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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ  

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG 

(Ban hành theo Quyết định số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/8/2019 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Bách khoa) 

 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Tóm tắt học phần 

1 
DNTH 

5010 
Triết học 

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 và nghiên 

cứu sinh trong việc nghiên cứu vận dụng những nguyên lý 

của Triết học vào học tập những môn chuyên ngành. 

2 
KTPL 

5012 

Phương pháp luận 

NCKH chuyên 

ngành 

Cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các 

bước trong nghiên cứu khoa học (NCKH), những kỹ thuật 

cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm, cách trình 

bày các kết quả nghiên cứu khoa học và đánh giá một công 

trình nghiên cứu khoa học.  

3 
KTLS 

516 

Lý thuyết kiến 

trúc nâng cao  

Khác với “Lý thuyết sáng tác kiến trúc” thiên về phương 

pháp và thao tác công cụ. “Lý thuyết kiến trúc” là môn học 

về phương pháp luận, tức là đề cập đến những luận thuyết 

kiến trúc, những vấn đề trào lưu - tư tưởng ảnh hưởng đến 

sự phát triển của nền kiến trúc qua các thời kỳ từ thời Phục 

Hưng cho đến Hiện đại. Môn học Lý thuyết kiến trúc giúp 

cho các học viên có một nền tảng tư duy kiến trúc tốt. Phát 

triển các cách tiếp cận với với những luận thuyết thích hợp. 

Lí giải được các vấn đề, các nguyên nhân để từ đó có thể 

phân tích-đánh giá-phê bình được một tác phẩm kiến trúc 

cụ thể.        

4 
KTSK 

503 

Kiến trúc sinh khí 

hậu  

Kiến trúc sinh khí hậu là môn khoa học nghiên cứu mối 

tương quan giữa các yếu tố khí hậu thời tiết, con người và 

thiết bị sử dụng trong công trình. Môn học này cung cấp 

cho học viên những hiểu biết cơ bản về khí hậu và tương 

tác của các yếu tố khí hậu đến công trình và vi khí hậu đến 

con người trong công trình.  Đồng thời môn học là cơ sở để 

học viên sau khi kết thúc học phần có khả năng thiết kế 

kiến trúc phù hợp với điều kiện khí hậu của từng địa 

phương, hướng tới sự bền vững trong kiến trúc. Nội dung 
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học phần là sự đi sâu kiến thức và tiếp nối của nội dung 

học phần Nhiệt khí hậu Kiến trúc đã được giảng dạy ở bậc 

Đại học. Học phần này giúp học viên có những kiến thức 

chuyên sâu để thực hành cũng như làm luận văn Thạc sỹ. 

5 
KTGB 

519 

Môi trường sống 

trong không gian 

đô thị 

Học phần Môi trường sống trong không gian đô thị thuộc 

khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc, cung cấp cho học 

viên các khái niệm cơ bản về môi trường sống trong đô thị 

bao gồm các yếu tố môi trường sống liên quan như môi 

trường giao thông, môi trường cảnh quan đô thị, môi 

trường sinh hoạt, môi trường ở...Đồng thời học phần cũng 

cung cấp cho học viên các phương pháp đánh giá định 

lượng về chất lượng các môi trường sống trong không gian 

đô thị nhằm đánh giá về hiện trạng môi trường sống trong 

đô thị Việt Nam, các biện pháp quản lý môi trường sống 

trong đô thị, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện 

môi trường sống trong đô thị được tốt hơn. 

 
KTHT 

508 

Hình thái học đô 

thị 

Môn học “Hình Thái Học Đô Thị” hướng về những căn cứ 

lý thuyết, những công cụ nhận thức,  phương pháp luận 

nghiên cứu quá trình hình thành và biến đổi môi trường xây 

dựng. Với việc phân tích các hình thức tổ chức, các không 

gian cấu trúc đô thị của thành phố và các vùng lãnh thổ, để 

đánh giá được chất lượng hình thái đô thị và thiết lập mục 

tiêu cho sự tái phát triển của nó. 

 
KTUF 

506 

Hình thức Kiến 

trúc Đô thị qua 

các case studies 

Học phần này giới thiệu cho học viên những kiến thức nền 

tảng về hình thức kiến trúc đô thị, tập trung nghiên cứu môi 

trường hình thể, lịch sử và các yếu tố xã hội của thành phố. 

