiến thức chuyên sâu về phƣơng pháp
phần tử hữu hạn cũng nhƣ ứng dụng trong giải các bài toán phân tích kết cấu.
4. Chuẩn đầu ra của học phần
Kết thúc học phần ngƣời học có khả giải các bài toán phân tích kết cấu đơn giản
bằng phƣơng pháp phần tử hữu hạn, sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích kết
cấu để giải các bài toán phức tạp.
5. Nội dung học phần
Chƣơng 1. Giới thiệu
1.1. Khái niệm cơ bản
1.2. Rời rạc hóa - ma trận chuyển trục - lắp ghép phần tử
1.3. Phần tử lò xo
Chƣơng 2. Phần tử thanh và dầm
2.1. Phân tích tuyến tính
2.2. Phần tử thanh
2.3. Phần tử dầm
Chƣơng 3. Vấn đề không gian 2 chiều
3.1. Đánh giá lý thuyết cơ bản
3.2. Vấn đề trong không gian 2D
3.3. Vấn đề phần tử hữu hạn trong không gian 2D
3.4. Chuyển đổi tải trọng
3.5. Tính toán ứng suất

113

3.6. Liên kết phần tử
Chƣơng 4. Phần tử tấm và vỏ
4.1. Lý thuyết tấm
4.2. Phần tử tấm
4.3. Phần tử tấm và vỏ
Chƣơng 5. Phần tử 3D
5.1. Lý thuyết đàn hồi trong không gian 3D
5.2. Xây dựng phần tử hữu hạn
5.3. Phần tử hữu hạn dạng khối
Chƣơng 6. Ứng dụng trong vật liệu – kết cấu composite
6.1. Giới thiệu
6.2. Đặc tính cơ học của vật liệu FRP
6.3. Lý thuyết xác định tính chất đặc trƣng FRP
6.4. Mô hình hóa phần tử hữu hạn bài toán tấm Composite lớp chịu uốn
Chƣơng 7. Ứng dụng trong vật liệu bê tông cốt thép
7.1. Ma trận vật liệu bêtông
7.2. Ma trận vật liệu cốt thép
7.3. Mô hình cốt thép rời rạc với liên kết dính bám - trƣợt
6. Phân bổ số tiết học phần
Nội dung học phần

Phân bổ số tiết của học phần
Lý thuyết

Thực hành

Tự học

Chƣơng 1

3

5

15

Chƣơng 2

4

5

20

Chƣơng 3

4

5

20

Chƣơng 4

4

5

20

Chƣơng 5

4

5

20

Chƣơng 6

4

5

20

Chƣơng 7

4

6

20

Tổng cộng:

27

36

135

7. Yêu cầu của môn học:
Học viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% số giờ lý thuyết, dự các tiết thảo luận,
thực hành (có hƣớng dẫn của giảng viên), hoàn thành bài tiểu luận, dự thi đầy đủ các
bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Phƣơng pháp giảng dạy:Thuyết trình, thảo luận, thực hành theo nhóm.
9. Kế hoạch tƣ vấn:
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Trong quá trình dạy, giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn học viên tìm, đọc
tài liệu tham khảo liên quan, cuối học phần bố trí ít nhất 1 buổi giải đáp những câu
hỏi, vƣớng mắc của học viên.
10. Trang thiết bị:
Phòng học đủ rộng để chia nhóm thảo luận, có đầy đủ các phƣơng tiện: bảng,
máy chiếu, máy tính để thực hành thuyết trình, tài liệu học tập đầy đủ ở thƣ viện.
11. Phƣơng pháp đánh giá môn học
- 1 điểm chuyên cần n1:

x 0,2

- 1 điểm tiểu luận hoặc điểm giữa kỳ n2:
x 0,3
- 1 điểm bài thi cuối học phần n3 :
x 0,5
Điểm học phần:
(n1 x 0,2 ) + (n2 x 0,3) + (n3 x 0,5)
12.Tài liệu tham khảo
a. Giáo trình chính:
[1]. Nguyễn Trâm, Trần Quốc Ca, P ươ
ần tử h u hạn và các ng dụng
trong tính toán k thuật, NXB Xây dựng, 2013.
[2]. Trần Ích Thịnh, Nguyễn Mạnh Cƣờng, P ươ
ần tử h u hạn, NXB Giáo
dục, 2011.
b. Tài liệu tham khảo:
[3]. Chu Quốc Thắng, P ươ
1997.
[4]. Nguyễn Xuân Lựu, P ươ

