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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————                                                                               
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ  

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 

 (Ban hành theo QĐ số 872/QĐ-ĐHBK ngày 16/4/2019 của Hiệu trưởng 

Trường ĐHBK) 

Mô tả các học phần: mỗi học phần được liệt kê ở bảng danh mục các học phần trong 

chương trình đào tạo, các học phần đều có đề cương chi tiết học phần trình bày theo 

trình tự sau: 

+ Các học phần bắt buộc: 

c.1. Học phần: Triết học 3(3,0) 

(Philosophy) 

Tên học phần 
Triết học 

(Philosophy) 

Mã học phần TH80300  

Số tín chỉ LT: 3 TH:  TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Khoa Mác-Lênin, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

Mô tả tóm tắt 

Môn triết học nhằm kế thừa những kiến thức đã có trong 

chương trình đào tạo Triết học và Lịch sử triết học ở bậc Đại 

học, từ đó phát triển và nâng cao những nội dung cơ bản gắn 

liền với những thành tựu của khoa học – công nghệ, với những 

vấn đề của thời đại và đất nước đặt ra. Môn học còn nâng cao 

năng lực cho học viên cao học trong việc nghiên cứu vận dụng 

những nguyên lý của Triết học vào học tập những môn chuyên 

ngành. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành TH80300 

Mục tiêu học phần 

Chương trình Triết học dùng cho học viên Cao học và Nghiên 

cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học nhằm nâng cao 

tính khoa học và hiện đại của lý luận, gắn lý luận với những vấn 

đề của thực tiễn, nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào lĩnh 

vực khoa học chuyên môn của môn học chuyên ngành. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.2. Học phần: Thống kê ứng dụng trong Quản lý Xây dựng 3(2,1) 

(Applied Statistic in Construction Management) 

Tên học phần 
Thống kê ứng dụng trong Quản lý Xây dựng 

(Applied Statistic in Construction Management) 
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Mã học phần QX80301  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học giới thiệu các khái niệm và công cụ của thống kê học. 

Theo đó, giới thiệu các ứng dụng của thống kê học trong ngành 

kỹ thuật và quản lý xây dựng. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành TH80300 

Mục tiêu học phần 

- Nắm vững các khái niệm trong thống kê học. Hiểu các công 

cụ, phương pháp thông thường dùng trong thống kê. Sử dụng 

được ít nhất một phần mềm hỗ trợ thống kê. Áp dụng các hiểu 

biết đó vào khảo sát, phân tích, đánh giá, và quản lý các hệ 

thống và qui trình trong ngành công nghiệp xây dựng. 

- Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về nội dung, phương 

pháp thực hành công tác thống kê tại các đơn vị thi công, các 

ban quản lý dự án. 

- Hiểu, vận dụng, và áp dụng hiệu quả các lý thuyết, công cụ, và 

phương pháp của thống kê học trong công tác quản lý xây dựng. 

Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm thống kê để phục 

công tác phân tích dữ liệu. 

- Hướng cho học viên thái độ luôn thận trọng và tự kiểm soát 

các hoạt động của bản thân theo mục tiêu đã kỳ vọng 

- Nhận thức đúng vai trò và vị trí của môn học trong chương 

trình đào tạo.  

- Rèn luyện tính cẩn trọng trong tính toán, tính trách nhiệm 

trong mọi quyết định liên quan đến số liệu tính toán áp dụng 

cho từng dự án cụ thể. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.3. Học phần: Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng 3(2,1) 

(Quantitative Analysis in Construction Management) 

Tên học phần 
Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng 

(Quantitative Analysis in Construction Management) 

Mã học phần QX80302  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học Phân tích định lượng trong Quản lý xây dựng nhằm 

giúp cho học viên Cao học hiểu được. Lý thuyết tính toán đồng 

thời giải quyết các bài toán thực tế nhờ công cụ Máy tính để có 

được một quyết định tốt nhất trong lãnh vực Quản lý xây dựng. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước QX80301 
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Học phần song hành  

Mục tiêu học phần 

- Phân tích định lượng trong Quản lý xây dựng là môn Khoa 

học Quản lý, dựa trên nền tảng các mô hình toán học để phân 

tích các vấn đề cụ thể một cách khoa học và có hệ thống nhằm 

hổ trợ cho việc ra quyết định. 

