CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
Ngành đào tạo Kỹ thuật công trình xây dựng gồm nhiều chuyên ngành, trong đó, chuyên
ngành Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng là một trong những chuyên ngành quan trọng. Tại
trường ĐHCN Việt-Hung (VIU), chuyên ngành Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng được đảm
trách bởi khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành là đào tạo kỹ sư với kiến thức chuyên sâu về thiết kế, thi
công các công trình Dân dụng và Công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư có khả năng
thiết kế, tổ chức, giám sát, kiểm soát và quản lý thi công và quản lý dự án các công trình dân
dụng và công nghiệp, bao gồm các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao như nhà cao tầng, nhà
thi đấu, sân vận động, tháp truyền hình, bể chứa ...

Sinh viên khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Phương trức đào tạo
Sinh viên của khoa Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng được đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Vì vậy, phụ thuộc vào năng lực, sự cố gắng của sinh viên trong quá trình học tập cho phép
rút ngắn thời gian học còn từ 4 đến 5 năm. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Kỹ sư theo
ngành học Kỹ thuật công trình xây dựng.
Phương thức đào tạo tín chỉ linh hoạt cho phép sinh viên có học lực khá có thể cùng lúc đăng
ký các học phần môn học của chương trình học thứ hai (học song bằng). Sinh viên sau khi
tốt nghiệp cũng có thể đăng ký theo học văn bằng hai các ngành đào tạo khác của trường
hoặc các trường khác thuộc khối kỹ thuật, sau khi học bổ sung một số môn học cần thiết với
thời gian học được rút ngắn từ 2 đến 2,5 năm.
Nhu cầu nhân lực của xã hội
Xây dựng là một nghề có truyền thống lâu đời với nhu cầu cao và ổn định về lao động. Đời
sống kinh tế phát triển thì nhu cầu về xây dựng nhà ở kiên cố, bán kiên cố là rất lớn. Với tốc
độ đô thị hóa hiện nay, nhu cầu nguồn nhân lực của ngành xây dựng sẽ luôn tỷ lệ thuận với

sự phát triển của xã hội. Theo tính toán dựa trên các định hướng chính và các dữ liệu cần
thiết (dân số, ước tính GDP, ngân sách công), các chuyên gia của tổ chức GCP (Global
Construction Perspectives) và Trung tâm Kinh tế Oxford (Đại học Oxford, Anh) dự báo đến
năm 2020, ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất.
Cuối năm 2015, sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ mở ra nhiều cơ hội cho
lao động Việt Nam với dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ việc làm trong các lĩnh vực xây dựng,
giao thông… Nghề xây dựng rất “đắt hàng” bởi cung không đủ cầu, đào tạo càng không đủ
đáp ứng nhu cầu. Dù chịu ảnh hưởng rất nặng nề do khủng hoảng, suy giảm kinh tế, nhưng
tốc độ tăng trưởng bình quân 2006 - 2010 của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng vẫn đạt
trên 20%/năm. Do đó, nghề xây dựng từ cấp kỹ sư đến thợ lành nghề đều có cơ hội tìm được
công việc với mức lương hấp dẫn.
Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Công nghiệp và Dân dụngcó thể làm
việc trong các cơ sở nghiên cứu đào tạo và sản xuất, các cơ quan nhà nước cũng như trong
các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác phục vụ cho công việc xây dựng mạng lưới các
công trình dân dụng và công nghiệp.
Sinh viên chuyên ngành Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng khi ra trường sẽ có môi trường
làm việc rất rộng tại các công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng (nhà nước cũng như tư nhân,
nước ngoài), các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và
đào tạo trong lĩnh vực Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
Cơ hội việc làm
Cơ hội tìm kiếm việc làm càng được mở rộng khi khả năng liên thông với các ngành khác là
rất lớn. Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng theo học chuyên ngành Xây dựng Công
nghiệp và Dân dụng với kiến thức chuyên môn được đào tạo có thể tham gia vào nhiều lĩnh
vực khác trong ngành xây dựng như xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện,
công trình biển, tháp truyền hình, cột tải điện cho các ngành truyền thông, điện lực ...
Cơ hội học bổng khuyến khích học tập
Trong quá trình học tập, vào đầu mỗi kỳ học, căn cứ vào kết quả học tập ở các mức xuất sắc,
giỏi, khá, sinh viên sẽ được Khoa xem xét và đề nghị Nhà trường cấp học bổng khuyến khích
học tập. Ngoài ra, sinh viên khoa Xây dựng Công nghiệp và Dân dụngcòn nhiều cơ hội nhận
học bổng khác do các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ cho những sinh viên
đạt thành tích cao trong học tập.

