
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG  
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                        

 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 
 
 
1. THÔNG TIN CHUNG 
1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường 

- Tên đơn vị: Trường Đại học Xây dựng 
- Sứ mệnh: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ”. 
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55 đường Giải phóng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.  
- Cơ sở 2: Trường có cơ sở Đào tạo thực nghiệm hiện đang triển khai xây dựng tại khu Đô thị Đại học Nam Cao, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam. 
- Website: http://nuce.edu.vn 

1.2. Quy mô đào tạo   
Khối ngành 

Quy mô hiện tại 
NCS Học viên cao học 

Đại học 
GD chính quy GDTX 

Khối ngành V 182 1.172 17.790 2.659 

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia của năm tuyển sinh. Riêng các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật. 
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất  

Nhóm ngành/ Ngành/Chuyên 
ngành/ tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 2017 Năm tuyển sinh 2018 
Chỉ tiêu Số TT Điểm TT Chỉ tiêu Số TT Điểm TT 

1. Ngành: Kiến trúc       
     Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật 

300 
296 17,25 

300 
310 

19      Tổ hợp 2: Toán, Tiếng Anh (Tiếng Pháp), Vẽ Mỹ thuật Chưa tuyển 69 



1.1. Ngành: Kiến trúc (Chuyên ngành Nội thất)       
     Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật 

50 
53 17,25 

50 
37 

18,79      Tổ hợp 2: Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật Chưa tuyển 13 
2. Ngành: Quy hoạch vùng và đô thị       
     Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật 

100 
53 15,5 

100 
31 

16,23      Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn , Vẽ Mỹ thuật Chưa tuyển 42 
     Tổ hợp 3: Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật Chưa tuyển 5 
3. Ngành: Kỹ thuật xây dựng (gồm 3 chuyên ngành)       
3.1. Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 

700 
663 

23,50 700 
710 

17,50     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, tiếng Anh (tiếng Pháp) 77 103 
   Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, tiếng Anh  Chưa tuyển 8 
3.2. Chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 

100 
132 22,00 100 

169 
17,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 25 32 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 0 
3.3. Chuyên ngành: Tin học xây dựng       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 100 83 15,50 100 

106 
15,70     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh  32 36 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, tiếng Anh  Chưa tuyển 5 
4. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (gồm 2 chuyên ngành)       
4.1. Chuyên ngành: Xây dựng Cảng - Đường thủy       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 100 50 15,25 100 

16 
15,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 13 2 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 0 
4.2. Chuyên ngành: Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 100 48 15,50 100 

13 
15,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 4 6 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 0 
5. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường)       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 350 348 18,75 350 

365 
16,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 55 66 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 8 



6. Ngành: Kỹ thuật Cấp thoát nước       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 150 93 15,75 

150 
41 

15,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 47 24 
    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 1 
    Tổ hợp 4: Toán, Hóa học, Sinh học 13 
7. Ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 100 82 16,50 

100 
42 

15,00     Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Sinh học Chưa tuyển 9 
    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 5 
8. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình biển       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 100 51 15,50 100 

6 
15,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 20 4 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 0 
9. Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 170 122 16,00 170 85 15,00     Tổ hợp 2: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 7 
10. Ngành: Công nghệ thông tin       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 115 129 23,25 115 

165 
19,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 25 45 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 5 
11. Ngành: Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành)       
11.1. Chuyên ngành: Máy xây dựng       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 100 87 15,75 100 

67 
15,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 19 14 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 2 
11.2. Chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 65 38 16,00 65 

48 
15,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 11 10 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 1 
12. Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - địa chính)       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 50 23 15,75 50 

7 
15,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 9 1 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 2 
13. Ngành Kinh tế xây dựng       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 400 401 21,00 400 

427 
18,00     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 107 102 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 12 



14. Ngành: Quản lý xây dựng (gồm 2 chuyên ngành)       
14.1. Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý đô thị       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 100 101 16,00 100 

