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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  

NGHỀ: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

MÃ NGHỀ: 6510108 

(Kèm theo quyết định số 484/QĐ-CĐXD-ĐTHTQT, ngày 08 tháng 12  năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh) 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Xây dựng hoàn thiện công trình thủy lợi trình độ cao đẳng là ngành, nghề 

mà người hành nghề thực hiện  các công việc của nghề như: Tổ chức thi công; 

thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 

đặc thù công trình thủy lợi, lắp dựng giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi 

công bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu đơn giản và phức tạp; lắp đặt các cấu 

kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt 

công trình các công trình thủy lợi. 

 Người hành nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi thường làm 

việc trong các công ty, xí nghiệp, môi trường làm việc ở ngoài trời, trên cao, 

dưới sâu. Vì vậy đòi hỏi người hành nghề phải có sức khỏe, có khả năng làm 

việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác 

phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi trường. 

 2. Kiến thức 

 + Trình bày và phân tích được cấu tạo của các bản vẽ thi công công trình 

thủy lợi;  

 + Trình bày và giải thích được tính chất, trạng thái làm việc của các kết cấu 

cơ bản và một số loại vật liệu thường dùng trong xây dựng; 

 + Trình bày được cấu tạo địa chất công trình, một số tính chất cơ lý của nền 

đất và tác dụng của thủy văn và thủy lực đối với công trình thủy lợi; 

 + Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của nghề Xây dựng 

và hoàn thiện công trình thủy lợi (Tổ chức thi công; thi công đào đắp đất đá; xử 

lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đặc thù công trình thủy lợi, 

lắp dựng giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá 



các kết cấu đơn giản và phức tạp; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc 

ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình các công trình thủy lợi) 

nhằm phát huy sang kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết 

kiệm vật liệu và hạ giá thành sản phẩm; 

 + Vận dụng được một số nội dung cơ bản của công tác trắc địa để đo đạc 

công trình;  

 + Trình bày được quy trình thi công các công việc của nghề; 

 + Trình bày được quy trình lập dự toán một số hạng mục công trình cơ bản; 

 + Trình bày được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật liệu 

mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; 

 + Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm. 

 3.Kỹ năng  

 + Đọc thành thạo các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công các công trình xây 

dựng thủy lợi vừa và nhỏ; 

 + Lựa chọn và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ 

chuyên dùng, dụng cụ đo kiểm tra trong nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình 

thủy lợi; 

 + Thực hiện thành thạo các công việc của nghề Xây dựng và hoàn thiện 

công trình thủy lợi như: Tổ chức thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền 

móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đặc thù công trình thủy lợi, lắp 

dựng giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá các 

kết cấu đơn giản và phức tạp; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc 

ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình các công trình thủy lợi.; 

 + Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; 

 + Tính thành thạo khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các 

công việc của nghề; 

        + Lập thành thạo dự toán cho một số công trình thủy lợi vừa, nhỏ và lựa 

chọn được biện pháp thi công, bố trí hiện trường một cách hợp lý; 

 + Tính toán thành thạo một số tác dụng cơ bản của thủy lực và thủy văn đối 

với công trình thủy lợi; một số bài toán đơn giản về khả năng chịu lực của nền 

đất và các loại kết cấu công trình; 



 + Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề 

và xử lý được những sai phạm thường gặp trong quá trình thi công. 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên trong nhóm; 

- Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại 

tại các doanh nghiệp xây dựng, xây dựng thủy lợi với các vị trí việc làm sau: 

1. Tổ chức thi công 

2. Thi công đất đá, xử lý nền móng  

3. Thi công bê tông 

4. Thi công các kết cấu bằng gạch đơn giản và phức tạp  

5. Thi công kết cấu bằng đá đơn giản và phức tạp  

6. Gia công, lắp dựng cốt thép, cốp pha, giàn giáo 

7. Thi công tầng lọc ngược, khớp nối khe lún 

8. Hoàn thiện bề mặt công trình  

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát 

triển kiến thức và kỹ năng nghề; 

- Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp 

sang các lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan; 

- Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được 

những phát triển mới trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình thủy 

lợi./. 
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  

NGHỀ: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

MÃ NGHỀ: 5510108 

(Kèm theo quyết định số 484/QĐ-CĐXD-ĐTHTQT, ngày 08 tháng 12  năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh) 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Xây dựng hoàn thiện công trình thủy lợi trình độ Trung cấp là ngành, 

nghề mà người hành nghề thực hiện  các công việc của nghề như:  Tổ chức thi 

công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván 

khuôn đặc thù công trình thủy lợi, lắp dựng giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; 

thi công bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu đơn giản; lắp đặt các cấu kiện loại 

nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình 

các công trình thủy lợi. 

