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ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

CHẤT LƯỢNG CAO 
ĐỂ KIẾN TẠO CƠ SỞ HẠ TẦNG 

THÔNG MINH, BỀN VỮNG

MINH KHANG

giáo dục đại học toàn cảnh

NGÀY 29/3/2022, TRƯỜNG ĐH VIỆT NHẬT, ĐHQGHN ĐÃ 
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ KỸ THUẬT XÂY 
DỰNG (ENGINEER IN CIVIL ENGINEERING), TRÊN CƠ SỞ KẾ 
THỪA CÁC THẾ MẠNH VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CƠ SỞ 
VẬT CHẤT CỦA CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ KỸ THUẬT XÂY 
DỰNG ĐÃ ĐƯỢC VẬN HÀNH TRƯỚC ĐÓ. CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO HỨA HẸN CUNG CẤP MỘT NGUỒN NHÂN LỰC 
CHẤT LƯỢNG CAO, THAM GIA VÀO KIẾN TẠO CƠ SỞ HẠ 
TẦNG THÔNG MINH, BỀN VỮNG.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN NGÀNH

Kỹ thuật xây dựng là chương trình đào 
tạo thứ ba do Trường ĐH Việt Nhật lựa 
chọn để mở hệ đại học sau khi cân nhắc 
về các cách thức phát huy thế mạnh 
của Trường, khả năng cống hiến cho 
lĩnh vực đào tạo đại học của Việt Nam 
và đóng góp cho sự phát triển quan hệ 
hợp tác trên nhiều phương diện của hai 
nước Việt Nam và Nhật Bản trong thời 
đại mới.

Khác với các chương trình đào tạo trong 
cùng khối ngành, chương trình Kỹ sư 
Kỹ thuật xây dựng của Trường ĐH Việt 
Nhật đã được xây dựng dựa trên thế 
mạnh đào tạo đa ngành, liên ngành 
của ĐHQGHN: Quản lý dự án xây dựng, 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp, 
Công trình giao thông và đô thị. Cùng 
với đó là sự kết hợp của các khối kiến 
thức chung và cần thiết cho thế kỷ 
21, nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng 
cao, trình độ cao, có năng 
lực cạnh tranh cho các thị 
trường lao động tại Việt 
Nam, Nhật Bản và các nước 
trên thế giới trong thời kỳ 
cách mạng công nghiệp 
4.0 và xã hội 5.0.

Chương trình có mục tiêu 
trang bị cho sinh viên kiến 
thức về kỹ thuật, công 
nghệ, thiết kế, thi công, 
vận hành và quản lý các 
dự án cơ sở hạ tầng xã hội. 
Trên cơ sở đó, sinh viên có 
thể nghiên cứu, ứng dụng 
kiến thức chuyên ngành, 
liên ngành và thực tế xã 
hội để giải quyết các vấn 
đề hệ thống cơ sở hạ tầng 
vùng và đô thị hiện nay 
đang gặp phải.

Theo học chương trình này, 
trong 2 năm đầu, sinh viên 
sẽ được lĩnh hội các kiến 
thức giáo dục khai phóng, 
giáo dục đại cương, kiến 
thức ngoại ngữ và các học 
phần cung cấp kiến thức 
về những vấn đề toàn cầu 
đang được quan tâm hiện 
nay, những kiến thức nền 
tảng của kỹ thuật xây dựng 
về toán học, vật lý và công 
nghệ xây dựng.

Thời gian tiếp theo, sinh 
viên sẽ được học các học 
phần cơ bản của Kỹ thuật 
xây dựng, sau đó có thể lựa 
chọn các hướng chuyên 
sâu về Quản lý dự án xây 
dựng, Xây dựng dân dụng 
công nghiệp, Công trình 
giao thông và đô thị hoặc 
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theo định hướng được giảng viên 
hướng dẫn, đưa ra trên cơ sở kết 
quả khảo sát nhu cầu của Việt Nam 
hiện nay và cũng là các định hướng 
có thể phát huy những điểm mạnh 
của Trường ĐH Việt Nhật.

