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TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: ………/CV-KTQH 

 
Hà nội, ngày 05 tháng 1 năm 2019 

 

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

 

C n      u   u hướng dẫn và thực hiện họ  ph n Đ   n tốt nghiệp (ĐATN)     

 ho   i n tr   v   u  ho  h (KT&QH);  

C n    yêu c u quản lý thống nhất họ  ph n ĐATN      ho  KT&QH; 

Khoa KT&QH thông báo Quy định thực hiện Đồ     ốt nghiệp n m học 2018-

2019 như s u: 

1. C c quy định chung 

1.1. Quản lý theo ngành / chuyên ngành: 

ĐATN được thực hiện theo ngành / chuyên ngành theo học c a sinh viên v  được 

Khoa KT&QH thống nhất quản lý. Có các ngành Ki n trúc, chuyên ngành Ki n trúc 

Nội thất và ngành Quy ho ch. 

1.2. Về quản lý chung của Khoa: 

a) Khoa phân số lượng sinh viên về các bộ môn chuyên môn (Kể cả ph n hướng dẫn 

chính và ph n phụ kỹ thuật) tr n  ơ sở số lượng sinh vi n đ  điều kiện để nhận 

ĐATN và số lượng giảng viên có thể th m gi  hướng dẫn ĐATN. Các bộ môn quản 

lý, triển khai thực hiện việ  hướng dẫn ĐATN cho từng sinh viên. 

b) Sau khi Khoa đã phân về các bộ môn, sinh vi n không được chuyển đổi Bộ môn 

quản lý. C   trường hợp đặc biệt do Trưởng Khoa xem xét quy t định. 

c) S u khi sinh vi n đ t yêu c u chuyên môn t i Hội đ ng chấm sơ khảo c a Bộ môn. 

Khoa KT&QH sẽ thành lập Hội đ ng chấm ĐATN, tổ ch c Bảo vệ ĐATN theo quy 

định chung c   nh  trường. 

2. Quản lý việc Hướng dẫn ĐATN tại các Bộ môn 

2.1. Ngành Kiến trúc:  

a) Khoa giao Bộ môn Ki n trúc Dân dụng (KTDD), Ki n trúc Công nghệ (KTCN), Lý 

thuy t và Lịch sử Ki n trúc (LT&LSKT) ch  trì thực hiện việ  Hướng dẫn ĐATN 

ngành Ki n trúc. Các Bộ môn ch  trì có nhiệm vụ: 

- Phân công giảng viên hướng dẫn chính (GVHD), bao g m giảng viên c a Bộ môn 

và giảng viên ngoài Bộ môn (Khoa có danh sách cán bộ gửi về), giảng viên mời 

ngo i trường. 

- Lập danh sách sinh viên làm ph n phụ kỹ thuật, gửi về  ho ,  ho  phân  ông đ n 

các Bộ môn hướng dẫn ph n phụ. 

- Tổ ch c kiểm tra ti n độ, lập Hội đ ng và chấm sơ khảo ĐATN v       ông việc 

li n qu n kh   do  ho   T& H qu  định. Tập hợp cả khối lượng ph n phụ để 

đ nh giá chung. 
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b) Các giảng viên t i các Bộ môn Ki n trúc Cảnh quan (KTCQ), Ki n tr   Môi trường 

(KTMT), Quy ho ch (QH), Quy ho ch H  t ng kỹ thuật đô thị ( HHT TĐT), Nội 

thất (NT)  ó đ  điều kiện để th m gi  hướng dẫn ĐATN ng nh Ki n trúc (theo mục 

3) sẽ tham gia cùng Bộ môn KTCN trong  phân công sinh viên, kiểm tra ti n độ, 

chấm sơ khảo ĐATN v       ông việ  li n qu n kh   do  ho   T& H qu  định. 

( hi     BM  ó đ  5 cán bộ  ó điều kiện hướng dẫn TN ngành KTrúc sẽ giao quản 

lý trực ti p) 

2.2. Ngành Quy hoạch:  

a) Khoa giao Bộ môn Quy ho ch (QH) ch  trì thực hiện việ  hướng dẫn ĐATN ngành 

Quy ho ch. Nhiệm vụ: 

- Phân công GVHD, bao g m giảng viên c a Bộ môn và giảng viên ngoài Bộ môn, 

giảng viên mời ngo i trường. 

- Lập danh sách sinh viên làm ph n phụ kỹ thuật, gửi về Khoa, Kho  phân  ông đ n 

các Bộ môn hướng dẫn ph n phụ. 