Thành phố lựa chọn sẽ được phân tích, lập sơ đồ, và so 

sánh nhằm phát triển một hiểu biết sâu sắc về hình thức 

kiến trúc đô thị. Các nội dung như lập bản đồ và trình bày 

hình thức kiến trúc đô thị sẽ được thảo luận. Môn học này 

cũng sử dụng các phần mềm máy tính để phát triển kỹ năng 

của học viên trong việc nghiên cứu hình thức kiến trúc đô 

thị.  

 
KTTC 

507 

Kỹ thuật thi công 

hiện đại 

Đây là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, giúp 

trang bị cho học viên ngành Kiến trúc những kiến thức mở 

rộng và nâng cao về các công nghệ và kỹ thuật thi công 

tiên tiến, hiện đại đối với các công trình xây dựng. Kiến 

thức được trang bị sẽ giúp cho học viên có được những 

kiến thức chuyên ngành bổ ích cho việc thực hành nghề 

nghiệp chuyên môn. 

 
KTVH 

505 

Kiến trúc và văn 

hóa 

Học phần này giúp học viên hiểu rõ bản chất của Kiến trúc 

dưới góc nhìn văn hóa học. Kiến trúc về bản chất không thể 

tách rời văn hóa vì bản chất Kiến trúc là văn hóa. Môn học 

này là rõ khái niệm văn hóa, các yếu tố văn hóa trong kiến 

trúc và cung cấp một bức tranh tổng thể về mối quan hệ 

giữa văn hóa và Kiến trúc theo cả không gian và thời gian. 

Môn học cũng mạnh dạn đưa vào nội dụng liên quan đến 

cổ học phương Đông trong kiến trúc, giúp học viên hiểu rõ 
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hơn tính chất và giá trị của các công trình kiến trúc quy 

hoạch cổ ở Việt Nam 

Học phần Kiến trúc và văn hóa nhằm thúc đẩy một cuộc 

đối thoại giữa tất cả những người đang tò mò về câu hỏi 

bản thể của kiến trúc là cái gì và những gì nó có thể làm. 

 
KTGI 

510 

Kỹ thuật GIS 

trong quy hoạch 

và quản lý đô thị 

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một lĩnh vực đang được 

ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó 

có lĩnh vực quy hoạch và xây dựng. 

Nội dung của môn học bao gồm các vấn đề cơ bản về lịch sử 

hình thành và phát triển của GIS, các vấn đề về lý thuyết, 

quy trình công nghệ và ứng dụng GIS được trình bày theo 

thứ tự logic của nó giúp sinh viên nắm bắt được những phần 

cốt lõi như GIS có từ bao giờ, GIS là gì, các chức năng, cách 

xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, các công việc mà trong đó GIS 

có thể được vận dụng để giải quyết và các bước xây dựng, 

khai thác GIS. Đó chính là cơ sở và chìa khóa để sinh viên 

có thể tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, rộng hơn nhằm sử dụng, 

quản lý và phát triển công nghệ GIS một cách hiệu quả nhất 

trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng. 

 
KTĐT 

511 

Đô thị hóa và 

Phân bố dân cư 

Môn học này gồm hai phần chính: Khái niệm về đô thị hóa 

và các hình thái phân bố dân cư. Giúp cho học viên nắm 

vững những khái niệm cơ bản về quá trình đô thị hóa và 

những tác động của nó đến đời sống đô thị. Thông qua các 

phân tích hình thái đô thị, đặc điểm phân bố dân cư, sinh 

viên nắm vững các kỹ năng phân tích đặc điểm hình thành, 

phát triển dân cư ở các đô thị, ứng dụng trong nghiên cứu 

quy hoạch đô thị. 

 
KTTG 

512 

Kỹ thuật thông 

gió và điều hòa 

không khí 

- Môn học này gồm hai phần chính:  Là điều hòa không khí 

và thông gió 

- Mục tiêu : Giúp học viên nắm vững cách xác định các 

phụ tải nhiệt ẩm, thành lập sơ đồ điều hòa không khí, chọn 

máy điều hòa, nắm vững các dạng hệ thống điều hòa không 

khí, tính toán thiết kế các dạng đường ống, xác định lưu 

lượng thông gió, các hệ thống thông gió và cấp gió tươi.  

