ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

GIỚI THIỆU
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia, TP. HCM là nơi duy nhất đào
tạo ngành Đô thị học ở bậc Cử nhân và Thạc sỹ.
Khoa hiện là trung tâm nghiên cứu – đào tạo lớn
nhất và có uy tín nhất ở phía nam đất nước về
phát triển đô thị.
Định hướng
Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, gắn liền
lý thuyết với thực tiễn để các chuyên gia Đô thị
học có thể tham gia giải quyết những vấn đề cấp
bách trong quá trình hiện đại hóa và đô thị hóa.
Mục tiêu
Đào tạo cử nhân khoa học cơ bản, có định
hướng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Cung cấp những kiến thức cơ bản, kiến thức
chuyên ngành và các kỹ năng theo hướng
chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của
thị trường lao động.
Lĩnh vực đào tạo
1. Kinh tế-xã hội đô thị
2. Quản lý công đô thị
3. Quy hoạch- kiến trúc và Cơ sở hạ tầng kỹ
thuật đô thị
4. Dự án đô thị

Đô thị học là khoa học hiện đại,
liên ngành và ứng dụng cao

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Lịch sử Đô thị Việt Nam
Kinh tế học đô thị
Xã hội học đô thị
Địa lý đô thị
Dân số học đô thị
Mỹ thuật đô thị
Đô thị học đại cương
Phát triển đô thị bền vững
Phương pháp nghiên cứu đô thị
Quy hoạch đô thị
Kiến trúc đại cương
Đồ họa kiến trúc đại cương
Kiến trúc cảnh quan đô thị
Thiết kế đô thị
Bảo tồn di sản không gian kiến trúc đô thị
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị
Môi trường đô thị
Quy hoạch môi trường
Dự án đại cương
Quản lý đất đô thị
Quản lý môi trường đô thị
Nhà ở và quản lý nhà ở
Thị trường bất động sản
Đánh giá kinh tế - tài chính dự án
Thiết kế và quản lý dự án xây dựng
Quản lý nhà nước về đô thị
Không gian công cộng và cộng đồng đô thị
Lượng giá dự án phát triển cộng đồng
Truyền thông đại chúng đô thị
Tổ chức xã hội đô thị
Dịch vụ công đô thị

THÔNG TIN TUYỂN SINH
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
-Được tạo điều kiện tìm kiếm các học bổng
Đội ngũ giảng viên được đào tạo từ các trường
trong và ngoài nước, tham quan nước ngoài.
Đại học của Anh, Pháp, Hà Lan, Mỹ, Nga,
-Nhận sự tài trợ của các doanh nghiệp hàng
New Zealand, Nhật, Philippines, Úc và Việt
đầu Việt Nam (Bitexco, Nam Long,
Nam. Gồm có 1 Phó giáo sư, 5 Tiến sỹ, 3 Thạc
Lawrence S.Ting…).
sỹ Kiến trúc sư, 3 Thạc sỹ Kỹ sư, 5 Thạc sỹ
Kinh tế - Xã hội đô thị và các giáo sư thỉnh ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
giảng từ nước ngoài.
-Đảm nhiệm các vai trò tư vấn; điều phối;
thiết kế chính sách; quản lý đô thị theo chức
năng; xây dựng, thẩm định và đánh giá dự
án; giảng dạy và nghiên cứu ở các trường
đại học, viên nghiên cứu.
-Làm việc trong các cơ quan công quyền
các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội, nghề
nghiệp; các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân
và nước ngoài; các tổ chức phát triển quốc
tế; các tổ chức phi chính phủ.
QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN
- Tiếp nhận phương pháp giáo dục hiện đại: chủ
động học tập và nghiên cứu, làm việc theo
nhóm.
- Hỗ trợ học tập thông qua tư vấn học đường,
tham quan thực tế, thực tập tại các doanh
nghiệp.
- Tham gia các khóa huấn luyện, hội thảo trong
nước và quốc tế, tiếp xúc với các sinh viên,
giáo sư nước ngoài.
- Sử dụng hai phòng làm việc hiện đại: Phòng
Nghiên cứu và thông tin đô thị và Phòng Thiết
kế mô hình đô thị với các trang thiết bị, mô
hình tiên tiến.
- Sử dụng thư viện chuyên ngành với hàng ngìn
đầu sách và tài liệu kỹ thuật.
- Tự do sáng tạo trong các câu lạc bộ học thuật,
thực hiện các đề tài nghiên cứu và phong trào
văn nghệ, thể thao, hội trại.

ĐÀO TẠO THẠC SĨ
Thạc sĩ Đô thị học, mã ngành đăng ký:
60.58.01.08, được tuyển sinh vào tháng 5
và tháng 10 hàng năm. Thời gian học là 2
năm, với 3 môn thi đầu vào: Đô thị học
đại cương, Triết học và Tiếng Anh.

