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Hệ thống đồ án
+ 1 đò án/kỳ
+ Chủ đề đa dạng và thay đổi thường xuyên 
+ Gắn kết lý thuyết và thực tiễn
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Thông tin tuyển sinh:
+ Bằng cấp: Kiến trúc sư công trình (Chính quy)
+ Thời gian đào tạo: 05 năm 
+ Mã xét tuyển: KTA02 
+ Mã ngành: 7580101.1
+ Môn thi/xét tuyển: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật (nhân hệ số 2)

Các trường hợp được tuyển thẳng:
(một trong bốn tiêu chí sau / vẫn thi các môn năng khiếu):
1. giải Nhất, Nhì và Ba các cuộc thi cấp Tỉnh, TP trực thuộc 
trung ương môn Toán và Anh.
2. Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương Toeic 550.
3. Là học sinh Giỏi 3 năm liền.
4. Là học sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi cấp tỉnh, TP 
trực thuộc TW và học sinh Khá 3 năm liền.
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CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIÉN KIẾN TRÚC Viện Đào tạo & Hợp tác quốc tế
ADVANCED TRAINING PROGRAM IN ARCHITECTURE

Chương trình Tiên tiến Kiến trúc (KTT) là một trong những 
chương trình thành công trong dự án trọng điểm của Bộ 
Giáo dục & Đào tạo về nâng cao giáo dục đại học Việt Nam. 
Chương trình đào tạo ban đầu (2009) được xây dựng dựa 
trên chương trình đào tạo của ĐH Nottingham (Anh), sau 
đó tiếp tục được đổi mới (2017) tiếp cận trình độ tiên tiến 
trên thế giới.
Triết lý đào tạo:
+ Phát triển tư duy sáng tạo.
+ Hiện thực hóa ý tưởng bằng khoa học công nghệ.
+ Tiệm cận các vấn đề đương đại.

Công việc sau tốt nghiệp:
+ Nhà thiết kế 
+ Nhà quản lý thiết kế 
+ Nhà nghiên cứu

Lợi thê dành cho sinh viên:
Bên cạnh các thế mạnh của Nhà trường như:
+ Là trường đào tạo kiến trúc đầu tiên tại Việt Nam và có 
truyền thống đào tạo kiến trúc sư hàng đầu trong quá trình 
hình thành và phát triển.
+ Có đội ngũ giảng viên có trình độ, nhiệt huyết và giàu 
kinh nghiệm trong đào tạo và thiết kế kiến trúc.
Chương trình Tiên tiến còn có các lợi thế riêng như:
+ Chương trình được giảng dạy băng tiêng Anh.
+ Chương trình đào tạo quốc tế, mở và tiếp cận các vấn 
đề đương đại trong môi trường xây dựng.
+ Chương trình được đối tác quốc tế công nhận tạo điều 
kiện cho sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tại các 
trường đối tác cả ở bậc đại học và sau đại học theo nhiều 
hình thức khác nhau và lấy bằng quốc tế.
+ Phương pháp giáo dục lấy sinh viên làm trung tâm, gắn 
kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành.
+ Có đội ngũ giảng viên nước ngoài có trình độ và tâm huyết. 
+ Có hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo quốc tế.
+ Có hệ thống thư viện tiếng Anh và Pháp phục vụ đào tạo. 
+ Thường xuyên được tham gia các hoạt động trao đổi sinh 
viên như workshop, khóa đào tạo bồi dưỡng, học trao đổi, 
hội thảo... tại với đối tác nước ngoài như úc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Thái Lan, Hungary, Pháp...

Giới thiệu về Viện Đào tạo & Hợp tác quốc tế
+ Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị phụ trách toàn bộ hoạt động hợp tác quốc tế và 
đào tạo quốc tế của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
+ Hiện nay Viện ĐT&HTQT có 05 chương trình đào tạo quốc tế bằng ngoại ngữ: 03 chương 
trình bậc Đại học (01 tiếng Anh, 02 tiếng Pháp), 01 chương trình bậc Thạc sỹ (tiếng Pháp), 
01 chương trình Tiến sỹ (tiếng Pháp) và tiếp tục hoàn thiện các chương trình sau đại học 
bằng tiếng Anh với các trường đối tác.
+ Viện ĐT&HTQT đã phát triển nhiều hình thức hợp tác quốc tế như workshop, khóa ngắn 
hạn, trao đổi sinh viên, hội thảo, hội nghị, seminar... với các đối tác trên thế giới.
+ Giảng viên của Viện cũng tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đối tác trên thế 
giới (Mỹ, Ý, Pháp, Thái Lan, Lào...) cũng như các giảng viên và sinh viên nước ngoài (Pháp, 
Mỹ, TBN, Hàn Quốc, Đức, Ý...) tham gia giảng dạy và học tập tại Viện đã góp phần tạo dựng 
môi trường đào tạo và nghiên cứu khoa học quốc tế trong nhà trường.
+ Viện ĐT&HTQT cũng được các tổ chức quốc tế giúp xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng 
trong quản lý và đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động của Viện ĐT&HTQT.
+ Với xu thế phát triển giáo dục đại học hiện nay, Viện ĐT&HTQT sẽ trở thành một trong những 
mũi nhọn trong đào tạo, góp phần xây dựng vị thế của Nhà trường cả trong và ngoài nước.

Các chương trình đào tạo quốc tê - Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tê CTĐT trong nước

Ts.Kts.Lê Chiến Thắng 
Viện trưởng 

Viện Đào tạo & HTQT

Kiến trúc cảnh 
quan Pháp ngữ 

(FAP)

Tiến sỹ Pháp ngữ 
(Ecole Doctorale)

Thạc sỹ Pháp ngữ  
(DPEA, DEA)

Cử nhân Kiến trúc 
Pháp ngữ (DEEA)

Chương trình Tiên 
tiến Kiến trúc (KTT)

Tiến sỹ (khoa Sau 
đại học)

Thạc sỹ (khoa Sau 
đại học)

Kiến trúc sư (các 
Khoa Kiến trúc, 
quy hoạch...)

Ngôn ngữ: tiếng Pháp Ngôn ngữ: tiếng Anh Ngôn ngữ: tiếng Việt Một số giảng viên KTT

Các hoạt động sinh viên KTT:

Lễ Tốt nghiệp khóa 11KTT Workshop tại ĐH Hoàng gia Chulalongkorn (Thailand) Workshop với ĐH Tasmania (úc)