- Kỹ năng nhận thức: Hiểu các lý thuyết tính toán để giải quyết 

các vấn đề thực tế trên máy tính để giúp các nhà quản lý dự án 

đưa ra các quyết định tốt nhất.  

- Kỹ năng chuyên môn: Kỹ thuật mô phỏng Monte-Carlo 

- Kỹ năng làm việc: Đưa ra quyết định trong điều kiện rủi ro và 

ứng dụng phương pháp phân tích Markov trong việc dự đoán thị 

phần 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.4. Học phần: Quản lý dự án xây dựng nâng cao 3(2,1) 

(Advanced Construction Project Management) 

Tên học phần 
Quản lý dự án xây dựng nâng cao 

(Advanced Construction Project Management) 

Mã học phần QX80303  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng về quản lý dự án 

xây dựng. Môn học giới thiệu cho người học các kiến thức về 

khởi tạo dự án, lập kế hoạch thực hiện dự án, thực thi dự án, 

kiểm soát và theo dõi dự án và đóng dự án. Đồng thời, môn học 

cung cấp các kiến thức và kỹ năng để quản lý các phương diện 

của dự án như quản lý phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng, rủi 

ro, nguồn lực, thông tin, mua sắm và các bên liên quan. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành TH80300 

Mục tiêu học phần 

- Hiểu được những kiến thức về các phương pháp lập kế hoạch 

quản lý dự án. 

- Hiểu được những kiến thức về các phương pháp thực thi và 

kiểm soát dự án. 

- Vận dụng các phương pháp và công cụ trong quản lý tiến độ, 

quản lý chi phí, quản lý phạm vi, quản lý chất lượng, quản lý 

rủi ro, quản lý nguồn lực, quản lý mua sắm, quản lý truyền 

thông, quản lý các bên liên quan  

- Phân tích tính hiệu quả của các phương pháp quản lý dự án 

- Vận dụng được các kiến thức quản lý dự án để giải quyết các 

tình huống trong quản lý dự án 

- Phát triển khả năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 
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c.5. Học phần: Quản lý chi phí xây dựng 3(210) 

(Cost Management in Construction) 

Tên học phần 
Quản lý chi phí xây dựng 

(Cost Management in Construction) 

Mã học phần QX80304  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Hiện nay, công tác quản lý chi phí trong xây dựng đóng vai trò 

rất quan trọng, nó quyết định đến hiệu quả của việc đầu tư trong 

ngành xây dựng và nó là khâu cuối cùng quyết định sự thất bại 

hay thành công của một dự án xây dựng. Môn học Quản lý chi 

phí xây dựng được giảng dạy cho chuyên ngành Thạc sĩ quản lý 

xây dựng giúp cho học viên có cái nhìn tổng quát và khá đầy đủ 

về công tác quản trị chi phí của một công trình xây dựng bất kỳ, 

qua đó học phần sẽ cung cấp kiến thức nhằm giúp cho học viên 

có phương thức quản trị chi phí của công trình xây dựng phù 

hợp với đặc điểm của sản xuất xây dựng trong nền kinh tế thị 

trường hiện nay. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước QX80303 

Học phần song hành  

Mục tiêu học phần 

- Hiểu được cơ sở lý luận và ứng dụng được vào trong công tác 

quản trị chi phí trong công trình xây dựng 

- Hiểu được ý nghĩa đạo đức nghề nghiệp trong công tác quản 

trị chi phí trong xây dựng. Rèn luyện tính kiên trì, nghiêm túc, 

cẩn thận, cân nhắc mọi khía cạnh khi ra quyết định. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.6. Học phần: Thẩm định dự án xây dựng nâng cao 3(2,1) 

(Advance Construcstion Project Appraisal) 

Tên học phần 
Thẩm định dự án xây dựng nâng cao 

(Advance Construcstion Project Appraisal) 

Mã học phần QX80305  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Hiện nay, công tác thẩm định cho các dự án đầu tư xây dựng 

