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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 
 

GIíI THIÖU CHUY£N NGµNH 

CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ 
Urban underground construction 

(THUỘC NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY D ỰNG) 
 

 

1. KHÁI QUÁT CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

Chuyên ngành Công trình ngầm đô thị thuộc Ngành đào tạo Kỹ thuật công trình xây dựng 

là chuyên ngành hiện chỉ có duy nhất Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo bậc đại học trong cả 

nước. Chuyên ngành được mở và bắt đầu đào tạo từ năm 2005, trực thuộc Khoa Xây dựng với đội 

ngũ cán bộ hiện tại gồm 98 giảng viên cơ hữu, trong đó có 40 tiến sĩ và các thạc sĩ học tập từ các 

nước phát triển và trong nước, có nhiều kinh nghiệm thực tế. 

Không gian ngầm, công trình ngầm đô thị đã và đang là giải pháp hiệu quả trong việc sử 

dụng quỹ đất ngày càng eo hẹp của các đô thị đông dân, các bãi xe ngầm, bể ngầm, tầng hầm nhà cao 

tầng sẽ được ưu tiên đầu tư nhiều hơn nữa, các hệ thống tàu điện ngầm đang được phát triển tại Hà 

Nội và Thành phố Hồ Chí Minh… là những minh chứng cho tương lai của chuyên ngành, đòi hỏi 

nguồn nhân lực kỹ sư công trình ngầm phải đáp ứng trong thời gian tới. 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  

Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành là đào tạo ra nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, có 

có kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng. 

Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Công trình ngầm đô thị được trang bị các kiến thức chung 

trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, bao gồm: kiến thức về cơ học công trình; vật liệu 

xây dựng, kiến thức về nền - móng và kết cấu công trình (kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép), kiến 

thức về công nghệ và tổ chức thi công; kiến thức về quản lý dự án xây dựng cùng với những kiến 

thức chuyên ngành sâu: thiết kế và thi công công trình ngầm, tuyến tàu điện ngầm, bảo trì công trình 

ngầm. Tiếp cận các văn bản quy phạm Pháp luật của Nhà nước, hệ thống các tiêu chuẩn, quy định 

ngành nghề có liên quan đến chuyên ngành đào tạo. Có đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc 

sau đại học trong ngành đào tạo hoặc phát triển sang các ngành khác thuộc khối kỹ thuật. 

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành Công trình ngầm đô thị có khả năng: 

- Thiết kế các công trình ngầm như bể chứa ngầm, bãi đỗ xe ngầm, hầm đi bộ, ga và tuyến 

tàu điện ngầm, cũng có đủ kiến thức thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp khác. 

- Tổ chức và quản lý thi công và quản lý dự án các công trình ngầm đô thị, có khả năng lập 

biện pháp thi công, tiến độ thi công công trình và quản lý nhân sự, quản lý kinh tế để tổ chức thi 

công đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ đã đặt ra. 

- Tư vấn, giám sát, kiểm định các công trình ngầm đô thị, đảm nhiệm các công tác chuyên 

môn trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng. 

- Những kỹ sư chuyên ngành này cũng có thể thi công, quản lý, giám sát được các công trình 

xây dựng khác như nhà ở, văn phòng, các nhà công nghiệp… 
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3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Gồm các học phần xếp theo 3 khối kiến thức chính: Kiến thức đại cương; Cơ sở ngành; 

Chuyên ngành. 

Tổng số tín chỉ đào tạo: 150 TC.   

Thời gian đào tạo: 4,5 năm. 

Khối kiến thức đại cương bao gồm các học phần thuộc lĩnh vực cơ bản về khoa học tự nhiên, 

xã hội: Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ, Triết học… 

Khối kiến thức cơ sở ngành trang bị các kiến thức Cơ học, Vật liệu, Máy xây dựng, Địa 

chất… 

Khối kiến thức chuyên ngành giới thiệu về Kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép, thép, 

gạch đá, Nền móng, Thiết kế và thi công công trình ngầm theo phương pháp đào hở, đào ngầm, thiết 

kế ga và tuyến tàu điện ngầm… Kết thúc là một đồ án tốt nghiệp tổng hợp kiến thức chuyên ngành. 

