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Ngành Xây dựng, Kiến trúc: Cung cấp nhân lực giỏi, xây 

nên công trình chất lượng 

 

Ngày nay, nhu cầu tạo nên những không gian sống và làm việc “đẹp-độc-lạ” được mọi người trao gửi 

niềm tin ở các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng thế hệ mới.  

  

Họ là những người “thổi hồn” vào các thiết kế nhà cửa và cảnh quan, tạo ra những công trình thể hiện 

được tính cách, sở thích hay xu hướng thẩm mỹ đặc trưng. Được trang bị hệ thống kiến thức then chốt và 

kỹ năng “mềm” thiết yếu cho công việc tương lai, nhiều kỹ sư và kiến trúc sư tốt nghiệp ngành Xây dựng 

và Kiến trúc của Đại học (ĐH) Duy Tân đã và đang tự tin đi đến mọi miền đất nước để kiến tạo ra những 

công trình đẹp và giàu về công năng cũng như thẩm mỹ. 

  

Học Kiến trúc: Chương trình đào tạo tiên tiến khơi nguồn cảm hứng sáng tạo 

  

Là ngành nghề có sự tổng hòa cả hai yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật, do đó, việc giảng dạy và học tập kiến 

trúc đòi hỏi phải có sự nỗ lực bền bỉ để tích lũy kiến thức, hoàn thiện các kỹ năng khác nhau. Hành trình 

tích lũy kiến thức và nuôi dưỡng “ngọn lửa” sáng tạo của thầy và trò ngành Kiến trúc ĐH Duy Tân 

trong nhiều năm qua đã có nhiều nhiều tìm tòi và thể nghiệm, tạo ra nền tảng và “bệ phóng” vững chắc 

cho sinh viên khởi nghiệp hay nắm bắt những cơ hội việc làm tốt với mức lương hấp dẫn. 

  

 

https://duytan.edu.vn/


Tin tức từ Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

2 

ĐH Duy Tân ký kết với ĐH Bang California để tiếp nhận chương trình đào tạo tiên tiến và quốc tế 

  

Ngành Kiến trúc của ĐH Duy Tân hiện đào tạo các chuyên ngành: 

  

• Kiến trúc công trình, 

• Kiến trúc nội thất, 

• Kiến trúc công trình chuẩn CSU, 

• Bảo tồn di sản kiến trúc và du lịch. 

  

Sinh viên theo học khối ngành Kiến trúc tại ĐH Duy Tân có cơ hội được tiếp cận với chương trình 

Tiên tiến và Quốc tế hàng đầu của Mỹ. Đó là kết quả của quá trình hợp tác giữa ĐH Duy Tân và ĐH 

Bang California, Cal Poly ở San Luis Obispo (xếp thứ 5 về đào tạo Kiến trúc ở Mỹ) để triển khai chương 

trình Tiên tiến và Quốc tế đầu tiên ở miền Trung về ngành Kiến trúc từ những năm 2011. 

Ưu thế vượt trội của sinh viên hoàn thành chương trình Tiên tiến và Quốc tế khối ngành Kiến trúc tại ĐH 

Duy Tân chính là nắm trong tay từ 19 đến 21 chứng chỉ môn học được chính ĐH Bang California, Cal 

Poly, San Luis Obispo - 1 trong 5 trường xếp hàng đầu Mỹ về đào tạo ngành Kiến trúc ở bậc đại học cấp. 

Không chỉ đánh giá được năng lực chuyên môn của người học, những chứng chỉ được cấp còn mang đến 

cho nhà tuyển dụng một căn cứ chính xác về trình độ sử dụng tiếng Anh của các ứng viên. Do vậy, đây có 

thể xem là một trong những “vũ khí” lợi hại của sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc ĐH Duy Tân khi 

gia nhập thị trường lao động nước ngoài bên cạnh khả năng đảm nhận được những vị trí chủ chốt tại các 

công ty, doanh nghiệp. 

  

Song song với việc thường xuyên tiếp cận và cập nhật hệ thống giáo trình tiên tiến từ những cơ sở đào tạo 

danh tiếng của thế giới, các giảng viên giảng dạy ngành Kiến trúc ở DTU đã áp dụng mô hình CDIO 

(Conceive/Hình thành ý tưởng - Design/Thiết kế - Implement/Triển khai - Operate/Vận hành) và PD 

(Project Design) vào quá trình giảng dạy, thực hành làm đồ án chuyên ngành. 