119 
16,05     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 41 46 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 6 
14.2. Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý bất động sản       
    Tổ hợp 1: Toán, Vật lý, Hóa học 50 51 14,75 50 

63 
15,45     Tổ hợp 2: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 11 30 

    Tổ hợp 3: Toán, Hóa học, Tiếng Anh Chưa tuyển 6 
Tổng cộng 3.300 3.400  3.300 3.567  

Ghi chú:  
- Điểm xét tuyển: Xét tuyển theo nhóm xét tuyển Miền Bắc, thang điểm 30; điểm trúng tuyển theo ngành, chuyên ngành không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển. - Cách xác định điểm xét tuyển: + Năm 2017: 
. Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn thi chính (Ngành: Kiến trúc, chuyên ngành Nội 

thất và ngành: Quy hoạch vùng và đô thị) 
           (Môn 1 x 2) + Môn 2 + (Môn 3 x 2)              ĐX =                                x  3  +  Tổng điểm ƯT (KV, ĐT)                                       5                                                               
. Đối với tổ hợp môn xét tuyển có 1 môn thi chính (Các ngành, chuyên ngành còn lại) 
            (Môn 1 x 2) + Môn 2 + Môn 3                ĐX =                         x  3  +  Tổng điểm ƯT (KV, ĐT)                                     4    + Năm 2018: 
. Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn thi chính (Ngành: Kiến trúc, chuyên ngành Nội 

thất và ngành: Quy hoạch vùng và đô thị) 
               Môn 1 + Môn 2 + (Môn 3 x 2)              ĐX =                                x  3  +  Tổng điểm ƯT (KV, ĐT)                                       4                                                               
. Đối với tổ hợp môn xét tuyển không có môn thi chính (Các ngành, chuyên ngành còn lại) 
ĐX =  (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) +  Tổng điểm ƯT (KV, ĐT)                2. CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019 

2.1. Đối tượng tuyển sinh 
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường 

xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;  
Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được 

công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.  



- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ. 
- Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.  
- Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, có tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp 

đăng ký xét tuyển đạt quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định. 
- Thí sinh xét tuyển vào các tổ hợp có môn thi Vẽ Mỹ thuật đã tham gia dự thi môn 

Vẽ Mỹ thuật do Trường Đại học Xây dựng tổ chức. 
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 
2.3. Phương thức tuyển sinh  
2.3.1. Xét tuyển    

- Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, riêng các tổ hợp có 
môn Vẽ Mỹ thuật kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật tại Trường Đại học Xây dựng 
trong đó môn Vẽ Mỹ thuật là môn thi chính, nhân hệ số 2. 

- Các ngành, chuyên ngành xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, chuyên 
ngành, nguyện vọng và kết quả thi THPT quốc gia của thí sinh, không phân biệt tổ hợp 
môn xét tuyển. 
   - Tiêu chí phụ: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
    - Thí sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng Pháp được ưu tiên khi xét tuyển 
vào các chương trình đào tạo Pháp ngữ. Thí sinh có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế được 
ưu tiên xét tuyển vào các chương trình đào tạo Anh ngữ của Trường. 
2.3.2. Tuyển thẳng 
2.3.2.1. Tuyển thẳng: Những đối tượng tuyển thẳng được quy định tại điều 2.8 của Đề án 
tuyển sinh. 
2.3.2.2. Tuyển thẳng kết hợp 

- Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế: Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương  
IELTS 5.0 trở lên còn hiệu lực (tính đến ngày xét tuyển) và có tổng điểm 02 môn thi THPT 
quốc gia năm 2019 thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường (trong đó có môn Toán và một môn 
khác không phải ngoại ngữ) đạt từ 12,0 điểm trở lên. 
 - Thí sinh đạt các giải nhất, nhì, ba các môn thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. Các môn đạt giải gồm: Toán (Tin học), Vật lý, Hóa học, Sinh học, 
Ngữ văn, Tiếng Anh (Tiếng Pháp) và có tổng điểm 02 môn thi THPT quốc gia năm 2019 
(không tính môn đạt giải) trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 12,0 điểm trở lên. 
 Với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm 02 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trong 
đó có 01 môn thi THPT quốc gia năm 2019 và môn Vẽ Mỹ thuật) đạt từ 12,0 điểm trở lên. 
 Các thí sinh đáp ứng các điều kiện nêu trên sẽ được tuyển thẳng vào các ngành, 
chuyên ngành theo nguyện vọng phù hợp với tổ hợp xét tuyển. 
 