CƠ HỘI DU HỌC NHẬT BẢN NGAY 
TẠI VIỆT NAM 

Chương trình đào tạo này được dẫn 
dắt bởi GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - 
Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN, Giám 
đốc chương trình Thạc sỹ và Kỹ sư 
Kỹ thuật xây dựng và GS.TS Hironori 
Kato - ĐH Tokyo, đồng Giám đốc 
chương trình. Chương trình còn có 
sự tham gia của đội ngũ giảng viên 
uy tín, chất lượng cao của ĐHQGHN 
và các đại học hàng đầu Nhật Bản. 

Đồng thời, chương trình đào tạo 

cũng được thiết kế với nhiều 
học phần gắn kết với thực 
tiễn, có sự tham gia của 
các doanh nghiệp Nhật Bản 
và Việt Nam vào hoạt động 
giảng dạy. Sinh viên được 
thực hành, thực tập và trải 
nghiệm tại các tập đoàn xây 
dựng là đối tác của Trường 
như một yêu cầu bắt buộc 
của chương trình.

Theo học chương trình này, 
sinh viên được giao lưu, học 
tập, trao đổi tín chỉ với các 
trường đại học uy tín tại Nhật 
Bản như ĐH Tokyo, ĐH Osaka, 
ĐH Tsukuba... Cùng với đó, 
người học cũng được trang 
bị toàn diện các kĩ năng ngôn 
ngữ tiếng Anh, đạt chuẩn 

đầu ra năng lực ngoại ngữ B2 
theo khung năng lực ngoại 
ngữ Việt Nam. Ngoài ra, sinh 
viên được học tiếng Nhật cơ 
bản và có thể đăng ký học 
tiếng Nhật nâng cao theo 
nhu cầu.

Nhiều học phần trong 
chương trình đào tạo sử 
dụng phương pháp học tập 
tích cực (active learning) - 
sinh viên làm chủ việc xây 
dựng kiến thức và hiểu biết 
của mình thông qua các hoạt 
động trong lớp, thay vì chỉ 
nghe giảng và ghi nhớ một 
chiều các kiến thức được 
giảng viên truyền đạt. Dựa 
trên kinh nghiệm của các 
trường đại học Nhật Bản, 
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chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng sẽ đưa hình thức seminar vào một số 
học phần để phát triển kỹ năng giao tiếp, 
thảo luận, làm việc nhóm và tăng cường sự 
tương tác giữa giảng viên với sinh viên và 
giữa sinh viên với sinh viên.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ HỘI NÂNG CAO 
TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP RỘNG MỞ

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng có thể đảm nhận 
các vị trí việc làm như: Kỹ sư xây dựng, cán 
bộ kỹ thuật, cán bộ thi công, giám sát các 
công trình và quản lý dự án trong các tổ 
chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước 
trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng; Cán bộ 
thẩm định, thanh tra, quản lý trong các 
cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức 
trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và kỹ 
thuật hạ tầng tại các tỉnh thành cũng như 
tại các tổ chức quốc tế; Chuyên gia tư vấn, 
giám sát, thanh tra, kiểm tra các dự án kỹ 
thuật hạ tầng; Chuyên gia lập dự án đầu tư, 
quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý khai 
thác các công trình xây dựng; Cán bộ giảng 
dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng và 
kỹ thuật hạ tầng trong môi trường trong 
nước và quốc tế.

Ngoài ra, người học có thể lựa chọn học 
tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào 
tạo trong nước cũng như nước ngoài về 
các lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật hạ 
tầng hoặc liên ngành liên quan đến: kết cấu 
công trình; vật liệu mới trong xây dựng; địa 
kỹ thuật công trình; kỹ thuật và công nghệ 
xây dựng dân dụng & công nghiệp; kỹ thuật 
và công nghệ xây dựng công trình giao 
thông; kỹ thuật và công nghệ xây dựng 
công trình bờ biển; quản lý khai thác và 
bảo trì công trình xây dựng; quản lý rủi ro 
và phòng chống thảm họa trong xây dựng 
và khai thác công trình xây dựng.


