
 

 GHA-26 & GSA-14

  
KHOA CÔNG TRÌNH 

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH THỦY

MÃ XÉT TUYỂN: GHA-26, GSA-14;  

TỔ HỢP: A00, A01, D01, D07; Xét theo học bạ PTTH.  

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: 

TÂM HUYẾT, KINH NGHIỆM 
8 Phó Giáo sư, 6 Tiến sĩ, 3 NCS và 4 
Thạc sĩ được đào tạo từ các nước tiến 
tiến trên thế giới và nhiều giảng viên 
thỉnh giảng được mời đến từ các 
doanh nghiệp, cơ quan, viện  
nghiên cứu có kinh nghiệm và uy tín. 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 
Môi trường chuyên nghiệp, gắn với   
thực tiễn ngành giao thông. 
SV giỏi được nhiều học bổng khuyến khích. 

 
Dễ dàng chọn được chuyên ngành đào 
tạo nâng cao trình độ: thạc sỹ và tiến sỹ. 
 

TIẾN SĨ

CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 
  (3 NĂM)

THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH SÂU VỀ XDCT  GIAO 

THÔNG & GIAO THÔNG ĐÔ THỊ  
(1.5 NĂM)

ĐẠI HỌC

CƠ HỘI VIỆC LÀM: 
Trở thành Kỹ sư Xây dựng  
công trình giao thông đảm nhận 
Thiết kế, Thi công, Giám sát, 
Quản lý dự án và QL khai thác 
bảo trì các công trình GT (Cầu, 
công trình ngầm, nút giao khác 
mức, đường sắt tốc độ cao, đường 
sắt đô thị, đường cao tốc, đường  
ô tô trong và ngoài đô thị),… 
Nơi công tác: 100% SV được 
giảng viên giới thiệu việc làm tới 
các công ty có uy tín, tiềm năng 
phát triển cao. Giới thiệu đi làm 
việc, học tập, nghiên cứu tại các 
đối tác nước ngoài. 
- Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng và 
các Bộ liên quan; Ban Quản lý dự 
án, Sở Giao thông, Sở Xây dựng; 
- Công ty Tư vấn thiết kế, Xây 
dựng công trình giao thông;  
- Trường Đại học, Viện …  
95% có việc làm ngay và  
đúng chuyên môn 

  Khóa      ra trường      cơ hội làm 

                                       đúng CM  

55          2018                  90% 

54          2017                  88% 

      53          2016                 90%. 

TỰ HÀO LÀ NHỮNG KỸ SƯ        
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH           

Mọi thắc mắc liên hệ: BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH THỦY 
Địa chỉ: Phòng 307 & 308 ‐ Nhà A6 ‐ Trường ĐH GTVT; Điện thoại: 024.37664051; 

Cố vấn học tập bộ môn: 0983050615; 0903432326. Website: ctgttp.utc.edu.vn 

KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH 
CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 
NĂNG ĐỘNG 

SÁNG TẠO 
TƯ DUY TỐT 

 

Vì đô thị  thông minh,  
giao thông an toàn,         

văn minh cho mọi nhà,     
Kỹ sư Công trình          
giao thông đô thị  

đáp ứng yêu cầu thời đại    
công nghiệp 4.0 

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 

BẰNG TỐT NGHIỆP: KỸ SƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

Được đào tạo trở thành kỹ sư xây dựng công trình giao thông, kỹ sư   
cầu đường với kiến thức chuyên sâu trong thiết kế, xây dựng, quản lý và 
khai thác công trình giao thông đô thị, không gian đô thị, không gian ngầm 
đô thị…đáp ứng nhu cầu thời đại công nghiệp 4.0. 