đóng vai trò rất quan trọng, nó là bước đi ảnh hưởng đến quyết 

định đầu tư của các nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng và việc 

thẩm định dự án đầu tư cũng ảnh hưởng đến sự thất bại hay 

thành công của một dự án xây dựng. Môn học thẩm định dự án 

xây dựng nâng cao có thời lượng 45 tiết cho sinh viên Cao học 

ngành Quản lý xây dựng. Học phần sẽ cung cấp kiến thức nhằm 

giúp cho học viên tổ chức xem xét một cách khách quan có 
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khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp 

tới tính khả thi của dự án. Từ đó có quyết định đầu tư và cho 

phép đầu tư. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước QX80306 

Học phần song hành  

Mục tiêu học phần 

Học phần sẽ cung cấp cho học viên khối kiến thức sau: 

- Nắm vững phương pháp lập và thẩm định dự án đầu tư, đánh 

giá được các tiêu chí lựa chọn phương án đầu tư (vể mặt kỹ 

thuật, tài chính - xã hội, rủi ro). 

- Phân tích và đánh giá môi trường đầu tư, thị trường và các yếu 

tố kỹ thuật trong quá trình lập và thẩm định dự án đầu tư. 

- Đánh giá các sơ đồ tổ chức quản lý dự án. 

- Phát triển các kỹ năng toàn diện cho học viên (viết báo cáo, 

thuyết trình, tự học tự nghiên cứu, làm việc nhóm) 

- Ứng dụng các phần mềm để thẩm định các rủi ro tài chính cho 

dự án đầu tư xây dựng. 

- Hiểu rõ về các dự án đầu tư xây dựng và vận dụng hợp lý và 

hài hoà các văn bản pháp luật liên quan. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.7. Học phần: Quản trị doanh nghiệp hiện đại 3(2,1) 

(Modern Enterprise Administration) 

Tên học phần 
Quản trị doanh nghiệp hiện đại 

(Modern Enterprise Administration) 

Mã học phần QX80306  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Học phần cung cấp hệ thống kiến thức và kỹ năng nền tảng để 

doanh nghiệp xây dựng hoạt động tối ưu trong bối cảnh thương 

mại. Kiến thức tập trung ở cấp quản lý doanh nghiệp xây dựng 

và cấp quản lý dự án xây dựng. Kiến thức ở cấp độ quản lý 

doanh nghiệp xây dựng bao gồm các kỹ thuật và chiến lược để 

lập kế hoạch và phát triển doanh nghiệp, các vấn đề về pháp lý 

của doanh nghiệp xây dựng, hợp tác doanh nghiệp, phát triển và 

tổ chức doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng, các kỹ năng 

mềm trong quản lý doanh nghiệp như kỹ năng làm việc theo 

nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định, kỹ thuật đàm 

phán, kỹ thuật điểu phối nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp. 

Kiến thức về quản lý dự án xây dựng ở cấp độ quản lý doanh 

nghiệp bao gồm chiến lược đấu thầu cạnh tranh, kỹ thuật quản 

lý quy trình và tiến độ dự án, hệ thống quản lý chi phí, kỹ thuật 

cải tiến năng suất thi công xây dựng, hệ thống thông tin trong 

doanh nghiệp và dự án. 
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Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành TH80300 

Mục tiêu học phần 

Môn học cung cấp cho học viên các khái niệm cơ bản, các kỹ 

năng và công cụ cần thiết nhằm quản lý thành công doanh 

nghiệp xây dựng. Qua đó học viên có thể hoạch định chiến lược 

phát triển doanh nghiệp, tổ chức cơ cấu doanh nghiệp hoạt động 

hiệu quả, kiểm soát và phát triển bền vững các nguồn lực bên 

trong doanh nghiệp, tận dụng tốt các nguồn lực bên ngoài để 

thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đây là môn học lý tưởng cho 

những người có kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng, 

muốn hướng đến các vị trí quản lý cấp cao hơn. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

+ Các học phần tự chọn: 

c.8. Học phần: Phát triển bền vững trong xây dựng 2(2,0) 

(Sustainable Development in Construction) 

Tên học phần 
Phát triển bền vững trong xây dựng  

(Sustainable Development in Construction) 

Mã học phần QX80310  

Số tín chỉ LT: 2 TH:  TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quan về các các 

nguyên tắc đánh giá của xây dựng bền vững trong dự án xây 

dựng; giúp người học nắm được các qui trình, các tiêu chuẩn 

đánh giá về một dự án Xây dựng theo hướng bền vững. Ngoài 

ra, môn học cũng giúp người cho các khả năng tính toán, xác 

định các tiêu chuẩn để công trình đạt các tiêu chí bền vững theo 

các tiêu chuẩn Leed, Lotus… 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước QX80303 

Học phần song hành  

Mục tiêu học phần 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về yêu cầu và vai trò của 

xây dựng vền vững trong xây dựng hiện nay.  