 
KTTQ 

513 

Tham quan Kiến 

trúc Việt Nam 

Học phần Tham quan kiến trúc Việt Nam cung cấp cho học 

viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về: văn hóa xã 

hội con người Việt Nam, bởi vì thông qua các công trình 

kiến trúc, các tác giả thiết kế đã đưa vào đó những nét đặc 

trưng văn hóa của từng vùng miền.  Nội dung học phần 

nhằm tìm hiểu thực tế các nền tảng lý thuyết của những học 

phần đã được học trước đây. Học phần này giúp học viên 

hiểu được những đặc trưng và chức năng các loại hình văn 

hóa để từ đó xác định được tọa độ và con đường phát triển 

của văn hóa Việt Nam. 

 
KTGT 

514 

Quy hoạch Giao 

thông vận tải đô 

thị 

Học phần Quy hoạch giao thông đô thị là học phần thuộc 

khối kiến thức chuyên ngành kiến trúc, là học phần tự chọn 

được đào tạo trong chương trình thạc sỹ của ngành kiến 

trúc. Học phần cung cấp cho học viên cao học ngành kiến 

trúc những kiến thức về vai trò của giao thông đô thị, quy 

hoạch giao thông vận tải đô thị và thiết kế mạng lưới, thiết 
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kế hạ tầng giao thông đô thị. Từ đó giúp cho học viên cao 

học có khả năng hiểu và vận dụng trong thiết kế quy hoạch 

giao thông đô thị ngoài thực tế. Đồng thời, giúp cho học 

viên có cái nhìn sâu rộng hơn trong việc nhận định các vấn 

đề có liên quan đến công tác quy hoạch đô thị nói chung, 

quy hoạch giao thông vận tải đô thị nói riêng.           

 
KTMT 

515 

Quản lý môi 

trường đô thị 

Học phần Quản lý môi trường đô thị thuộc khối kiến thức 

cơ sở ngành, cung cấp cho học viên các khái niệm cơ bản 

về đô thị và qui hoạch phát triển đô thị, hiện trạng môi 

trường đô thị Việt Nam, các biện pháp quản lý môi trường 

trong đô thị, phương pháp quản lý các thành phần môi 

trường trong khu đô thị, quan trắc xây dựng báo cáo hiện 

trạng môi trường khu đô thị 

 
KTUD 

509 
Thiết kế đô thị 

Thiết kế đô thị là học phần cung cấp cho học viên một số 

kiến thức căn bản để nhận biết vai trò và tầm quan trọng 

của thiết kế đô thị trong sự hình thành và phát triển đô thị. 

Nhận biết được mối quan hệ của Thiết kế đô thị với các 

chuyên ngành khác liên quan. Trong học phần này, học 

viên sẽ được đi sâu vào quy trình thiết kế của một đồ án 

Thiết kế đô thị. 

 
KTDD 

517 

Kiến trúc Đông 

Dương 

Học phần Kiến trúc Đông Dương cung cấp cho học viên 

những kiến thức cơ bản và nâng cao về: Lịch sử kiến trúc, 

Nội dung học phần Kiến Trúc Đông Dương giúp cho học 

viên hiểu được hai vấn đề chính: Đầu tiên là sự khác nhau 

về tư duy và lý luận tồn tại xung quanh kiểu kiến trúc pha 

trộn được nghiên cứu và truyền bá bởi những kiến trúc sư 

tài ba người Pháp; Thứ hai là việc thành lập Trường cao 

đẳng mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội, nơi đào tạo nên thế 

hệ kiến trúc sư đầu tiên của Việt Nam, làm nền tảng cho 

quá trình xây dựng và tái thiết đất nước trong thời kỳ đổi 

mới. 

 
KCNC 

508 

Giải pháp Kết cấu 

đặc biệt cho Thiết 

kế Kiến trúc 

Cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản về giải 

pháp kết cấu, công nghệ hiện đại cần thiết, giúp KTS có 

thêm kiến thức và cái nhìn khái quát nhất để có thể đề xuất 

phương án thiết kế mặt bằng kiến trúc và giải pháp kỹ thuật 

phù hợp công trình đa dạng, linh hoạt, đáp ứng tính chất đa 

công năng trong một công trình kiến trúc hiện đại. 

