
CHƯƠNG TRÌNH cử  NHÂN KIẾN TRÚC PHÁP

Thông tin tuyển sinh:
+ Bằng cấp: Cử nhân Kiến trúc được cấp bởi trường ĐH 
Kiến trúc Quốc gia Normandie (Pháp).
+ Thời gian đào tạo: 04 năm
+ Hình thức xét tuyền: Xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.
+ Không thi tuyển năng khiếu Vẽ mỹ thuật.
+ Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Pháp 
+ Số lượng sinh viên/lớp: 25
+ Đối tượng tuyển sinh: học sinh Việt Nam hoặc quốc tế. 
+ Học phí: tương đương 2.500 Euro/năm 
+ Đồng tuyển sinh tại Việt Nam (trường ĐH Kiến trúc HN) 
và tại Pháp (các trường ĐH Kiến trúc Quốc gia).

Chương trình đào đạo:
Năm Học kỳ

Học Kỳ 00

và

Học kỳ  00 b is  

Học Kỳ 01

M õn học

Lý th u yê t đại cương  

ĐÓ án xư ớ ng  

Tiêng Pháp

Kiên trú c  và nghệ th u ậ t b iéu  đạ t

École
nationale supérieure 

d’architecture 
de NormandieT®

Không gian bên Lý th u y é tv à  văn hoá  
trong và bên ngoài Nghệ th u ậ t vủ kỷ  th u ậ t

ÉCOLE NATIONALE S U P É R IEU R E 
D’ARCHITECTURE

DE TOULOUSE

Học kỳ  02

Từ ý tường thiét kế 
đến thực hiện

Học kỳ  03

Không gian công 
cộng / Truyèn tải 
hiện thực

Học kỳ  04

Các vùng lãnh thổ 
bị biến đỗi

Học Kỳ 05

ĐÔ thị và cảnh 
quan đương đại / 
Nhà ờ trong đô thị 
ngày nay

Học kỳ  06

Kiến trúc, dỏ thị và 
môi trường

Kién trú c  và nghệ th u ậ t b ié u  đạ t 

Lý th u y é tv à  Văn hóa  

Nghệ th u ậ t và Kỹ th u ậ t 

Kiên trú c  lãnh  thổ  

Lý th u y ê tv à  Văn hóa  

Đõ th ị và lãnh  thó

Kiên trú c  lãnh  thó

Lý th u y é tv à  Văn hóa

Đô th ị và lãnh  thó

Kiên trú c , đó th ị, m ô i trư ờ n g

Lý thuyết, văn hoá và nhập m ôn NCKH

M ôi trư ờ n g  và xã  hộ i

K iên trúc , đô th ị và m ô i trư ờ n g

Lý thuyêt, vân hóa và nhập m ôn ngh iên  cứu

M ôi trư ờ n g  và xã  hộ i

LIÊN HỆ:
Chương trình Cử nhân Kiến trúc Pháp (DEEA)
Viện Đào tạo & Hợp tác quốc tế
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
Địa chỉ: Km10, Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024. 33547906
Email: filiere.hau@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/DEEA.HAU/
Website: www.hau.edu.vn
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CHƯƠNG TRÌNH cử  NHÂN KIẾN TRÚC PHÁP Viện Đào tạo & Hợp tác quốc tế

Giới thiệu
Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt 
chuẩn quốc tế trong thiết kế kiến trúc, Trường ĐH Kiến trúc 
Hà Nội và ĐH Kiến trúc Quốc gia Normandie (Pháp) cùng 
với các đối tác Pháp khác như ĐH Kiến trúc Quốc gia 
Toulouse, ĐH Kiến trúc và Cảnh quan Bordeaux... đã xây 
dựng Chương trình Cử nhân Kiến trúc Pháp dưới sự bảo 
trợ của Bộ Văn hóa Pháp, Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF). 
Chương trình nằm trong hệ thống chương trình chuẩn Pháp 
duy nhất tại hải ngoại và được đảm bảo chất lượng đào tạo 
từ các đối tác Pháp cả trong chương trình, giảng viên...

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

Lợi thế 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 còn có các lợi thế riêng như:
+ Dạy và học bằng tiếng Pháp.
+ Sinh viên của Chương trình được hưởng mọi quyền lợi 
của sinh viên Pháp tại trường ĐHKTQG Normandie và 
trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
+ Sinh viên có thể chọn học tại Normandie hoặc Hà Nội từ 
sau năm thứ 2.
+ Giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình tới từ các trường 
ĐH Pháp và ĐH Kiến trúc Hà Nội.
+ Bằng tốt nghiệp được công nhận bởi hệ thống giáo dục 
Pháp và Việt Nam.
+ Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục các bậc sau đại học 
tại Việt Nam, 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

Các hoạt động sinh viên DEEA:

Dự án Tái chế rác thải tại các siêu đô thị mới nổi tại Hà Nội Triển lãm “Hành trình tư duy” Mô hình nghiên cứu không gian

Một số giảng viên DEEA