- Nắm được các cơ sở pháp lý, công cụ ứng dụng tính toán các 

tiêu chí bền vững trong xây dựng. 

- Nắm được các kiến thức cơ bản về triển khai, đánh liên quan 

đến các tiêu chí bền vững  của một dự án xây dựng. 

- Có kỹ năng áp dụng công cụ tính toán để đánh giá một dự án 

xây dựng bền vững. 

- Có khả năng xây dựng, triển khai một dự án Xây dựng bền 

vững 

- Phát triển được kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng 
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thuyết trình. 

- Rèn luyện tính kiên trì, nghiêm túc, cẩn thận, cân nhắc mọi 

khía cạnh khi ra quyết định. 

- Hiểu được ý nghĩa và định hướng tương lai của Xây dựng bền 

vững trong ngành xây dựng. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.9. Học phần: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý xây dựng 3(2,1) 

(Applications of Artificial Intelligence in Construction Management) 

Tên học phần 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý xây dựng  

(Applications of Artificial Intelligence in Construction 

Management) 

Mã học phần QX80311  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học cung cấp các kiến thức về các trí tuệ nhân tạo và ứng 

dựng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực kỹ thuật và quản lý xây 

dựng. Môn học giới thiệu cho người học các mô hình trí tuệ 

nhân tạo phổ biến như mô hình mạng lưới thần kinh nhân tạo và 

mô hình véc tơ hỗ trợ. Đồng thời, môn học giới thiệu các thuật 

toán tối ưu hóa. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước QX80301 

Học phần song hành QX80302 

Mục tiêu học phần 

- Môn học cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản về 

trí tuệ nhân tạo. 

- Cung cấp cho học viên các kỹ năng xây dựng và đánh giá các 

mô hình trí tuệ nhân tạo  

-  Giúp học viên có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải 

quyết các bài toán trong lĩnh vực xây dựng. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.10. Học phần: Tin học ứng dụng trong Quản lý Xây dựng 3(2,1) 

(Computer Applications in Construction Management) 

Tên học phần 
Tin học ứng dụng trong Quản lý Xây dựng  

(Computer Applications in Construction Management) 

Mã học phần QX80312  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học này cung cấp cho học viên lý thuyết phân tích định 

lượng cơ bản như lý thuyết ra quyết định, sơ đồ mạng, quy 

hoạch tuyến tính, bài toán vận tải, bài toán phân công, mô hình 
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mạng lưới đường, quy hoạch động, và lý thuyết tồn trữ cùng với 

phần mềm tính toán tương ứng (Microsoft Project, Primavera) 

giúp cho học viên có thể vận dụng trong thực tế tổ chức thi 

công và quản lý xây dựng 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước QX80301 

Học phần song hành  

Mục tiêu học phần 

Đây là môn học giới thiệu các khuynh hướng và ứng dụng của 

tin học ứng dụng nâng cao trong ngành xây dựng và quản lý 

xây dựng. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.11. Học phần: Phân tích thiết kế hệ thống 2(2,0) 

(System Design Analysis) 

Tên học phần 
Phân tích thiết kế hệ thống  

(System Design Analysis) 

Mã học phần QX80313  

Số tín chỉ LT: 2 TH:  TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Hiện nay, việc ra các quyết định trong công tác quản lý dự án 

trong lĩnh vực xây dựng đóng vai trò rất quan trọng, nó quyết 

định đến hiệu quả của việc đầu tư trong nghành xây dựng và nó 

là khâu cuối cùng quyết định sự thất bại hay thành công của 

một dự án xây dựng. Môn học phân tích thiết kế hệ thống được 

giảng dạy cho chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý xây dựng giúp cho 

học viên có cái nhìn tổng quát và khá đầy đủ về công tác ra 

quyết định trong quản lý xây dựng. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước QX80301 