2.4. Mã ngành/chuyên ngành, tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh 

STT Ngành, chuyên ngành  
đào tạo 

Mã ngành, 
chuyên 
ngành 

Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 

1. Kiến trúc 7580101 
Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 

250 Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 
Toán, Tiếng Pháp, VẼ MỸ THUẬT 

2. Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc 
nội thất) (*) 7580101_01 Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 50 Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 

3. Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc 
công nghệ) (*) 7580101_02 Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 50 Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 

4. Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 
Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 

50 Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 
Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT 

5.  Quy hoạch vùng và đô thị  (Chuyên 
ngành: Quy hoạch - Kiến trúc) (*) 7580105_01 

Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 
50 Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 

Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT 

6. Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: 
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) 7580201_01 

Toán, Vật lý, Hoá học 
700 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Vật lý, Tiếng Pháp 
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

7. 
  Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: 
Hệ thống kỹ thuật trong công trình) 
(*) 

7580201_02 
Toán, Vật lý, Hoá học 

100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh 
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

8.   Kỹ thuật xây dựng (chuyên 
ngành: Tin học xây dựng) 7580201_03 

Toán, Vật lý, Hoá học 
100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

9. 

Kỹ thuật xây dựng (*) gồm các 
chuyên ngành:  
1. Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ 
thuật địa môi trường  
2. Kỹ thuật Trắc địa và địa tin học 
3. Kết cấu công trình  
4. Công nghệ kỹ thuật xây dựng  
5. Kỹ thuật Công trình thủy  
6. Kỹ thuật công trình năng lượng  
7. Kỹ thuật Công trình biển  
8. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

7580201_04 

Toán, Vật lý, Hoá học 

400 Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 



STT Ngành, chuyên ngành  
đào tạo 

Mã ngành, 
chuyên 
ngành 

Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 

10. 
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao 
thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu 
đường) 

7580205_01 
Toán, Vật lý, Hoá học 

350 Toán, Vật lý, Tiếng Anh 
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

11. 
Kỹ thuật Cấp thoát nước   
(Chuyên ngành: Cấp thoát nước - Môi 
trường nước) 

7580213_01 
Toán, Vật lý, Hoá học 

100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
Toán, Hóa học, Sinh học 

12. Kỹ thuật Môi trường (*) 7520320 
Toán, Vật lý, Hoá học 

100 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
Toán, Hóa học, Sinh học 

13. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường  7510406 
Toán, Vật lý, Hoá học 

50 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
Toán, Hóa học, Sinh học 

14. Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng 7510105 Toán, Vật lý, Hoá học 100 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

15. Khoa học Máy tính (*) 7480101 
Toán, Vật lý, Hoá học 

70 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

16. Công nghệ thông tin 7480201 
Toán, Vật lý, Hoá học 

130 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

17. Kỹ thuật cơ khí  (*) 7520103 
Toán, Vật lý, Hoá học 

50 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

18. Kỹ thuật cơ khí  (chuyên ngành: Máy 
xây dựng) 7520103_01 

Toán, Vật lý, Hoá học 
50 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
19. Kỹ thuật cơ khí  (chuyên ngành: Cơ 

giới hoá xây dựng) 
 

7520103_02 
Toán, Vật lý, Hoá học 

50 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

20. Kỹ thuật cơ khí  (chuyên ngành: Kỹ 
thuật cơ điện) (*) 7520103_03 

Toán, Vật lý, Hoá học 
50 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
21. Kinh tế xây dựng 7580301 

Toán, Vật lý, Hoá học 
400 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 



STT Ngành, chuyên ngành  
đào tạo 

Mã ngành, 
chuyên 
ngành 

Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 

22. Quản lý xây dựng  (chuyên ngành:  
Kinh tế và quản lý đô thị) 7580302_01 

Toán, Vật lý, Hoá học 
100 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
23. Quản lý xây dựng  (chuyên ngành:  

Kinh tế và quản lý bất động sản) 7580302_02 
Toán, Vật lý, Hoá học 

50 Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

Ghi chú: 
- (*) Các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, theo phương pháp tiếp cận CDIO. 

Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2019.  
- Ngành Kỹ thuật xây dựng (*) (có 8 chuyên ngành) xét tuyển theo ngành đào tạo, 

sinh viên trúng tuyển, nhập học theo chương trình chung trong 3 năm đầu, sau đó được 
phân chuyên ngành căn cứ vào chỉ tiêu, nguyện vọng và kết quả học tập của sinh viên. 
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Trường sẽ thông báo theo quy định của Quy chế tuyển sinh. 
2.6. Các chương trình đào tạo Liên kết quốc tế, Chất lượng cao, Anh ngữ, Pháp ngữ: 
Xét tuyển sau khi nhập học vào trường gồm có: 
2.6.1. Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Mỹ (40 chỉ 
tiêu), gồm hai ngành: 
         . Kỹ thuật xây dựng (20 chỉ tiêu) 
         . Khoa học máy tính (20 chỉ tiêu) 
       Sinh viên học theo chương trình 2+2, 2 năm học tại Trường Đại học Xây dựng, 2 năm học tại Trường Đại học Mississippi. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên được nhận bằng của Trường Đại học Mississippi. 
2.6.2. Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt - Pháp P.F.I.E.V (120 chỉ 
tiêu), hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó phân vào các ngành:     
         . Cơ sở Hạ tầng giao thông 
         . Kỹ thuật đô thị  
         . Kỹ thuật Công trình thuỷ 
         . Vật liệu xây dựng 
        Chương trình PFIEV được thực hiện theo Nghị định thư ngày 12/11/1997 giữa Chính 
phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp; chương trình   
được Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (CTI), cơ quan kiểm định các chương trình đào tạo kỹ 
sư Châu Âu (ENAEE) và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận tương đương trình 
độ Thạc sỹ. 



2.6.3. Các chương trình đào tạo Pháp ngữ - Hợp tác với AUF (Tổ chức đại học Pháp 
ngữ) gồm có: 
           . Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  - 
XF: 50 chỉ tiêu). 
           . Ngành: Kiến trúc (KDF: 50 chỉ tiêu) 
2.6.4. Các chương trình đào tạo Anh ngữ 
           . Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - 
XE: 100 chỉ tiêu). 
           . Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu 
đường - CDE:  50 chỉ tiêu). 
          . Ngành: Kỹ thuật Cấp thoát nước (Chuyên ngành: Cấp thoát nước – Môi trường 
nước - MNE: 50 chỉ tiêu). 
          . Ngành: Kinh tế xây dựng (KTE: 50 chỉ tiêu)  
          . Ngành: Kiến trúc (KDE: 50 chỉ tiêu)  
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Trường sẽ thông báo về kế hoạch xét tuyển, kế hoạch thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật trên website: http://tuyensinh.nuce.edu.vn 
2.8. Tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành có xét tuyển Môn Vẽ Mỹ thuật phải tham gia dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường Đại học Xây dựng tổ chức và đạt từ 6,0 điểm trở lên. 
2.8.1. Đối tượng xét tuyển thẳng 

a. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua 
toàn quốc đã tốt nghiệp trung học; 

b. Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Xây dựng, nhưng ngay năm đó có lệnh 
điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành 
nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy 
dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong 
giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ 
thì được xem xét nhận vào học theo ngành, chuyên ngành đã trúng tuyển trước đây. Nếu 
việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện 
vọng, thì được học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức. 

c. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong 
đội tuyển quốc gia dự thi Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT năm 
2019 thì được xét tuyển thẳng vào ngành, chuyên ngành phù hợp với môn thi hoặc nội 
dung đề tài dự thi của thí sinh. 

d. Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp các 
trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế 
về mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng 
vào học ngành Kiến trúc, chuyên ngành Nội thất và chuyên ngành Kiến trúc công nghệ tùy 
vào môn thi hoặc nội dung đề tài đoạt giải. 