- Tổ ch c kiểm tra ti n độ, lập Hội đ ng và chấm sơ khảo ĐATN v       ông việc 

li n qu n kh   do  ho   T& H qu  định. Tập hợp cả khối lượng ph n phụ để 

đ nh gi   hung. 

b) Các giảng viên t i các bộ môn khác c a khoa  ó đ  điều kiện hướng dẫn ĐATN 

ngành Quy ho ch (theo quy định tại mục 3) sẽ tham gia cùng Bộ môn QH trong  

phân công sinh viên, kiểm tra ti n độ, chấm sơ khảo ĐATN v       ông việc liên 

qu n kh   do  ho   T& H qu  định. 

2.3. Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất:  

a) Khoa giao Bộ môn Nội thất (NT) ch  trì thực hiện việ  hướng dẫn ĐATN chuyên 

ngành Ki n Trúc Nội thất: 

- Phân công GVHD, bao g m giảng viên c a Bộ môn và giảng viên ngoài Bộ môn, 

giảng viên mời ngo i trường. 

- Lập danh sách sinh viên làm ph n phụ kỹ thuật, gửi về Khoa, Kho  phân  ông đ n 

các Bộ môn hướng dẫn ph n phụ. 

- Tổ ch c kiểm tra ti n độ, lập Hội đ ng và chấm sơ khảo ĐATN v       ông việc 

li n qu n kh   do  ho   T& H qu  định.   

b) Các giảng viên t i các bộ môn khác c   kho   ó đ  điều kiện hướng dẫn ĐATN 

ngành NT (theo quy định tại mục 3) sẽ tham gia cùng Bộ môn NT trong  phân công 

sinh viên, kiểm tra ti n độ, chấm sơ khảo ĐATN v       ông việc liên quan khác do 

 ho   T& H qu  định. 

3. Quy định về giả g viê  hướng dẫn 

3.1. GVHD thuộc khoa KT&QH: 

Khoa KT&QH hu  động toàn bộ các giảng viên thuộc khoa có đ  điều kiện tham gia 

hướng dẫn ĐATN. C n    vào số lượng sinh viên và số lượng GVHD c a từng 

ngành / chuyên ngành, Khoa KT&QH sẽ phân bổ sinh viên theo số lượng GVHD. 

3.2. Điều kiện chung tham gia hướng dẫn ĐATN: 

a) Đối với Ti n sĩ: Thời gian công tác tối thiểu t i trường là 02 n m; 

b) Đối với Th c sĩ: Thời gian công tác tối thiểu t i trường là 03 n m; 
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c) Đối với     trường hợp khác: Thời gian công tác tối thiểu t i trường là 05 n m; 

d) Danh sách cán bộ cụ thể từng bộ môn do Trưởng bộ môn xem xét và gửi danh sách 

về Khoa. 

e) Trưởng Bộ môn đề nghị Trưởng  ho  xem xét     trường hợp đặc biệt. 

3.3. Điều kiện GVHD ĐATN ngành Kiến trúc: 

a) Các GVHD thuộc bộ môn KTDD, KTCN, LT&LSKT: Đ p  ng điều kiện chung t i 

Mục 3.2. Một đ  án TN có thể có 2 giảng vi n hướng dẫn tùy theo tính chất c   đề 

tài. Bộ môn chịu trách nhiệm phân công cụ thể. 

b) Các GVHD thuộc các bộ môn kh  : Ngo i đ p  ng điều kiện chung t i Mục 3.2 c n 

có minh ch ng đã thực hiện thi t k  thực t  các công trình ki n trúc hoặc có các bài 

báo chuyên môn về lĩnh vực Ki n trúc (khai theo mẫu chung và được Trưởng khoa 

phê duyệt). 

3.4. Điều kiện GVHD ĐATN ngành Quy hoạch: 

a) Các GVHD là KTS, KTS QH, Kỹ sư  H thuộc bộ môn QH, Ki n trúc Cảnh Quan 

(KTCQ), Quy ho  h HT T đô thị (HT T): Đ p  ng điều kiện chung t i Mục 3.2. 