Học phần song hành QX80302 

Mục tiêu học phần 

- Hiểu được cơ sở lý luận và ứng dụng được vào trong công tác 

phân tích, ra quyết định trong quản lý xây dựng 

- Hiểu được ý nghĩa đạo đức nghề nghiệp trong công tác quản 

lý dự án. Rèn luyện tính kiên trì, nghiêm túc, cẩn thận, cân nhắc 

mọi khía cạnh khi ra quyết định. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.12. Học phần: Quản lý đấu thầu chuyên nghiệp 3(2,1) 

(Professional Bid Management) 

Tên học phần 
Quản lý đấu thầu chuyên nghiệp  

(Professional Bid Management) 

Mã học phần QX80314  
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Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Học phần này cung cấp kiến thức nhằm chuẩn bị một hồ sơ thầu 

chất lượng cao trong khoảng thời gian nghiêm ngặt và quản lý 

hiệu quả theo các tiêu chuẩn được yêu cầu. Người học sẽ được 

cung cấp các tài liệu hỗ trợ đấu thầu nhằm hoàn thành hồ sơ 

phục vụ cho việc đấu thầu của công ty, đảm bảo việc đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu của bên mời thầu đồng thời đạt được hiệu 

quả tối ưu khi làm hồ sơ nổi bật và cạnh tranh với các đối thủ 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành QX80303 

Mục tiêu học phần 

Học phần sẽ cung cấp cho học viên khối kiến thức sau: 

- Mục tiêu cụ thể 

- Hiểu về công tác đấu thầu trong xây dựng 

- Áp dụng trong việc chuẩn bị công tác mời thầu 

- Áp dụng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu 

- Tối ưu hồ sơ dự thầu đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và tài 

chính 

- Kỹ năng viết báo cáo 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.13. Học phần: Kế toán quản trị và kiểm toán xây dựng 3(2,1) 

(Management Accounting and Construction Audit) 

Tên học phần 
Kế toán quản trị và kiểm toán xây dựng  

(Management Accounting and Construction Audit) 

Mã học phần QX80315  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Học phần này cung cấp kiến thức nhằm giúp học viên hiểu và 

vận dụng được công tác kế toán vào hoạt động quản lý tài chính 

của các DNXD. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước QX80306 

Học phần song hành QX80305 

Mục tiêu học phần 

Học phần sẽ cung cấp cho học viên khối kiến thức sau: 

- Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về nội dung, phương 

pháp thực hành công tác kế toán tại các đơn vị thi công, các ban 

quản lý dự án, bao gồm: chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính 

kế toán và thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Quản lý công tác kế toán, gồm: Quản lý chứng từ kế toán từ 

khi lập đến khi đưa vào lưu trữ; Đọc và hiểu được các loại sổ kế 

toán chuyên dụng cho thi công và quyết toán công trình; Xây 
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dựng bảng biểu phục vụ cho công tác kế toán quản trị chi phí 

thi công. Hiểu và vận dụng công tác lập báo cáo kế toán tài 

chính hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính. 

- Hướng cho học viên thái độ luôn thận trọng và tự kiểm soát 

các hoạt động của bản thân theo mục tiêu đã kỳ vọng 

- Nhận thức đúng vai trò và vị trí của môn học trong chương 

trình đào tạo.  

- Rèn luyện tính cẩn trọng trong tính toán, tính trách nhiệm 

trong mọi quyết định liên quan đến số liệu tính toán áp dụng 

cho từng dự án cụ thể. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.14. Học phần: Quản trị tài chính trong xây dựng 3(2,1) 

(Financial Management for Construction) 

Tên học phần 
Quản trị tài chính trong xây dựng  

(Financial Management for Construction) 

Mã học phần QX80316  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Trang bị kiến thức về tài chính doanh nghiệp để có thể làm tốt 

các công việc sau khi ra tốt nghiệp như phân tích được tình hình 

tài chính công ty, đánh giá về mặt tài chính các phương án đầu 

tư xây dựng. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành QX80306 

Mục tiêu học phần 

- Hiểu được những kiến thức tổng quát về tài chính doanh 

nghiệp và hệ thống tài chính Việt Nam. 

- Hiểu được các loại lãi suất và tính toán được các giá trị tương 

đương của tiền tệ. 

- Phân tích được tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

- Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn cho công ty. 

- Hiểu được nội dung và phương pháp quản trị nguồn vốn luân 

chuyển. 