Người hành nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi thường làm 

việc trong các công ty, xí nghiệp, môi trường làm việc ở ngoài trời, trên cao, 

dưới sâu. Vì vậy đòi hỏi người hành nghề phải có sức khỏe, có khả năng làm 

việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác 

phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi trường. 

 2. Kiến thức 

  + Trình bày được cấu tạo của các bản vẽ thi công công trình thủy lợi;  

  + Trình bày được tính chất, trạng thái làm việc của các kết cấu cơ bản và 

một số loại vật liệu thường dùng trong xây dựng; 

  + Trình bày được cấu tạo địa chất công trình, một số tính chất cơ lý của 

nền đất và tác dụng của thủy văn và thủy lực đối với công trình thủy lợi; 

  + Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của nghề Xây 

dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi (Tổ chức thi công; thi công đào đắp đất 

đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đặc thù công trình 

thủy lợi, lắp dựng giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát 

gạch, đá các kết cấu đơn giản; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc 



ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình các công trình thủy lợi) 

nhằm phát huy sang kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết 

kiệm vật liệu và hạ giá thành sản phẩm; 

  + Vận dụng được một số nội dung cơ bản của công tác trắc địa để đo đạc 

công trình;  

  + Trình bày được quy trình thi công các công việc của nghề; 

  + Nêu được quy trình lập dự toán một số hạng mục công trình cơ bản; 

  + Nêu được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật – công nghệ, vật liệu mới 

ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; 

  + Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm. 

 3.Kỹ năng  

  + Đọc được các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công các công trình xây dựng 

thủy lợi vừa và nhỏ; 

  + Lựa chọn và sử dụng đ các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ chuyên 

dùng, dụng cụ đo kiểm tra trong nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy 

lợi; 

  + Làm được các công việc của nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình 

thủy lợi như: tổ chức thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia 

công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công 

bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu đơn giản; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi 

công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình. 

  + Có khả năng làm việc độc lập; 

  + Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công 

việc đơn giản của nghề; 

           + Lập được dự toán cho một số công trình xây dựng, thủy lợi đơn giản và 

lựa chọn được biện pháp thi công, bố trí hiện trường một cách hợp lý. 

 + Tính toán được một số bài toán đơn giản về khả năng chịu lực của nền 

đất; 

 + Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và xử lý 

được những sai phạm thường gặp trong quá trình thi công; 



 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;  

- Hướng dẫn những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên trong nhóm; 

- Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại 

tại các doanh nghiệp xây dựng, xây dựng thủy lợi với các vị trí việc làm sau: 

1. Tổ chức thi công 

2. Thi công đất đá, xử lý nền móng  

3. Thi công bê tông 

4. Thi công các kết cấu bằng gạch đơn giản 

5. Thi công kết cấu bằng đá đơn giản  

6. Gia công, lắp dựng cốt thép, cốp pha, giàn giáo 

7. Thi công tầng lọc ngược, khớp nối khe lún 

8. Hoàn thiện bề mặt công trình  

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát 

triển kiến thức và kỹ năng nghề; 

- Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp 

sang các lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan; 

- Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được 

những phát triển mới trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi./ 
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  

NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

MÃ NGHỀ: 6580201 

 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Kỹ thuật xây dựng trình độ Cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề 

thực hiện  các công việc của nghề như: Đào móng, xây gạch các cấu kiện đơn 

giản và phức tạp, đắp họa tiết trang trí, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và 

tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp 

đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số 

công việc khác trong các công trình xây dựng. 

 Người hành nghề Kỹ thuật xây dựng thường làm việc trong các công ty, xí 

nghiệp, môi trường làm việc ở ngoài trời, trên cao, dưới sâu. Vì vậy đòi hỏi 

người hành nghề phải có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm 

việc nhóm, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, thực 

hành tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi trường. 