Các giảng viên không phải là Ki n tr   sư   n có 1 giảng viên là Ki n tr   sư th m 

gi   ùng hướng dẫn ph n chính. Một đ  án TN có thể có 2 giảng vi n hướng dẫn tùy 

theo tính chất c   đề tài. Bộ môn chịu trách nhiệm phân công cụ thể. 

b) Các GVHD là KTS thuộc các bộ môn khác: Ngo i đ p  ng điều kiện chung t i 

Mục 3.2 c n có minh ch ng đã thực hiện thi t k  đ  án QH thực t  hoặc có các bài 

báo chuyên môn về lĩnh vực QH (khai theo mẫu chung và được Trưởng khoa phê 

duyệt) 

3.5. Điều kiện GVHD ĐATN chuyên ngành Nội thất: 

a) Các GVHD là KTS, KTS NT, Kỹ sư NT thuộc bộ môn NT: Đ p  ng điều kiện chung 

t i Mục 3.2. 

b) Các GVHD thuộc các bộ môn kh  : Ngo i đ p  ng điều kiện chung t i Mục 3.2 c n 

có minh ch ng đã thực hiện thi t k  thực t  các công trình ki n trúc hay nội thất 

(khai theo mẫu chung, được Trưởng khoa và Trưởng bộ môn NT phê duyệt). 

3.6. GVHD ĐATN ngoài trường: 

a) Khoa KT&QH khuy n khích các bộ môn mời th m     GVHD ngo i trường có uy 

tín và kinh nghiệm hướng dẫn ĐATN.  

b) Các bộ môn c n nộp đ   đ  lí lịch khoa học c a GVHD ngo i trường để Khoa 

KT&QH phê duyệt và làm giấy mời hướng dẫn ĐATN trước thời điểm gi o ĐATN 

01 tu n (ngoài các giảng viên thỉnh giảng đã  ó Hợp đ ng với trường). Các GVHD 

ngo i trường sẽ không đượ  th m gi  hướng dẫn ĐATN n u không có giấy mời 

chính th c c a Khoa KT&QH.  

 

4. Quy định về đề  ài Đồ án tốt nghiệp 

4.1. Đăng ký đề tài Tốt nghiệp:  

Sinh vi n đ ng ký đề t i ĐATN theo ng nh /  hu  n ng nh mình theo học. Sinh viên 

phải gửi nguyện vọng đ ng ký hướng nghiện c u về  ho  trướ  khi gi o đ  án Tốt 
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nghiệp để  ho   ó  ơ sở phân công về các Bộ môn. Sinh viên không có nguyện vọng 

sẽ theo sự phân công c a Khoa. 

Giảng vi n hướng dẫn sinh viên lập Nhiệm vụ thi t k , thông qua Bộ môn quy t 

định. Các nội dung, khối lượng, quy cách c   Đ  án Tốt nghiệp cụ thể xem Phụ lục. 

4.2. Các loại hình đề tài ngành Kiến trúc: Có     hướng / lo i hình đề tài thông 

thường hoặc có chuyên sâu: 

+ Ki n trúc - Ý tưởng: Tập trung về ý tưởng và sáng t o,     đ  án dự thi. 

+ Ki n trúc - Kỹthuật, côngnghệ: Giải quy t sâu hơn về kỹ thuật và công nghệ  

(Thể hiện bản vẽ d ng h  sơ kỹ thuật, giải quy t các vấn đề li n qu n đ n k t cấu, 

chi u sáng, nhiệt, môi trường, n ng lượng, công nghệ ki n trúc, vật liệu,…). 

+ Ki n trúc - Nội thất: Giải quy t sâu hơn về thi t k  nội thất. 

+ Ki n trúc - Cảnh quan: Giải quy t sâu hơn về thi t k  cảnh qu n, sân vườn. 

+ Ki n trúc - Quy ho ch: Giải quy t sâu hơn về Quy ho ch tổng mặt bằng. 

+ Ki n trúc - Bảo t n: Bảo t n và phát huy các di sản ki n trúc. 

+ Ki n trúc - Nghiên c u: D ng đề tài có ph n nghiên c u theo các vấn đề đặt ra 

trong đ  án. 

Lưu ý: C   hướng chuyên sâu là không bắt buộc, các nội dung chuyên sâu không 

chi m qu  25% trong đ   n.  hi đ nh gi   ho điểm chung vào ph n chính (tổng 

ph n chính là 85%). Sinh vi n đ ng ký theo     nội dung n   để l m  ơ sở phân 

giảng viên ở các Bộ môn. Sinh viên có thể điều chỉnh hướng đã đ ng ký n u được 

bộ môn đ ng ý. 

Tất cả     đ  án Ki n tr   đều có nội dung Quy ho ch tổng mặt bằng  ho lô đất có 

công trình. 