ần tử h u hạn, NXB Khoa học và Kỹ thuật,
ần tử h u hạn, NXB Giao thông vận tải,

2007.
[5]. Nguyễn Hoài Sơn, Lê Thanh Phong, Mai Đức Đãi, Ứng dụ
ươ
ần
tử h u hạn trong tính toán k t cấu FEM & MATLAB, NXB Đại học quốc gia TPHCM,
2011.
3. LUẬN VĂN THẠC SĨ
Nội dung: Học viên vận dụng kiến thức tổng hợp đã tích lũy trong quá trình đào
tạo để thực hiện luận văn, giải quyết một số chuyên đề chuyên sâu trong lĩnh lực kỹ
thuật xây dựng nhƣ: Kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, nền móng, vật liệu xây
dựng, biện pháp thi công…
Năng lực đạt đƣợc: Sinh viên có khả năng phân tích tổng hợp, giái quyết các vấn
đề có tính chuyên sâu, đề ra giải pháp khắc phục; tìm hiểu và thiết kế một dạng kết cấu
mới, vật liệu mới, phƣơng pháp thi công mới để giải quyết các bài toán trong thực tiễn.
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4. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH
Chƣơng trình đào tạo trình độ thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng đƣợc xây dựng trên cơ
sở quy định về chƣơng trình đào tạo trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ
Giáo dục & Đào tạo ban hành kèm theo 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm
2014 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT và các quy định xây dựng chƣơng trình của Trƣờng
ĐH Hồng Đức và tham khảo các chƣơng trình cùng chuyên ngành của các trƣờng ĐH
trong và ngoài nƣớc.
Khối kiến thức chung của chuong trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng có 09
tín chỉ (Triết học, Tiếng nh), đuợc giảng dạy theo chuong trình quy định của Bọ Giáo
dục và Đào tạo. Khối kiến thức co sở ngành của chuong trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật
xây dựng có 09 tín chỉ. Khối kiến thức chuyên ngành của chuong trình đào tạo thạc sĩ
Kỹ thuật xây dựng có 12 tín chỉ, trong đó lựa chọn 04/08 học phần. Viẹc chọn 04 trong
08 học phần là tùy thuọc vào nang lực, yêu cầu và huớng nghiên cứu của học viên.
Luận văn thạc sĩ: 15 TC.
Phuong pháp giảng dạy: Giảng viên tùy thuọc vào đạc thù của học phần để xây
dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể, nhằm phát huy tối đa nang lực và tính sáng tạo của
học viên.
Chuong trình đào tạo chuyên ngành là co sở giúp Hiẹu truởng quản lý chất
luợng đào tạo, là quy định bắt buọc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc
thực hiẹn theo đúng nọi dung chuong trình đã xây dựng.
Can cứ chuong trình đào tạo, đề cuong chi tiết học phần Truởng các khoa, bọ
môn chuyên ngành có trách nhiẹm tổ chức, chỉ đạo, huớng dẫn các bọ môn tiến hành
xây dựng hồ so học phần theo quy định của Truờng sao cho vừa đảm bảo đuợc mục
tiêu, nọi dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiẹn cụ thể nhà truờng,
của địa phuong, đáp ứng đuợc nhu cầu của nguời học và của toàn xã họi. Trên co sở đề
cuong chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tạp,
tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc chi tiết cho từng
học phần và cho toàn khoá đào tạo.
Trƣởng khoa quản lý chuyên ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy học,
kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều kiện đảm bảo thực hiện
chƣơng trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lƣợng đào tạo, chuẩn đầu ra. Trƣởng
các Phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và
trình Hiệu trƣởng phê duyệt cho triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện chƣơng trình, hằng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần
phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học &
Đào tạo trƣờng xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học & Đào tạo trình Hiệu
trƣởng quyết định điều chỉnh và chỉ đƣợc điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu
trƣởng./.
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TÀI LIỆU TH M KHẢO ĐỂ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH
1. Thông tƣ số 38/2010/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển
sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc
sĩ, trình độ tiến sĩ;
2. Thông tƣ số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ
GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
3. Thông tƣ số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 quy định về khối lƣợng kiến
thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp đối với
mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành
chƣơng trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
4. Thông tƣ số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trƣởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và
đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ
thạc sĩ, tiến sĩ.
5. Quyết định số 1982/QĐ-TTG ngày 18 tháng 10 năm 2016 về Khung trình độ
quốc gia Việt Nam.
6. Quyết định số 1469/QĐ-CT ngày 29/7/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh
Hóa về Kế hoạch chiến lƣợc phát triển Đại học Hồng Đức đến năm 2015.
7. Nghị quyết đại hội Đảng bộ trƣờng đại học Hồng Đức nhiệm kì III (20152020) về mục tiêu phát triển của nhà trƣờng đến năm 2025.
8. Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, trƣờng Đại học
Khoa học kỹ thuật Đài Loan.
http://www.ct.ntust.edu.tw/ct_eng/articles/view/50?itemid=68
9. Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, trƣờng Đại học
Kỹ thuật Nanyang, Singapore.
http://www.cee.ntu.edu.sg/Programmes/graduate/MSc_CE/Pages/CoursesContent.aspx
10. Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, trƣờng Đại
học California Berkeley, Mỹ.
https://www.ce.berkeley.edu/programs/semm/courses
11. Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, trƣờng Đại
học Sheffield, Anh.
https://www.sheffield.ac.uk/postgraduate/taught/courses/engineering/civstruc/civilengineering-msc#tab00
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12. Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và
công nghiệp, trƣờng Đại học Thủy lợi.
13. Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và
công nghiệp, trƣờng Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
14. Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và
công nghiệp, trƣờng Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
15. Chƣơng trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và
công nghiệp, trƣờng Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
Thanh Hoá, ngày 23 tháng 01
0 8
THỦ TRƢỞNG CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
CHO PHÉP ĐÀO TẠO
HIỆU TRƢỞNG
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