- Áp dụng được vào công tác quản trị nguồn vốn đầu tư của các 

doanh nghiệp. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.15. Học phần: Mô hình hóa thông tin xây dựng 3(2,1) 

(Building Information Modeling) 

Tên học phần 
Mô hình hóa thông tin xây dựng  

(Building Information Modeling) 

Mã học phần QX80317  
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Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quan về Mô hình 

thông tin xây dựng (BIM) trong các dự án xây dựng; giúp người 

học nắm cách triển khai BIM bao gồm cả kiến trúc, kết cấu, 

kiểm soát khối lượng và quản lý bản vẽ cho dự án theo chuẩn 

cơ bản. Ngoài ra, môn học cũng giúp người học có khả năng 

xây dựng phương pháp tiếp nhận BIM, định hướng phương 

pháp làm việc theo BIM cho một tổ chức, công ty xây dựng. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước QX80306 

Học phần song hành QX80304 

Mục tiêu học phần 

- Nắm được các cơ sở pháp lý, công cụ ứng dụng và môi trường 

BIM trong xây dựng. 

- Triển khai và thể hiện phương pháp tiếp cận BIM cho một tổ 

chức hoặc một doanh nghiệp xây dựng, xây dựng phương pháp 

làm việc theo BIM 

- Có kỹ năng áp dụng BIM đối với một số công tác cụ thể trong 

lĩnh vực xây dựng. 

- Có khả năng xây dựng phương pháp tiếp cận BIM trong một 

tổ chức, công ty. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.16. Học phần: Quản lý rủi ro dự án xây dựng 2(2,0) 

(Construction Project Risk Management) 

Tên học phần 
Quản lý rủi ro dự án xây dựng  

(Construction Project Risk Management) 

Mã học phần QX80318  

Số tín chỉ LT: 2 TH:  TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau : Khái niệm, các 

nguyên tắc, nội dung của quản trị rủi ro; Phân tích sâu các nội 

dung của quản trị rủi ro bao gồm : Nhận dạng, phân tích rủi ro ; 

Kiểm soát và tài trợ rủi ro ; Vận dụng quản trị rủi ro trong quản 

trị rủi ro nhân lực, quản trị rủi ro tài sản của doanh nghiệp. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước QX80303 

Học phần song hành QX80305 

Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị 

rủi ro trong xây dựng 

- Kiến thức về khái niệm rủi ro và quản trị rủi ro, nội dung của 

quản trị rủi ro, vận dụng quản trị rủi ro trong quản trị rủi ro các 

nguồn lực, các hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xây dựng. 
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- Kỹ năng nhận dạng, phân tích, kiểm soát và tài trợ rủi ro; kỹ 

năng nhận biết và chủ động ứng phó với những rủi ro trong 

cuộc sống và công việc kinh doanh. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.17. Học phần: Pháp luật và Quản lý chính sách trong xây dựng 3(2,1) 

(Law and Policy Management in construction) 

Tên học phần 
Pháp luật và Quản lý chính sách trong xây dựng  

(Law and Policy Management in construction) 

Mã học phần QX80319  

Số tín chỉ LT: 2 TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Trình bày các nội dung cơ bản của Luật Xây dựng, các điều luật 

của các bộ luật, văn bản pháp qui khác liên quan đến ngành xây 

dựng (Luật Đấu thầu, Luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật Dân sự, 

Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên Môi trường, Luật đầu tư , 

Luật đầu tư nước ngòai tại Vn, Luật khuyến khích đầu tư trong 

nươc, Luật doanh nghiệp.…). Các qui định liên quan đến 

phương pháp lập, thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư , đấu thầu, 

các vấn đề quản lý chất lượng, bảo trì, thanh quyết toán… được 

giới thiệu nhằm cung cấp kiến thức và quản lý ngành xây dựng 

theo pháp luật. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành QX80306 

Mục tiêu học phần 

Học phần sẽ cung cấp cho học viên khối kiến thức sau: 

- Hiểu biết về hệ thống văn bản qui phạm áp dụng trong ngành 

Xây dựng ở VN. 

- Áp dụng sự hiểu biết văn bản pháp qui trong các hoạt động 

xây dựng. 

- Đánh giá và ghi nhận bằng văn bản trong cuộc thảo luận. 

- Nhận thức được điều khoản thi hành của các loại văn bản pháp 

qui liên quan. 