  

Cả trong các giờ học trên giảng đường và những buổi triển khai các đồ án Kiến trúc, các giảng viên Duy 

Tân luôn đặt người học vào vị trí trung tâm để cùng hỗ trợ thực nghiệm các ý tưởng sáng tạo, ứng dụng 

khối kiến thức đã học vào thực tế và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết nhằm: 

  

• thiết kế các công trình kiến trúc từ quy mô nhỏ đến lớn, từ đơn giản tới phức tạp, 

• thiết kế và xây dựng không gian nội thất bên trong các công trình, 

• trang trí mỹ thuật nội thất, 

• lựa chọn và phối trí đồ đạc để tạo nên những không gian đặc trưng văn hóa,... 
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Sinh viên Kiến trúc và Xây dựng học tập và thực hành thực tế 

  

Ngay sau khi tốt nghiệp, các kiến trúc sư của ĐH Duy Tân có thể đảm nhiệm công việc: 

  

• thiết kế hoặc triển khai thiết kế tại các văn phòng thiết kế kiến trúc, 

• giám sát thiết kế kiến trúc tại các công trình xây dựng, 

• quản lý thiết kế và xây dựng, 

• tư vấn kiến trúc tại các doanh nghiệp, 

• giám sát thi công kiến trúc, xây dựng, nội thất, 

• “khởi nghiệp” với mô hình công ty Thiết kế-Thi công, hoặc 

• kinh doanh về lĩnh vực vật liệu, thiết bị, trang trí nội thất,… 

  

Thành tích đáng chú ý nhất của sinh viên ngành Kiến trúc ĐH Duy Tân phải kể đến giải Nhất Loa Thành 

năm 2010 của sinh viên Đặng Xuân Nam. Đây là giải nhất Loa Thành đầu tiên của sinh viên kiến trúc trên 

phạm vi toàn TP.Đà Nẵng. 



Tin tức từ Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

4 

  

Học Xây dựng: Đào tạo những thế hệ kỹ sư xây dựng tài năng 

  

Theo báo cáo của Tổng hội Xây dựng VN, nước ta có khoảng gần 78.000 doanh nghiệp hoạt động trong 

ngành Xây dựng với khoảng 4 triệu lao động. Tuy nhiên, số lượng và chất lượng chưa thực sự đáp ứng 

được yêu cầu mỗi năm Việt Nam dành từ 30-40% GDP cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, 

phát triển các khu công nghiệp, ngành nghề, đô thị hóa và các công trình văn hóa, giáo dục, dịch vụ,… 

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh trong thời gian gần đây càng đòi hỏi một số lượng lớn nguồn nhân 

lực có chất lượng. Hiện tại, ĐH Duy Tân đào tạo nhiều ngành và chuyên ngành về Xây dựng đề đáp 

ứng nhu cầu từ xã hội gồm: 

  

• Xây dựng dân dụng & công nghiệp, 

• Xây dựng dân dụng & công nghiệp chuẩn CSU, 

• Công nghệ quản lý xây dựng, 

• Xây dựng cầu đường. 

  

Nỗ lực trong đào tạo để cung cấp cho xã hội một thế hệ kỹ sư xây dựng mới và giỏi, ĐH Duy Tân không 

chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc hợp tác với ĐH Bang California ở Fullerton 

(CSU - CalState), mà còn phát triển một đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao với nhiều tiến sỹ 

tốt nghiệp tại các quốc gia có nền giáo dục uy tín như: Đức, Pháp, Canada, Đài Loan, Nga... Ngoài ra, 

nhiều cán bộ khoa Xây dựng của ĐH Duy Tân cũng đang làm nghiên cứu sinh tại các cơ sở giáo dục uy 

tín như Viện Khoa học công nghệ xây dựng, ĐH Ubon Ratchathani (Thái Lan), ĐH Xây dựng, ĐH Kiến 

trúc Hà Nội,... 

  

Với hệ thống kiến thức chuyên sâu nhất cùng các kỹ năng nghề nghiệp được trang bị trên giảng đường, 

sinh viên ngành Xây dựng của ĐH Duy Tân có thể tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế ở nhiều 

vị trí khác nhau như: 

  

• Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tại các công ty xây lắp, ban quản lý các công trình xây dựng; 

• Thiết kế, thẩm tra, khảo sát công trình xây dựng; 

• Tham gia chỉ đạo thi công, lập biện pháp thi công các công trình, dự án xây dựng; 

• Quản lý doanh nghiệp; 

• Đấu thầu và quản lý công trường ở các doanh nghiệp xây dựng, các công ty đầu tư kinh doanh bất động 

sản; 

• Tư vấn lập và phân tích dự án đầu tư, lập và thẩm tra dự toán, cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu ở các 

công ty tư vấn đầu tư xây dựng; 
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• Quản lý dự án tại các ban quản lý dự án hay cho các chủ đầu tư xây dựng công trình; 

• Làm công tác quản lý, bảo dưỡng, vận hành công trình, tòa nhà, khu phức hợp... 