4.3. Các loại hình đề tài ngành Quy hoạch 

Có     hướng / lo i hình đề t i thông thường và d ng đề tài có chuyên sâu: 

+ Quy ho  h đô thị, nông thôn, Thi t k  đô thị 

+ Quy ho ch và Thi t k  đô thị: Giải quy t sâu hơn về thi t k  đô thị. 

+ Quy ho ch và h  t ng kỹ thuật: Giải quy t sâu hơn về h  t ng kỹ thuật. 

+ Quy ho ch và quy ho ch, ki n trúc cảnh quan: Giải quy t sâu hơn về quy ho ch, 

ki n trúc cảnh quan. 

+ Quy ho ch và quản lý: Giải quy t sâu hơn về công tác quản lý đô thị. 

+ Quy ho ch và bảo t n, cải t o: Giải quy t sâu hơn về bảo t n, cải t o. 

+ Quy ho ch và nghiên c u phát triển: Giải quy t sâu hơn về nghiên c u phát triển. 

+ Quy ho ch các khu vự  đặc thù: Khu Du lịch, Khu kinh t , Khu công nghệ   o… 

Lưu ý: C   hướng chuyên sâu là không bắt buộc, các nội dung chuyên sâu không 

chi m qu  25% trong đ   n.  hi đ nh gi   ho điểm chung vào ph n chính (tổng 

ph n chính là 85%). Sinh viên có thể điều chỉnh hướng đã đ ng ký n u được bộ 

môn đ ng ý. 

4.4. Phần Kỹ thuật  

Khoa KT&QH quy t định tỷ trọng sinh viên thực hiện ph n Kỹ thuật c   ĐATN. 

Các bộ môn chịu trách nhiệm phân công ph n Kỹ thuật ĐATN cho sinh viên cụ thể 

theo tỷ trọng qu  định, chuyển danh sách về Khoa KT&QH ngay sau khi kiểm tra 



5 

ti n độ l n 1. Khoa KT&QH chịu trách nhiệm chuyển danh sách này cho các Bộ môn 

hướng dẫn ph n Kỹ thuật. 

Lưu ý: Ph n kỹ thuật không trùng với ph n chính chuyên sâu. Khối lượng chi m 

15% trong đ  án Tốt nghiệp. 

 

TT 
Ngành 

/ chuyên ngành 

Đề tài 

Đồ án tốt nghiệp 

Phần Kỹ thuật  

/ Tỷ trọng * 

1 Ki n trúc Thi t k  ki n trúc 

công trình và các nội 

dung chuyên sâu 

Ki n trúc cảnh quan hoặc Kỹ 

thuật cảnh quan 

30% 

Nội thất 60% 

KTMT (cách nhiệt, Chi u sáng,  

Âm học) 

10% 

K t cấu và Công nghệ công trình Theo 

đề xuất 

c a BM 

2 Quy ho ch Quy ho ch, Thi t k  

đô thị và các nội dung 

chuyên sâu 

Kỹ thuật cảnh quan, cây xanh 30% 

Quy ho ch hệ thống HTKT (san 

nền, cấp tho t nước, giao thông, 

chi u sáng) 

40% 

Đ nh gi  t   động môi trường 20% 

Ki n trúc công trình 10% 

3 Nội thất Thi t k  nội thất công 

trình  

Kỹ thuật công trình (cấp điện, cấp 

tho t nướ ,…) 

50% 

KTMT (Cách nhiệt; Chi u sáng;  

Âm học) 

50% 

Ghi chú:  * Tỷ trọng sinh viên thực hiện các phần Kỹ thuật sẽ thay đổi theo số lượng 

GVHD thực tế từng học kỳ / năm học. 

5. Xé  và giao ĐATN: 

a) Mỗi n m  ó 4 đợt xét v  gi o ĐATN. Thời gian xét, giao và bảo vệ ĐATN  hính 

th c sẽ theo thông báo c   Phòng Đ o t o h ng n m. 

b) Sinh vi n đượ  xét v  gi o ĐATN  hính khó  (đợt 3) n u đ  điều kiện nhận ĐATN 

không c n làm các th  tụ  đ ng ký.  

c) Các sinh viên còn l i c n l m Đơn đ ng ký l m ĐATN theo mẫu và nộp t i V n 

phòng Khoa KT&QH. Thời gian nộp đơn thông b o t i V n phòng  ho   T& H. 

 
T/M KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

PGS. TS Phạm Hù g Cường 
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