- Tổ chức ứng dụng trong trường hợp tình huống cụ thể. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.18. Học phần: Lãnh đạo và Quản lý 2(2,0) 

(Leadership and Management) 

Tên học phần 
Lãnh đạo và Quản lý 

(Leadership and Management) 

Mã học phần QX80320  

Số tín chỉ LT: 2 TH:  TN:  TL:  
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Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học cung cấp những khái niệm cơ bản về lãnh đạo/quản lý, 

bao gồm: vai trò, các tính chất và kỹ năng quan trọng cần thiết 

cho lãnh đạo. Môn học này còn tập trung vào các công cụ 

thường dùng để lãnh đạo: tầm nhìn, chiến lược, ra quyết định, 

quản lý sự thay đổi, đánh giá thành quá, giải quyết xung đột. 

Hướng dẫn người học hoàn thiện các mối quan hệ người-người. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành  

Mục tiêu học phần 

- Giới thiệu cho học viên những kiến thức cơ bản về lãnh đạo và 

quản lý 

- Giới thiệu học viên phương pháp tiếp cận phát triển và ứng 

dụng các nguyên tắc cơ bản để hoạch định chiến lược, ra quyết 

định chiến lược và giám sát việc triển khai chiến lược. 

- Huấn luyện học viên những kiến thức, kỹ năng và công cụ để 

phân tích, đánh giá và ra quyết định liên quan tổ chức, con 

người, động viên, thúc đẩy nhân viên tích cực, hài lòng. 

- Cung cấp cho học viên những phương hướng để tự phát triển 

năng lực lãnh đạo/quản lý thích hợp với tính chất của đơn vị và 

cá nhân. 

- Một phần không thể thiếu của học tập suốt đời. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.19. Học phần: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 1(1,0) 

(Scientific Research Methodology) 

Tên học phần 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

(Scientific Research Methodology) 

Mã học phần QX80321  

Số tín chỉ LT: 1 TH:  TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn PPNC hướng về việc trang bị cho các học viên cao học và 

các nghiên cứu sinh những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa 

học nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuả các đề cương và 

các luận văn tốt nghiệp hệ sau đại học. Qua các thí dụ cụ thể, 

các tiến trình trong nghiên cứu khoa học được bổ xung bởi 

những mô hình và lý thuyết để bồi dưỡng cho các học viên về 

phương pháp thực dụng trong nghiên cứu khoa học: cách đặt 

vấn đề khoa học thông qua các tiến trình nghiên cứu tài liệu 

tham khảo; các phương pháp suy luận; mô hình hóa giả thuyết 

khoa học; thiết kế thử nghiệm; cách viết bài báo cáo khoa học, 

và sau cùng là các vấn đề liên quan đến đạo đức cuả người làm 

khoa học. 

Điều kiện tham gia học Học phần tiên quyết  
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phần Học phần học trước  

Học phần song hành  

Mục tiêu học phần 

Môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chung về 

các phương pháp nghiên cứu trong quản lý xây dựng và hướng 

dẫn cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực hiện một 

nghiên cứu như cách thiết kế một nghiên cứu, chọn mẫu nghiên 

cứu, các công cụ để thu thập dữ liệu, và phân tích dữ liệu bằng 

phương pháp thống kê. Ngoài ra, các học viên cũng được cung 

cấp những quy tắc cơ bản và cách thức để trình bày một kết quả 

nghiên cứu. Sau khi kết thúc môn học, học viên có thể tự thực 

hiện được một nghiên cứu khoa học theo một mục tiêu đã xác 

định trong lĩnh vực quản lý xây dựng. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.20. Học phần: Kỹ thuật thi công hiện đại 2(2,0) 

(Advanced Building Technology) 

Tên học phần 
Kỹ thuật thi công hiện đại  

(Advanced Building Technology) 

Mã học phần QX80322  

Số tín chỉ LT: 2 TH:  TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quan về các công nghệ 

thi công hiện đại đang được ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng; 

giúp người học nắm được các qui trình, các nguyên tắc triển 

khai các hoạt động thi công. Ngoài ra, môn học cũng giúp 

người chọ các khả năng thiết kế biện pháp thi công cho các quá 

trình thi công nhà cao tầng. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành QX80303 

Mục tiêu học phần 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, biện pháp thi 

công các công tác phần ngầm của công trình; 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, biện pháp thi 

công các công bê tông của công trình; 

- Áp dụng được các kiến thức về kỹ thuật trong việc thiết kế các 

giải pháp thi công trên công trình; 

- Có kỹ năng áp dụng công cụ tính toán để thiết kế một quá 

trình thi công cụ thể. 