 2. Kiến thức 

  - Về trình độ kiến thức:  

+ Trình bày được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng; 

trình bày đựơc phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế; 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của các công việc 

của nghề Kỹ thuật xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, 

lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê 

tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bả ma tít, sơn vôi ) 

nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết 

kiệm và hạ giá thành sản phẩm; 

+ Phân tích được quy trình thi công các công việc được giao thực hiện; 

+ Trình bày được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật 

liệu mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; 



+ Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm; 

+ Phân tích được trình tự, phương pháp lập dự  toán các công việc của 

nghề nghiệp. 

 3.Kỹ năng  

+ Đọc thành thạo bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường 

của bản vẽ kỹ thuật;  

+ Sử dụng thành thạo các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên 

dùng trong ngành xây dựng; 

+ Làm thành thạo các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào 

móng, xây gạch các kết cấu đơn giản và phức tạp, đắp họa tiết trang trí, trát, lát, 

láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt 

thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, 

bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác: lắp đặt mạng điện sinh hoạt trong 

nhà. 

+ Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm; 

+ Tính thành thạo khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các 

công việc của nghề; 

 + Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề 

và sử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc. 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; 

- Hướng dẫn những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên trong nhóm; 

- Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại 

tại các Công ty xây dựng với các vị trí việc làm sau: 

1. Tổ chức thi công 



2. Thi công đất đá, xử lý nền móng  

3. Thi công bê tông 

4. Thi công các kết cấu bằng gạch đơn giản. phức tạp  

5. Gia công, lắp dựng cốt thép, cốp pha, giàn giáo 

6. Hoàn thiện bề mặt công trình  

7. Đắp các họa tiết trang trí 

8. Lắp đặt các thiết bị vệ sinh, bạ ma tít, lăn sơn 

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát 

triển kiến thức và kỹ năng nghề; 

- Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp 

sang các lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan; 

- Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được 

những phát triển mới trong lĩnh vực xây dựng./. 
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  

NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

MÃ NGHỀ: 5580201 

 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Kỹ thuật xây dựng trình độ Trung cấp  là ngành, nghề mà người hành 

nghề thực hiện  các công việc của nghề như:  Đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, 

ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, 

trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ 

mát tít, sơn vôi và một số công việc khác trong các công trình xây dựng. 

 Người hành nghề Kỹ thuật xây dựng thường làm việc trong các công ty, xí 

nghiệp, môi trường làm việc ở ngoài trời, trên cao, dưới sâu. Vì vậy đòi hỏi 

người hành nghề phải có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm 

việc nhóm, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, thực 

hành tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi trường. 

 2. Kiến thức 

   - Về trình độ kiến thức:  

+ Trình bày được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng; 

trình bày đựơc phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế; 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của các công việc 

của nghề Kỹ thuật xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, 

lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê 

tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bả ma tít, sơn vôi ) 

nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết 

kiệm và hạ giá thành sản phẩm; 

+ Phân tích được quy trình thi công các công việc được giao thực hiện; 

+ Trình bày được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật 

liệu mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; 

+ Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm; 



+ Phân tích được trình tự, phương pháp lập dự  toán các công việc của 

nghề. 

 3.Kỹ năng  

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của 

bản vẽ kỹ thuật;  

+ Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng 

trong ngành xây dựng; 

+ Làm được được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào 

móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn 

giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại 

nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác: lắp đặt 

mạng điện sinh hoạt trong nhà. 

+ Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm; 

+ Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công 

việc của nghề; 

+ Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và sử 

lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc. 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; 

- Hướng dẫn những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện 

của các thành viên trong nhóm; 

- Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại 

tại các Công ty xây dựng với các vị trí việc làm sau: 

1. Tổ chức thi công 

2. Thi công đất đá, xử lý nền móng  

3. Thi công bê tông 



4. Thi công các kết cấu bằng gạch đơn giản  

5. Gia công, lắp dựng cốt thép, cốp pha, giàn giáo 

6. Hoàn thiện bề mặt công trình  

7. Lắp đặt các thiết bị vệ sinh, bạ ma tít, lăn sơn 

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát 

triển kiến thức và kỹ năng nghề; 

- Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp 

sang các lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan; 

- Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được 

những phát triển mới trong lĩnh vực xây dựng./. 