 
KTGB 

519 
Công trình xanh 

Học phần Công trình xanh cung cấp cho học viên những 

kiến thức cơ bản và nâng cao về: Cơ sở lý thuyết của kiến 

trúc bền vững, Các hệ thống đánh giá công trình xanh tại 

Việt Nam trên thế giới, Các giải pháp thiết kế công trình 

xanh và tìm hiểu một số công trình xanh tại Việt Nam và 

trên thế giới. Nội dung học phần là sự đi sâu kiến thức và 
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tiếp nối của nội dung học phần Kiến trúc bền vững đã được 

giảng dạy ở bậc Đại học. Học phần này giúp học viên có 

những kiến thức chuyên sâu để thực hành cũng như làm 

luận văn Thạc sỹ. 

 
KTQH 

520 

Lý thuyết Quy 

hoạch đương đại 

Môn học này đề cập đến những vấn đề trung tâm của triết lý 

Quy hoạch đô thị. Môn học cũng đóng góp vào tư duy phê 

phán tới những vấn đề đương đại của quy hoạch đô thị và 

đô thị hóa. Nó trả lời cho câu hỏi “tại sao” và “cho ai” 

chúng ta quy hoạch. Học viên sẽ được tiếp cận tới các khái 

niệm cơ bản của quy hoạch đô thị hiện đại và các giả định 

liên quan tới “một xã hội tốt đẹp” mà quy hoạch nhắm tới. 

Cụ thể môn học đề cập tới các chủ đề lớn: 1) Các câu hỏi 

đạo đức trong quy hoạch đô thị; 2) Các trường hợp quy 

hoạch cụ thể; 3) Những vấn đề về chính sách trong quy 

hoạch và đô thị hóa và 4) Quá trình chuyển đổi về mặt 

không gian liên quan đến các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và xã 

hội trong các thành phố 

 
KTLP 

521 

Luật kiểm soát 

Kiến trúc đô thị 

Môn học này cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến 

thức ban đầu về hệ thống luật kiểm soát kiến trúc đô thị. 

Môn học hệ thống hóa lại các loại luật đô thị trên thế giới 

và cơ chế kiểm soát sự phát triển kiến trúc đô thị. 

 
KTQD 

524 
Quản lý dự án 

Môn học này cung cấp một số phương pháp, kỹ thuật và 

kinh nghiệm trong việc tổ chức và quản lý dự án xây dựng. 

Trên cơ sở phương pháp Lập kế hoạch dự án theo định 

hướng mục đích, khoá học sẽ cung cấp cho người học cách 

thức hiệu quả và những bước cần thiết phải làm trong toàn 

bộ quá trình quản trị dự án bao gồm: hoạch định, giám sát 

và đánh giá tổng thể dự án. 

 
KTST 

508 
Sinh thái học 

Học phần cung cấp các kiến thức về các vấn đề cơ bản: 

Khoa học sinh thái học; Sinh thái học hệ sinh thái; Đánh 

giá tác động sinh thái; Các hậu quả sinh thái; Sinh thái đô 

thị và xu hướng đô thị sinh thái. 

  Luận văn Thạc sỹ 

Nội dung của học phần là tổng hợp và phân tích các kết quả 

nghiên cứu có trước ở trong nước và trên thế giới, căn cứ 

vào thực tiễn xây dựng công trình kiến trúc, từ đó xác định 

được vấn đề cần được tiếp tục giải quyết trong điều kiện 

Việt Nam. Luận văn của chương trình theo định hướng ứng 

dụng là một báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu giải 

quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết 

quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, 

một mô hình mới... trong lĩnh vực chuyên ngành Kiến trúc 

vào thực tế; 



6 
 

  
Lý thuyết Kiến 

trúc cảnh quan 

Cung cấp cho người học kiến thức căn bản về cảnh quan đô 

thị theo quan điểm sinh thái học, các kiến thức về phân tích 

và các nguyên tắc trong thiết kế các loại hình cảnh quan cơ 

bản, những cơ sở lí luận và giải pháp quản lý cảnh quan 

trong đô thị đạt hiệu quả, đáp ứng mục tiêu về cải thiện môi 

trường, góp phần tô điểm cảnh quan đô thị phù hợp trong 

bối cảnh công nghiệp hóa và theo kịp xu hướng phát triển 

các đô thị xanh trên Thế giới. 

