
NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

1. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo các kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý xây dựng. Người học sau 

khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng, có phương 

pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản 

lý xây dựng, có khả năng điều hành doanh nghiệp và lãnh đạo cơ quan quản lý về xây dựng. 

2. Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ (145 tín chỉ), gồm 2 chuyên ngành Kinh tế xây 

dựng và Quản lý xây dựng. Thời gian đào tạo 4,5 - 5 năm. Chương trình đào tạo đã kiểm định 

và được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng năm 2019. 

- Chuyên ngành Kinh tế xây dựng trang bị các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, đầu tư; 

Phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong xây dựng; Đánh giá hiệu quả 

kinh tế, xã hội các dự đầu tư xây dựng; Lập, thẩm định, quản lý các dự án đầu tư xây 

dựng; Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng. 

- Chuyên ngành Quản lý xây dựng trang bị cho người học các kiến thức chuyên sâu về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Hoạch định, tổ chức và kiểm soát về chất lượng, chi phí 

và tiến độ dự án xây dựng một cách có hiệu quả. 

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo 

Ngành xây dựng đang phát triển mạnh, chiếm từ 10-12% GDP hàng năm. Các cơ quan 

quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tập đoàn xây dựng từ quy mô nhỏ đến lớn đều có nhu cầu 

tuyển dụng nhân sự có trình độ kiến thức, năng lực tổng hợp về kinh tế, kỹ thuật và quản lý xây 

dựng. Vì vậy, có bằng kỹ sư Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng sẽ tạo cơ hội lớn cho sự 

nghiệp của người học. 

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp 

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực quản lý xây dựng, kỹ năng 

làm việc ở hiện trường cũng như văn phòng. Cụ thể là thực hiện các công việc: 

- Quản lý dự án, quản lý tài chính, quản lý chất lượng, thẩm định, thẩm tra tại các cơ quan 

quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng.  



- Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế, thi công tại các công ty tư vấn đầu tư, xây 

dựng; Hoàn thiện hồ sơ tài chính, hồ sơ thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng,  kiểm 

toán trong xây dựng. 

- Nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và quản lý trong xây dựng ở các 

đơn vị nghiên cứu, đào tạo. 

5. Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại trường Đại học Thủy lợi 

- Có chương trình định hướng học tập và định hướng nghề nghiệp. Lộ trình học tập, rèn 

luyện rõ ràng, liên kết với các doanh nghiệp. 

- Đội ngũ giảng viên có trình độ, nhiệt tình, được đào tạo bài bản về chuyên ngành tại các 

cơ sở uy tín trong và ngoài nước, có kinh nghiệm thực tiễn. 

6. Cơ hội du học và các thông tin khác 

Sinh viên được đào tạo theo chương trình học chất lượng cao, cung cấp đầy đủ kiến thức 

chuyên môn, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và ngoại ngữ, tạo nền móng vững chắc cho 

việc du học. 

7. Thông tin chi tiết hoặc tư vấn trực tiếp 

Trưởng bộ môn: PGS. TS. Ngô Thị Thanh Vân: vanngo@tlu.edu.vn 

Phó trưởng bộ môn: TS. Lê Văn Chính: chinhlv@tlu.edu.vn 

Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thiện Dũng: dzungngt@tlu.edu.vn 
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