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ĐH Duy Tân: Xuất sắc trong giảng dạy Đồ án Kiến trúc 

 

TS. KTS. Lê Vĩnh An - trưởng Khoa Kiến trúc Đại học (ĐH) Duy Tân - cùng các giảng viên trong nhóm 

được bầu chọn giải Xuất sắc tại sự kiện "Sáng tạo trong Giảng dạy Đồ án Kiến trúc". 

  

Đây là giải bầu chọn về Phương pháp giảng dạy đồ án Kiến trúc với đề tài "Phát triển làng chài Bến Đình 

trong môi trường đô thị biển Vũng Tàu trên cơ sở bảo tồn và kế thừa các yếu tố truyền thống của làng 

nghề này", được Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Câu Lạc bộ các trường đào tạo Kiến trúc sư Việt Nam và 28 

giảng viên đến từ 14 cơ sở đào tạo trên toàn quốc bầu chọn. 

 

Diễn ra tại Nhà Sáng tác TP.Vũng Tàu từ ngày 16 đến 22/10/2017, sự kiện có nhiều hoạt động đào tạo và 

giới thiệu các phương pháp giảng dạy đồ án tiên tiến nhất trong cả nước. 

 

  

Ban Tổ chức trao giải Hướng dẫn Đồ án Xuất sắc cho nhóm của TS. KTS. Lê Vĩnh An (chính giữa) 

 

Áp dụng mô hình CDIO vào đề tài 

 

Là một trong chuỗi các hoạt động hội thảo, giao lưu học thuật thường niên do Hội Kiến trúc sư Việt Nam 

phối hợp với Câu Lạc bộ các trường đào tạo Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức, sự kiện "Sáng tạo trong 

Giảng dạy Đồ án Kiến trúc" mang đến cơ hội để các giảng viên, kiến trúc sư trẻ giao lưu, chia sẻ kiến 

thức và kinh nghiệm, đồng thời tạo ra mạng lưới liên kết giữa các trường đào tạo ngành Kiến trúc trên 

toàn quốc. 
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Trong quá trình tham gia, nhóm giảng viên do TS. KTS. Lê Vĩnh An - Trưởng Khoa Kiến trúc ĐH Duy 

Tân làm đại diện đã đưa ra Phương pháp Hướng dẫn Đồ án Kiến trúc tiên tiến, khoa học trên cơ sở áp 

dụng mô hình CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) vào thực hiện đề tài "Phát triển làng chài 

Bến Đình trong môi trường đô thị biển Vũng Tàu trên cơ sở bảo tồn và kế thừa các yếu tố truyền thống 

của làng nghề này". 

 

Phương pháp áp dụng đã được Ban Tổ chức đánh giá rất cao, giúp sinh viên có tư duy sáng tạo một cách 

chủ động, đồng thời, giải quyết các vấn đề mang tính thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả. 

 

Đây cũng là phương pháp đã được đưa vào chương trình đào tạo các ngành Kỹ thuật và Công nghệ tại 

ĐH Duy Tân qua nhiều năm kể từ 2012, và đã tỏ ra khá thành công với loại hình đồ án tổng hợp thuộc 

lĩnh vực Quy hoạch Đô thị dành cho sinh viên theo học Kiến trúc năm 4 hoặc năm 5 tại trường. 

 

  

Các giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư và giảng viên chụp hình lưu niệm tại Nhà Sáng tác Tp. Vũng Tàu 

 

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư 

 

Thu nhận được nhiều kết quả cho phương pháp giảng dạy đồ án thông qua các bài kiểm tra thực tế và vui 

mừng khi được Hội Kiến trúc sư Việt Nam bầu chọn Xuất sắc nhất về Phương pháp giảng dạy đồ án Kiến 

trúc, TS. KTS. Lê Vĩnh An chia sẻ: "Đây là sự kiện có ý nghĩa về mặt chuyên môn nhằm góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư ở Việt Nam. Tôi như được trở về thời điểm nhiều năm trước khi còn 

là Nghiên cứu sinh ngành Kiến trúc tại ĐH Waseda, Tokyo, Nhật Bản say mê với việc học tập và làm việc 

nhóm, được sáng tạo và thể hiện mình". 
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Cảm ơn Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Câu Lạc bộ các trường đào tạo Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức 

một hoạt động rất có ý nghĩa và hữu ích dành cho các giảng viên và kiến trúc sư Việt Nam, TS. KTS. Lê 

Vĩnh An nói: "Qua sự kiện này, tôi càng hiểu hơn trách nhiệm nghề nghiệp của người thầy trong việc 

khơi dậy ước mơ, hoài bão của những nhà thiết kế tương lai". 

 

Sẽ tổ chức tại ĐH Duy Tân 

 

Theo đề nghị của PGS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủ tịch Hội Kiến Trúc sư Việt Nam, trong 

giai đoạn tới sẽ luân lưu tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo, giao lưu… tại các cơ sở đào tạo Kiến 

trúc ở khu vực miền Trung. Ứng cử viên được đề xuất đầu tiên là ĐH Duy Tân, Đà Nẵng. 

 

Theo đại diện của ĐH Duy Tân, trường có bề dày trong đào tạo ngành Kiến trúc, đặc biệt trong đó là hợp 

tác với ĐH Bang California, Cal Poly, San Luis Obispo - 1 trong 5 đại học hàng đầu về đào tạo Kiến trúc 

của Mỹ để triển khai các Chương trình Tiên tiến và Quốc tế đầu tiên về ngành Kiến trúc tại miền Trung 

Việt Nam từ năm học 2010-2011, đồng thời, hàng năm thường xuyên trao đổi sinh viên và giảng viên với 

các trường trong khu vực như Singapore Polytechnic, Universitas Islam Indonesia… 

 

Đại diện của trường chia sẻ, ĐH Duy Tân sẵn sàng đồng hành trong các hoạt động liên quan đến nghiên 

cứu, đào tạo, hợp tác và giao lưu trong lĩnh vực Kiến trúc ở quy mô quốc gia và quốc tế, 

 

Các bạn có thể xem thêm thông tin về chương trình đào tạo Kiến trúc của ĐH Duy Tân tại đây: Đào tạo 

Kiến trúc ĐH Duy Tân 

 

(Nguồn:https://tuoitre.vn/dh-duy-tan-xuat-sac-trong-giang-day-do-an-kien-truc-

20171116171553183.htm) 
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