  
Chuyên đề Kiến 

trúc 1 

Chuyên đề Kiến trúc 1 là môn học về phương pháp luận, 

tức là đề cập đến những luận thuyết kiến trúc, những vấn 

đề trào lưu - tư tưởng ảnh hưởng đến sự phát triển của nền 

kiến trúc qua các thời kỳ từ thời Phục Hưng cho đến Hiện 

đại. Môn học Chuyên đề kiến trúc 1 giúp cho các học viên 

có một nền tảng tư duy kiến trúc tốt. Phát triển các cách 

tiếp cận với với những luận thuyết thích hợp. Lí giải được 

các vấn đề, các nguyên nhân để từ đó có thể phân tích-đánh 

giá-phê bình được một tác phẩm kiến trúc cụ thể.        

  
Chuyên đề Kiến 

trúc 2 

Học phần này giới thiệu cho học viên những kiến thức nền 

tảng về hình thức đô thị và thiết kế đô thị, chuyên biệt hóa 

về hình thức của môi trường hình thể, lịch sử và các yếu tố 

xã hội của thành phố. Các thành phố được lựa chọn sẽ được 

phân tích, lập sơ đồ, và so sánh để phát triển một hiểu biết 

sâu sắc về hình thức đô thị và hình thức kiến trúc. Các nội 

dung như lập bản đồ và trình bày hình ảnh về đô thị sẽ 

được bản thảo. Môn học này cũng sử dụng các phần mềm 

máy tính điện tử để phát triển kỹ năng của học viên trong 

việc nghiên cứu hình thức đô thị. Mối quan tâm đặc biệt 

được dành cho quá trình phát triển lịch sử của các thành 

phố được chọn. Tài liệu tập trung vào lý thuyết thiết kế đô 

thị trong thế kỷ 20. 

  
Chuyên đề Kiến 

trúc 3 

Học phần Chuyên đề Kiến trúc 3 cung cấp cho học viên 

những kiến thức cơ bản và nâng cao về: bản sắc văn hóa; 

bản sắc văn hóa trong kiến trúc; một số vấn đề về văn hóa 

trong kiến trúc và quy hoạch đô thị, … Nội dung học phần 

là sự tiếp nối và đi sâu kiến thức của một số học phần đã 

được giảng dạy ở bậc Đại học, như: Cơ sở văn hóa, Kiến 

trúc nhà ở, Kiến trúc nhà công cộng, Quy hoạch đô thị và 

vùng nông thôn, … Học phần này giúp học viên có những 

kiến thức chuyên sâu để làm luận văn Thạc sỹ cũng như áp 

dụng vào thực tiễn công tác. 

  
Chuyên đề Kiến 

trúc 4 

Học phần Chuyên đề Kiến trúc 4 cung cấp cho học viên 

những kiến thức cơ bản và nâng cao về: văn hóa xã hội con 

người Việt Nam, bởi vì thông qua các công trình kiến trúc, 

các tác giả thiết kế đã đưa vào đó những nét đặc trưng văn 

hóa của từng vùng miền.  Nội dung học phần nhằm tìm 

hiểu thực tế các nền tảng lý thuyết của những học phần đã 
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được học trước đây. Học phần này giúp học viên hiểu được 

những đặc trưng và chức năng các loại hình văn hóa để từ 

đó xác định được tọa độ và con đường phát triển của văn 

hóa Việt Nam. 

  
Chuyên đề Kiến 

trúc 5 

Môn học này là học phần cung cấp cho học viên một số 

kiến thức căn bản để nhận biết vai trò và tầm quan trọng 

của thiết kế đô thị trong sự hình thành và phát triển đô thị. 

Nhận biết được mối quan hệ của Thiết kế đô thị với các 

chuyên ngành khác liên quan. Trong học phần này, học 

viên sẽ được đi sâu vào quy trình thiết kế của một đồ án 

Thiết kế đô thị. 

  
Chuyên đề Kiến 

trúc 6 

Học phần Chuyên đề Kiến trúc 6 cung cấp cho học viên 

những kiến thức cơ bản và nâng cao về: Lịch sử kiến trúc, 

Nội dung học phần Kiến Trúc Đông Dương giúp cho học 

viên hiểu được hai vấn đề chính: Đầu tiên là sự khác nhau 

về tư duy và lý luận tồn tại xung quanh kiểu kiến trúc pha 

trộn được nghiên cứu và truyền bá bởi những kiến trúc sư 

tài ba người Pháp; Thứ hai là việc thành lập Trường cao 

đẳng mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội, nơi đào tạo nên thế 

hệ kiến trúc sư đầu tiên của Việt Nam, làm nền tảng cho 

quá trình xây dựng và tái thiết đất nước trong thời kỳ đổi 

mới. 

