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Thông tin

Bộ môn Kỹ thuật Thủy lợi là đơn vị duy nhất đã và đang
đảm trách đào tạo kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
thủy (bậc Cao học và Đại học) ở khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long.

BỘ MÔN 
KỸ THUẬT
THỦY LỢI

NGÀNH KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH THỦY

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy là ngành
học giúp sinh viên có kiến thức về khảo sát, quy hoạch,
thiết kế, thi công và quản lý các công trình thủy: kè,
cống, trạm bơm, hệ thống kênh các loại, cầu cảng, các
dạng công trình bảo vệ bờ, v.v... nhằm đáp ứng nhu cầu
phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp,
thủy sản và giao thông thủy vùng ĐBSCL.
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Bộ môn Kỹ thuật Thủy lợi là một trong ba bộ môn thuộc nhóm ngành xây dựng có truyền
thống lâu đời của trường Đại học Cần Thơ. Bộ môn có đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, trình
độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất – phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại nhằm thực hiện
sứ mạng đào tạo các kỹ sư ngành KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY.

1. Tổ hợp xét tuyển:
TOÁN - LÝ - HÓA
TOÁN - LÝ - TIẾNG ANH

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 60
3. Thời gian đào tạo: 4 năm
4. Điểm xét tuyển năm 2019: 14

Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình thủy có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị,
đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sức khoẻ tốt để đáp ứng nhu cầu lao
động có trình độ kỹ thuật cao cho địa phương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, thái độ chuyên nghiệp trong công việc.
Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm cần thiết đối với một người kỹ sư.

Mục tiêu đào tạo:

CƠ SỞ VẬT CHẤT
+ Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng
+ Phòng thí nghiệm Cơ lý đất
+ Phòng thí nghiệm Kết cấu công trình
+ Phòng thí nghiệm Công trình thủy
+ Phòng thực hành trắc đạc

Trong quá trình học tập, sinh viên
sẽ được tham gia các hoạt động chuyên
môn và hoạt động xã hội như:

+ Tham gia nghiên cứu khoa học
trong sinh viên

+ Tham gia báo cáo chuyên đề,
hội thảo khoa học

+ Tham quan các nhà máy, công
trình thực tế ở ĐBSCL, TPHCM, …

+ Tham gia trao đổi học thuật với
các trường đại học trong và ngoài
nước.

+ Các hoạt động xã hội do Đoàn
Thanh niên tổ chức.

Hoạt động chuyên môn:

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm
nhiệm nhiều vai trò và vị trí khác nhau (cán
bộ quản lý hoặc cán bộ kỹ thuật) trong các cơ
quan, công ty, xí nghiệp sau đây:
- Các Sở, Phòng, Ban quản lý về xây dựng cơ
bản, như: Sở xây dựng, Ban quản lý dự án
công trình xây dựng các cấp;
- Các công ty tư vấn khảo sát, thiết kế, thi
công và quản lý dự án xây dựng;
- Quản lý xây dựng cơ bản ở các cơ quan, xí
nghiệp sản xuất;
- Các trung tâm, phòng thí nghiệm chuyên
ngành xây dựng;
- Các Viện nghiên cứu, trường đại học, cao
đẳng và trung học chuyên nghiệp về lĩnh vực
xây dựng;
- Làm thầu xây dựng tư nhân.

Cơ hội việc làm:

https://cet.ctu.edu.vn/ktck

