
Mã môn h ọc Tên môn h ọc
804005 KÕt cÊu bª t«ng 2
804026 KÕt cÊu thÐp 2
804302 Thùc tËp tèt nghiÖp
805031 NÒn Mãng
807013 Tæ chøc thi c«ng
807017 Kü thuËt thi c«ng
007005 ThÝ nghiÖm vËt lý
802012 ThÝ nghiÖm c¬ l−u chÊt
805014 Thùc tËp ®Þa chÊt ctr×nh

XD dân dụng 804303 810115 Tt tr¾c ®Þa ®¹i c−¬ng

& công nghi ệp 809022 TNghiÖm søc bÒn vËt liÖu

805016 ThÝ nghiÖm c¬ häc ®Êt
812021 TN vËt liÖu x©y dùng
804306 Thùc tËp nhËn thøc ngµnh
804036 §AMH kÕt cÊu bª t«ng 1
804308 Thùc tËp kü thuËt
804038 §AMH kiÕn tróc
805029 §AMH nÒn mãng
804041 §AMH kÕt cÊu thÐp 2
804042 §AMH thi c«ng
804047 §AMH kÕt cÊu bª t«ng 2
801037 ThiÕt kÕ ®−êng « t«
801038 Thi c«ng & k/th¸c ®−êng
801039 ThiÕt kÕ cÇu bª t«ng
801040 ThiÕt kÕ cÇu thÐp
801041 Thi c«ng & khai th¸c cÇu
801302 Thùc tËp tèt nghiÖp
007005 ThÝ nghiÖm vËt lý
802012 ThÝ nghiÖm c¬ l−u chÊt
805014 Thùc tËp ®Þa chÊt ctr×nh

Ngành C ầu ñường 801303 810115 Tt tr¾c ®Þa ®¹i c−¬ng

809022 TNghiÖm søc bÒn vËt liÖu
805016 ThÝ nghiÖm c¬ häc ®Êt
812021 TN vËt liÖu x©y dùng
801306 Thùc tËp nhËn thøc ngµnh
804036 §AMH kÕt cÊu bª t«ng 1
801308 Thùc tËp kü thuËt
801032 §AMH thiÕt kÕ ®−êng
805029 §AMH nÒn mãng
801031 §AMH thiÕt kÕ cÇu bªt«ng
801033 §AMH thiÕt kÕ cÇu thÐp
801034 §AMH thi c«ng ®−êng
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808001 CÊp tho¸t n−íc A
808002 Thñy c«ng 1
808003 Thñy c«ng 2
808004 Thñy ®iÖn
808034 Thi c«ng thñy lîi
808302 Thùc tËp tèt nghiÖp
007005 ThÝ nghiÖm vËt lý
802012 ThÝ nghiÖm c¬ l−u chÊt
805014 Thùc tËp ®Þa chÊt ctr×nh
810115 Tt tr¾c ®Þa ®¹i c−¬ng

Tµi nguyªn n−íc 808303 809022 TNghiÖm søc bÒn vËt liÖu

805016 ThÝ nghiÖm c¬ häc ®Êt
812021 TN vËt liÖu x©y dùng
808306 Thùc tËp nhËn thøc ngµnh
804036 §AMH kÕt cÊu bª t«ng 1
808308 Thùc tËp kü thuËt
808076 §AMH cÊp tho¸t n−íc
805029 §AMH nÒn mãng
808071 §AMH thñy ®iÖn
808005 Tn Thñy Lùc & Ctt
808106 §AMH thi c«ng thñy lîi
808070 §AMH thñy C«ng
007005 ThÝ nghiÖm vËt lý
802012 ThÝ nghiÖm c¬ l−u chÊt
805014 Thùc tËp ®Þa chÊt ctr×nh
810115 Tt tr¾c ®Þa ®¹i c−¬ng
809022 TNghiÖm søc bÒn vËt liÖu
805016 ThÝ nghiÖm c¬ häc ®Êt
812021 TN vËt liÖu x©y dùng
812306 Thùc tËp nhËn thøc ngµnh
804036 §AMH kÕt cÊu bª t«ng 1