  
Chuyên đề Kiến 

trúc 7 

Học phần Chuyên đề Kiến trúc 7 cung cấp cho học viên 

những kiến thức cơ bản và nâng cao về: Cơ sở lý thuyết 

của kiến trúc bền vững, Các hệ thống đánh giá công trình 

xanh tại Việt Nam trên thế giới, Các giải pháp thiết kế công 

trình xanh và tìm hiểu một số công trình xanh tại Việt Nam 

và trên thế giới. Nội dung học phần là sự đi sâu kiến thức 

và tiếp nối của nội dung học phần Kiến trúc bền vững đã 

được giảng dạy ở bậc Đại học. Học phần này giúp học viên 

có những kiến thức chuyên sâu để thực hành cũng như làm 

luận văn Thạc sỹ. 

  
Chuyền đề quy 

hoạch 1 

Chuyên đề quy hoạch 1 thuộc khối kiến thức cơ sở ngành 

bắt buộc, cung cấp cho học viên các khái niệm cơ bản về 

môi trường sống trong đô thị bao gồm các yếu tố môi 

trường sống liên quan như môi trường giao thông, môi 

trường cảnh quan đô thị, môi trường sinh hoạt, môi trường 

ở...Đồng thời học phần cũng cung cấp cho học viên các 

phương pháp đánh giá định lượng về chất lượng các môi 

trường sống trong không gian đô thị nhằm đánh giá về hiện 

trạng môi trường sống trong đô thị Việt Nam, các biện 

pháp quản lý môi trường sống trong đô thị, đồng thời đưa 

ra các giải pháp nhằm cải thiện môi trường sống trong đô 

thị được tốt hơn. 

  
Chuyền đề quy 

hoạch 2 

Môn học Chuyên đề quy hoạch 2 hướng về những căn 

cứ lý thuyết, những công cụ nhận thức, phương pháp 
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luận nghiên cứu quá trình hình thành và biến đổi môi 

trường xây dựng. Với việc phân tích các hình thức tổ 

chức, các không gian cấu trúc đô thị của thành phố và 

các vùng lãnh thổ, để đánh giá được chất lượng hình 

thái đô thị và thiết lập mục tiêu cho sự tái phát triển 

của nó. 

  
Chuyền đề quy 

hoạch 3 

Học phần Chuyên đề Quy hoạch 3 là môn học thuộc khối 

kiến thức chuyên ngành, trang bị các cơ sở lý luận về Quy 

hoạch đô thị. Đối với học phần này ở trình độ thạc sỹ, học 

viên sẽ được hệ thống hóa lại lý thuyết quy hoạch đô thị và 

đô thị hóa, tiếp cận các lý thuyết về về quy hoạch đô thị 

mới, các lý luận về quy hoạch đô thị hiện đại, các xu 

hướng, khuynh hướng mới về quy hoạch đô thị trên thế 

giới. Trong khóa học, học viên cũng sẽ được trao đổi, thảo 

luận về hệ thống quy hoạch xây dựng đô thị ở Việt Nam và 

được giới thiệu, phân tích về quá trình đô thị hóa và quy 

hoạch phát triển của thành phố Đà Nẵng qua các giai đoạn. 

Học viên cũng sẽ trao đổi, thảo luận và trình bày theo 

nhóm về đô thị Đà Nẵng trên cơ sở đánh giá những tồn tại, 

bất cập, những thách thức và đề ra các giải pháp định 

hướng cho việc phát triển đô thị Đà Nẵng trong tương lai 

dựa trên các cơ sở lý thuyết về quy hoạch đương đại và các 

kiến thức thực tế đã học.   

  
Chuyền đề quy 

hoạch 4 

Môn học này cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến 

thức ban đầu về hệ thống luật quy hoạch đô thị. Môn học 

hệ thống hóa lại các loại luật đô thị trên thế giới và cơ chế 

kiểm soát sự phát triển đô thị. 

. 

 