Thời gian được tính để hưởng ưu tiên đối với thí sinh đoạt giải là không quá 4 năm 
tính đến ngày xét tuyển vào trường.  

đ. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt 
nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn đoạt giải theo bảng dưới đây: 

 
STT Môn thi Ngành tuyển thẳng 

1 Toán học, Vật lý Tất cả các ngành, chuyên ngành 
2 Hóa học 

Các ngành, chuyên ngành (trừ các ngành và chuyên 
ngành thuộc nhóm ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng 
và đô thị) 

3 Tin học Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính 
e. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã 

tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi mà 
thí sinh đoạt giải 

g. Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của 
cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả học tập 
THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành, chuyên ngành đào 
tạo để xem xét, quyết định cho vào học; 

h. Thí sinh là người nước ngoài: Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập THPT của 
học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của 
nhà trường để xem xét, quyết định cho vào học; 

i. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; 
- Điều kiện về học lực: xếp loại học lực các năm lớp 10, 11, 12 đạt loại Giỏi và tốt 

nghiệp THPT năm 2019. 
 - Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi 

vào học chính thức. Chương trình học bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định. 
2.8.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường.  

 a. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường, Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định cho vào học. 



b. Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp trung cấp 
các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật 
chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về mỹ thuật nếu có kết quả thi THPT quốc gia năm 
2019 đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường, Hiệu trưởng 
sẽ xem xét, quyết định cho vào học. 

Thời gian được tính để hưởng ưu tiên đối với thí sinh đoạt giải là không quá 4 năm 
tính đến ngày xét tuyển vào trường.  
3. THỜI GIAN DỰ KIẾN TUYỂN SINH CÁC ĐỢT BỔ SUNG TRONG NĂM: 
 Tuyển sinh bổ sung đợt 1 (nếu còn chỉ tiêu): Dự kiến từ ngày 16/8 đến ngày 26/8/2019. Trường sẽ thông báo trên Website của Trường sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1.  
4. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
4.1.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 
4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:  
 - Tổng diện tích đất của trường: 26,29 ha 
 - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của Trường tính trên một sinh viên chính quy: 3,06 m2 (Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu, thư viện, trung tâm học liệu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập) 
  - Số chỗ ở trong ký túc xá sinh viên: 1.100 chỗ 
4..1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị (chi tiết các thiết bị có trong bảng kèm theo) 
STT Tên Số lượng các  trang thiết bị chính 

I Phòng, xưởng thực hành  
1 Phòng thực hành tin học 1 169 
2 Phòng thực hành tin học 2 98 
3 Phòng thực hành tin học 3 60 
4 Phòng thực hành tin học 4 60 
5 Phòng thực hành kỹ thuật số 41 
6 Phòng thực hành Multimedia 33 
7 Phòng thực hành Công nghệ và Quản lý xây dựng 20 
8 Xưởng thực hành mô hình kiến trúc và nội thất 9 
9 Xưởng Nghiên cứu thực nghiệm cơ khí 24 
II Phòng Thí nghiệm  
1 Phòng thí nghiệm Hóa 73 
2 Phòng thí nghiệm Hóa (chương trình đào tạo kỹ sư Chất lượng cao) 41 
3 Phòng thí nghiệm Vật lý 128 
4 Phòng thí nghiệm Năng lượng và Môi trường 17 



