
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG 
  “Quản lý xây dựng” là một chuyên ngành mới thuộc lĩnh vực xây 
dựng, đào tạo ra các kỹ sư phụ trách công tác quản lý trong lĩnh vực xây 
dựng. 

 
Sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước luôn gắn liền nhu cầu xây dựng 

cở sở vật chất – kỹ thuật cho các ngành nghề trong xã hội và nhu cầu nâng cao 

đời sống vật chất tinh thần của người dân,chính là động lực cho sự phát triển 

của ngành xây dựng. Các dự án xây dựng ngày càng nhiều hơn về số lượng, 

lớn hơn về quy mô, phong phú hơn loại hình kiến trúc, phức tạp hơn về mặt kỹ 

thuật và đa dạng hơn về công năng sử dụng.  

Ngành Quản lý xây dựng thuộc lĩnh vực đào tạo của khoa Xây dựng – 

trường Đại học CN Việt-Hung, một trong những trường đào tạo về xây dựng có 

có uy tín,đào tạo và cung cấp kỹ sư quản lý dự án xây dựng có chất lượng 

cao,đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh 

vực xây dựng. 

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

Chuyên ngành quản lý xây dựng là một chuyên ngành mới thuộc lĩnh vực 

xây dựng, đào tạo ra các kỹ sư phụ trách công tác quản lý trong lĩnh vực xây 

dựng. Sinh viên sẽ được trang bị: 

- Khối kiến thức đại cương làm nền tảng cho học tập và nghiên cứu sâu; 

- Kiến thức về kỹ thuật xây dựng nhằm thực hiện việc phân tích, kiểm tra, 

đánh giá phương án, giải pháp kỹ thuậttrong lĩnh vực xây dựng; 

- Kiến thức kinh tếnhằm kết hợp với phương án, giải pháp kỹ thuật giúp 

sinh viên tính toán chi phí đánh giá và lựa chọn giái pháp hiệu quả; 

- Kiến thức về quản lý dự án xây dựng và các kỹ năng mềm về điều hành 

và quản lý để hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát dự án một 

cách hiệu quả. 



 
QUAN ĐIỂM ĐÀO TẠO: 

Với sự tích hợp các khối kiến thức kỹ thuật, kinh tế và quản lý trong lĩnh 

vực xây dựng sinh viên có kiến thức rộng và kỹ năng mềm về quản lý tạo điều 

kiện cho sinh viên tốt nghiệp có nhiều lựa chọn về cơ hội việc làm và đáp ứng 

nhu cầu của các nhà tuyển dụng cũng như nâng cao năng lựcvà thăng tiến 

nghề nghiệp trong tương lai. 

đức nghề nghiệp. 

CƠ HỘI VIỆC LÀM 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý xây dựng có cơ hội rất lớn trong 

ngành công nghiệp xây dựng. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việcở 

các vị trí: thực hiện các công việc quản lý xây dựng tại các đơn vị làm chủ đầu 

tư dự án bất động sản, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn quản lý dự án của 

tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình; là kỹ sư quản lý doanh nghiệp, 

quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý công trường xây dựng…  

Ngoài ra sinh viên sau tốt nghiệp đủ khả năng làm việc làm tại các cơ quan 

quản lý nhà nước các cấp về quản lý xây dựng, kiểm toán, kế hoạch liên quan 

đến quyết toán vốn xây dựng cơ bản; có thểlàm việc trong các cơ sở đào tạo 

và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án. 

CƠ HỘI THĂNG TIẾN: 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản lý xây dựng có thể tiếp tục học 

nâng cao theo trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong và ngoài nước. Cơ hội thăng 

tiến trong nghề nghiệp cũng rất thuận lợi do kỹ sư Quản lý xây dựng đã được 

trang bị kiến thức nền của chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế và quản lý. 

 
 
 