Bên cạnh chương trình học chính khóa, sinh viên còn được tham gia các hoạt động ngoại 

khóa bổ ích: Tham gia các câu lạc bộ (CLB) học thuật và giải trí (CLB VLXD; CLB Khoa học Xây 

dựng; CLB Âm nhạc; CLB Kỹ năng mềm…); Tham quan thực tế các công trình ngầm, nhà máy sản 

xuất cấu kiện, các Viện nghiên cứu, vv… 

4. VIỆC LÀM VÀ V Ị TRÍ CÔNG TÁC SAU KHI T ỐT NGHIỆP 

Trong hoạt động xây dựng, Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành công trình ngầm có thể làm việc 

và phát triển tốt trong các môi trường việc làm sau: 

 - Các cơ quan quản lý xây dựng; 

 - Các doanh nghiệp thi công xây lắp, sản xuất sản phẩm, cấu kiện xây dựng; 

 - Các công ty tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát thi công; 

 - Các ban quản lý dự án; 

 - Các công trường, dự án xây dựng; 

 - Các Viện nghiên cứu chuyên ngành XD; 

 - Các cơ sở đào tạo: Trường đại học, Cao đẳng, Dạy nghề…  

Nhiều kỹ sư xây dựng tốt nghiệp tại Đại học Kiến trúc Hà Nội đã công tác tại các đơn vị 

mạnh như: FECON, DELTA, LONG GIANG, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa 

Bình, Công ty cổ phần xây dựng COTECCONS…  

5. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN VÀ NGOẠI KHÓA… 

Ngoài việc học tập trên giảng đường và thực hành tại phòng thí nghiệm, sinh viên chuyên 

ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp còn tham gia các hoạt động bổ ích khác như: sinh hoạt 

Câu lạc bộ xây dựng; nghiên cứu khoa học sinh viên; tham gia thi Sinh viên giỏi, thi Olympic Toán 

học, Cơ học toàn quốc; dự thi các giải thưởng lớn (Holcim Prize, Vifotec..), truyền hình Sáng tạo 

Việt; tham quan, thực tập và tham gia nghiên cứu tại các doanh nghiệp và các viện khoa học …  
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Tham quan thi công phần ngầm  

công trường 146 Giảng Võ 
 

 
Giải bóng đá chuyên ngành CTN 

 
Đội tuyển Olympic Cơ học đất 

 

 
Đêm văn nghệ sinh viên 

 
Sinh viên đi thực tập nghề 

 
Lễ trao bằng tốt nghiệp 

Tiếng nói cựu sinh viên… 

 

Nguyễn Minh Tu ấn - Kỹ sư, Công ty cổ phần  Xây dựng và 
kinh doanh địa ốc Hòa Bình (Hoa Binh Corporation), Cựu 
sinh viên lớp 11XN: 
“… Năm 2011, bước chân vào cổng trường Đại học Kiến trúc 
Hà Nội, đầy bỡ ngỡ ngày và lo lắng về ngành học của mình. 
Nhưng sau 5 năm học, chúng tôi thấy rằng sự lựa chọn của 
mình là đúng đắn, chúng tôi đã trở nên tự tin, có kiến thức tốt 
và kỹ năng cần thiết để lập nghiệp. 100% số sinh viên lớp 
11XN tốt nghiệp đã có việc làm trong 6 tháng đầu tiên với thu 
nhập cá nhân ở mức cao. Không chỉ tham gia vào những công 
ty hàng đầu về ngành công trình ngầm như: Fecon, Delta, 
Foundtech, Long Giang... mà còn tham gia vào những công ty 
chuyên về xây dựng dân dụng như: Coteccons, Hòa Bình. Tôi 
cảm thấy thật may mắn khi được đào tạo trong môi trường 
giáo dục chuyên nghiệp và chất lượng cao tại Trường đại học 
Kiến trúc Hà Nội, đặc biệt là sự quan tâm, tận tình hướng dẫn 
trong suốt thời gian học trong trường và ngay cả khi đã ra 
trường của bộ môn Công trình ngầm đô thị đã giúp chúng tôi 
có nền tảng vững chắc, tự tin bước đi trên đường đời” 

 