  

 

Sinh viên Duy Tân giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế 

  

Từ môi trường này, sinh viên ngành Xây dựng và Kiến trúc của ĐH Duy Tân đã miệt mài nghiên 

cứu khoa học, tham gia tranh tài ở rất nhiều “đấu trường” trong nước và quốc tế để giành nhiều 

giải thưởng lớn: 

  

• 13 Đồ án tốt nghiệp xuất sắc giành Giải thưởng Loa thành, giải cao nhất cho ngành Xây dựng của DTU 

là giải Nhì (năm 2014 và năm 2015); 

• 45 giải thưởng qua các năm trong các cuộc thi Olympic Cơ học, Toán, Vật Lý, Sức bền Vật Liệu, Cơ 

học Kết cấu và Cơ học đất; 

• Vô địch năm 2014, giải Ba năm 2015 trong Cuộc thi mô hình Nhà chống Động đất khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương tại Đài Loan,...; 

• 11 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 8 giải Khuyến khích trong các mùa Festival Kiến trúc từ năm 

2010 đến 2018… 

Mùa Tuyển sinh 2020, ĐH Duy Tân quyết định trao Học bổng cho các thí sinh theo học ngành Xây dựng 

- Kiến trúc với: 
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- 700 suất học bổng trị giá từ 500.000 - 2.000.000 đồng cho những thí sinh trúng tuyển theo phương thức 

Xét tuyển Học bạ THPT khi đạt từ 22 điểm trở lên; 

- 450 suất học bổng Duy Tân trị giá từ 1.000.000 - 5.000.000 đồng cho những thí sinh trúng tuyển với 

tổng điểm 3 môn thi theo kết quả Kỳ thi THPT >= điểm trúng tuyển từ 5 - 10 điểm, 

- 10 suất Học bổng toàn phần (100% học phí toàn khóa học) cho thí sinh đăng ký vào học chương trình 

Tiên tiến & Quốc tế ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp chuẩn CSU và ngành Kiến trúc công trình 

chuẩn CSU có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kì thi tốt nghiệp THPT đạt từ 23 điểm trở lên. 

- 50 suất giảm 15% học phí năm học đầu tiên cho thí sinh trúng tuyển chuyên ngành Xây dựng Cầu 

đường, Công nghệ quản lý công trình xây dựng, Kiến trúc công trình, Kiến trúc nội thất; 

  

Tổ hợp môn xét tuyển 

  

 

  

Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo ngành các ngành Xây dựng và Kiến trúc của ĐH Duy Tân 

tại đây: khoa Kiến trúc, khoa Xây dựng 

  

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại: 

  

Trung tâm Tuyển sinh 

Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn 

Điện thoại: (0236) 3653.561-3650.403 - Fax: (0236) 3650.443 

Điện thoại đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294.390 - 0905.294.391 

Email: tuyensinh@duytan.edu.vn; 

Facebook: tuyensinhdtu; Zalo: 0905.294.390 - 0905.294.391 

  

ĐẠI HỌC DUY TÂN 

  

- 1 trong 500 ĐH tốt nhất châu Á năm 2020 theo QS Ranking. 

- ĐaH thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ. 

- Xếp thứ 3/4 ĐH của Việt Nam (thứ 1854 thế giới) trên bảng xếp hạng các ĐH trên Thế giới - CWUR. 

https://duytan.edu.vn/khoa-kien-truc
https://duytan.edu.vn/khoa-xay-dung
http://tuyensinh.duytan.edu.vn/


Tin tức từ Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

7 

- Xếp thứ 3/8 ĐH của Việt Nam (thứ 1147 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP. 

- Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2019. 

  

(Nguồn:https://thanhnien.vn/giao-duc/nganh-xay-dung-kien-truc-cung-cap-nhan-luc-gioi-xay-nen-cong-

trinh-chat-luong-

1238458.html?fbclid=IwAR0kK6xdqGV4lmioD5Tu_OvggmW6Lemv1dbV0r9tI8pMhuOhtneZC0QL7Hk) 

  

 