- Phát triển được kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng 

thuyết trình. 

- Rèn luyện tính kiên trì, nghiêm túc, cẩn thận, cân nhắc mọi 

khía cạnh khi ra quyết định. 

- Hiểu được ý nghĩa đạo đức nghề nghiệp trong công tác quản 

lý kỹ thuật thi công xây dựng. 
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Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.21. Học phần: Tham quan – Thực tập 1(1,0) 

(Field Trip) 

Tên học phần 
Tham quan – Thực tập  

(Field Trip) 

Mã học phần QX80323  

Số tín chỉ LT:  TH: 1 TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức trong việc ứng 

dụng các công nghệ thi công, các mô hình quản lý vào công 

trình thông qua việc tham quan một số công trình thực tế. Từ 

đó, học viên có thể định hình và tìm hiểu thêm về phương pháp 

thi công của các công nghệ mới, các mô hình quản lý tại công 

trường. Đồng thời, môn học giúp học viên nhận thức được vai 

trò của bộ phận Quản lý Xây dựng tại công trường. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành  

Mục tiêu học phần 

- Cung cấp cho học viên các kiến thức thực tế về các giải pháp 

thi công, các mô hình quản lý tại công trường. 

- Nắm được các nội dung cơ bản về triển khai, đánh giá dự án 

tại công trường. 

- Xây dựng những mối quan hệ công việc (professional 

relationships) và quan hệ xã hội (social relationships) 

- Tích lũy kinh nghiệm (experience), cọ sát & rèn luyện các kỹ 

năng mềm (transferable skills. 

- Rèn luyện tính kiên trì, nghiêm túc, cẩn thận, cân nhắc mọi 

khía cạnh khi ra quyết định. 

- Học cách hành xử (behaviour), hợp tác (collaboration) và khả 

năng thích nghi (adaptability) & hội nhập (integration) nhanh 

chóng vào môi trường làm việc đa dạng và chuyên nghiệp. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 

c.22. Học phần: Phương pháp thiết kế nghiên cứu trong Quản lý Xây dựng 1(1,0) 

(Research Design Methodology for Construction Management) 

Tên học phần 
Phương pháp thiết kế nghiên cứu trong Quản lý Xây dựng 

(Research Design Methodology for Construction Management) 

Mã học phần QX80324  

Số tín chỉ LT: 1 TH:  TN:  TL:  

Bộ môn phụ trách Quản lý Dự án Xây dựng 

Mô tả tóm tắt 

Môn học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về nghiên cứu 

khoa học trong quản lý xây dựng, các đặc trưng của một nghiên 

cứu có giá trị, quy trình thực hiện và các rắc rối trong quá trình 
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tiến hành nghiên cứu. Môn học cũng trình bày nội dung và cách 

đánh giá một đề cương nghiên cứu; các vấn đề đạo đức trong 

nghiên cứu khoa học. Thêm vào đó, các cách thức lấy mẫu 

nghiên cứu và các phương pháp liên lạc với đối tượng nghiên 

cứu, cách thức thiết kế một bảng câu hỏi theo mục đích đã định 

trước cũng đựơc đề cập. 

Điều kiện tham gia học 

phần 

Học phần tiên quyết  

Học phần học trước  

Học phần song hành  

Mục tiêu học phần 

Môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chung về 

các phương pháp nghiên cứu trong quản lý xây dựng và hướng 

dẫn cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực hiện một 

nghiên cứu như cách thiết kế một nghiên cứu, chọn mẫu nghiên 

cứu, các công cụ để thu thập dữ liệu, và phân tích dữ liệu bằng 

phương pháp thống kê. Ngoài ra, các học viên cũng được cung 

cấp những quy tắc cơ bản và cách thức để trình bày một kết quả 

nghiên cứu. Sau khi kết thúc môn học, học viên có thể tự thực 

hiện được một nghiên cứu khoa học theo một mục tiêu đã xác 

định trong lĩnh vực quản lý xây dựng. 

Ghi chú: LT: Lý thuyết; TH: Thực hành; TN: Thí nghiệm; TL: Tiểu luận/Báo cáo. 
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