VËt liÖu & cÊu kiÖn XD 812303 812308 Thùc tËp kü thuËt

812033 §AMH m¸y&thiÕt bÞ sxvlxd
805029 §AMH nÒn mãng
812032 §AMH cn chÕ t¹o bª t«ng
812036 §AMH ktsx gèm x©y dùng
812037 §AMH ktsx chÊt kÕt dÝnh
812031 TN cngµnh vËt liÖu xdùng
812302 Thùc tËp tèt nghiÖp
812007 C/nghÖ chÕ t¹o bª t«ng
812008 Ktsx chÊt kÕt dÝnh v« c¬
812009 C«ng nghÖ gèm x©y dùng
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803003 Thi c«ng c«ng tr×nh c¶ng
803022 Qui ho¹ch c¶ng
803024 C«ng tr×nh c¶ng
803025 C«ng tr×nh ven biÓn
803026 C«ng tr×nh ®−êng thñy
803302 Thùc tËp tèt nghiÖp
007005 ThÝ nghiÖm vËt lý

C¶ng c«ng tr×nh biÓn 803303 802012 ThÝ nghiÖm c¬ l−u chÊt

805014 Thùc tËp ®Þa chÊt ctr×nh
810115 Tt tr¾c ®Þa ®¹i c−¬ng
809022 TNghiÖm søc bÒn vËt liÖu
805016 ThÝ nghiÖm c¬ häc ®Êt
812021 TN vËt liÖu x©y dùng
803306 Thùc tËp nhËn thøc ngµnh
804036 §AMH kÕt cÊu bª t«ng 1
803308 Thùc tËp kü thuËt
803033 §AMH quy ho¹ch c¶ng
805029 §AMH nÒn mãng
803034 §AMH c«ng tr×nh c¶ng
810006 Tr¾c l−îng ¶nh c¨n b¶n
810010 HÖ th«ng tin ®Þa lý
810014 Kü thuËt b¶n ®å sè
810102 ViÔn th¸m
810137 Tr¾c ®Þa cao cÊp 1
810302 Thùc tËp tèt nghiÖp
007005 ThÝ nghiÖm vËt lý

Trắc ñịa 810303 810115 Tt tr¾c ®Þa ®¹i c−¬ng

810128 Thùc tËp hÖ tt ®Þa lýgis
810007 Thùc tËp tr¾c l−îng ¶nh
810021 Thùc tËp kü thuËt
810126 TT tr¾c ®Þa c«ng tr×nh
810103 Thùc tËp viÔn th¸m
810108 TtËp ®Þnh vÞ vÖ tinh gps
810024 TT x/dùng l−íi tr¾c ®Þa
810025 §AMH xd l−íi tr¾c ®Þa
810135 TT nhËn thøc ngµnh
810006 Tr¾c l−îng ¶nh c¨n b¶n
810010 HÖ th«ng tin ®Þa lý
810014 Kü thuËt b¶n ®å sè

ðịa chính 810303 810102 ViÔn th¸m

810137 Tr¾c ®Þa cao cÊp 1
810302 Thùc tËp tèt nghiÖp
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810115 Tt tr¾c ®Þa ®¹i c−¬ng
810135 Thùc tËp nhËn thøc ngµnh
810128 Thùc tËp hÖ tt ®Þa lýgis

ðịa chính 810303 810007 Thùc tËp tr¾c l−îng ¶nh

810021 Thùc tËp kü thuËt
810103 Thùc tËp viÔn th¸m

Ghi chú : Ngoài nh ững môn h ọc trên khi nh ận luận văn sinh viên ph ải tích lu ỹ thêm:

 + 10 ngày công tác xã h ội