STT Tên Số lượng các  trang thiết bị chính 
5 Phòng thí nghiệm Vật lý kiến trúc 22 
6 Phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu 14 
7 Phòng thí nghiệm Thủy lực 15 
8 Phòng thí nghiệm cơ sở kỹ thuật Cơ khí 6 
9 Phòng thí nghiệm Điện - điện tử 49 
10 Phòng thí nghiệm Hệ thống kỹ thuật trong công trình và môi trường xây dựng 5 
11 Phòng thí nghiệm Cấp thoát nước 12 
12 Phòng thí nghiệm Công nghệ môi trường 45 
13 Phòng thí nghiệm Cầu và công trình ngầm 10 
14 Phòng thí nghiệm Đường ô tô và đường đô thị 26 
15 Phòng thí nghiệm Địa chất công trình 27 
16 Phòng thí nghiệm Cơ đất và Nền móng 25 
17 Phòng thí nghiệm thực nghiệm nghiên cứu VLXD 80 
18 Phòng thí nghiệm và kiểm định Công trình 27 
19 Phòng thí nghiệm Trắc địa 39 

4.1.3. Thống kê phòng học  
TT Loại phòng Số lượng 

1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 1 
2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 4 
3 Phòng học từ 50-100 chỗ 94 
4 Phòng học dưới 50 chỗ 46 
5 Phòng học đa phương tiện 1 

4.1.4. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

TT Phân loại học liệu Số lượng 
Đầu tài liệu Số cuốn 

1 Tài liệu in 
1.1 Giáo trình 656 79.130 
1.2 Sách tham khảo 1.302 3.868 
1.3 Luận văn – luận án 

( Từ năm 2016-tháng 12/2018) 4996 4.996 



TT Phân loại học liệu Số lượng 
Đầu tài liệu Số cuốn 

1.4 Đề tài nghiên cứu khoa học 98 98 
2 Tài liệu số (Đơn vị: biểu ghi)   

1.5 Sách ngoại văn 5.000 5.200 
1.6 Báo – tạp chí 210 tên báo – tạp chí  
1.7 Đồ án tốt nghiệp 120 120 
2.1 Giáo trình 158 
2.2 Sách tham khảo 169 
2.3 Luận văn - luận án 1.021 
2.4 Đề tài Nghiên cứu khoa học 90 
2.5 Bài trích 8.855 
2.6 Sách ngoại văn 81 
2.7 Báo – Tạp chí 103 
2.8 Bản đồ số 69 

4.2. Số lượng giảng viên  
4.2.1. Giảng viên cơ hữu (Danh sách kèm theo) 

Giảng viên  cơ hữu  theo khối ngành 
Tổng số 

Trong đó 
GS.TS/ GS.TSKH PGS.TS/ PGS.TSKH Tiến sĩ / TSKH Thạc sĩ Đại học 

Khối ngành V 672 6 71 134 439 22 
 

4.2.2. Số lượng giảng viên thỉnh giảng (Danh sách kèm theo) 
Giảng viên thỉnh giảng theo khối ngành 

Tổng số 
Trong đó 

GS.TS/ GS.TSKH PGS.TS/ PGS.TSKH Tiến sĩ / TSKH Thạc sĩ Đại học 
Khối ngành V 129 18 33 16 52 10 

 5. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM  (thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất): Khối ngành V  
Năm tốt nghiệp Chỉ tiêu tuyển sinh Số SV trúng tuyển nhập học Số SV  tốt nghiệp Tỷ lệ SV tốt nghiệp (diện được khảo sát) có việc làm sau 12 tháng 

2015-2016 2.800 2.748 2.497 92,83 % 
2016-2017 2.800 2.624 2.219 97,27 % 



6. TÀI CHÍNH: 
6.1. Tổng nguồn thu hợp pháp của Nhà trường năm 2018: 
STT Nội dung Đơn vị tính Số tiền 

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 72,036 
2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 194,888 
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 11,687 
4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 10,775 
 Tổng Tỷ đồng 289 

 6.2. Học phí trung bình đại học hệ chính quy năm học 2017 - 2018: 8.700.000đ.                                                                               Hà Nội, ngày  11  tháng 3  năm 2019 
                                                                           HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký) 
        PGS.TS Phạm Duy Hòa                                                                                  


