
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

01 Tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Hà Nội (TLA): Tổng chỉ tiêu 3000

Tên ngành/Nhóm ngành Chỉ tiêuMã ngành Tổ hợp xét tuyển 

TLA101

TLA104

TLA111
TLA113

TLA102

TLA107

TLA110

TLA103

TLA109

TLA118

TLA119

TLA106

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Kỹ thuật xây dựng 
(Sinh viên được đăng ký học theo chương trình định hướng làm việc tại Nhật Bản)

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật cấp thoát nước

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Thủy văn học

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật hóa học

Công nghệ sinh học

Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm các ngành:

 Công nghệ thông tin;    

 Kỹ thuật phần mềm;    

 Hệ thống thông tin.    

(Sinh viên có thể chọn học thêm tiếng Nhật theo chương trình định hướng việc làm tại 
Nhật Bản)

I. Các ngành, nhóm ngành học bằng tiếng Việt
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A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07
A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, B00, D01

A00, B00, D07

A00, A02, B00, D08

A00, A01, D01, D07



II. Chương trình tiên tiến học bằng Tiếng Anh

Tên ngành/Nhóm ngành Chỉ tiêuMã ngành Tổ hợp xét tuyển 

TLA105

TLA123

TLA120

TLA112

TLA121

TLA114

TLA401

TLA402

TLA403

Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí gồm các ngành:
• Kỹ thuật cơ khí; 
• Công nghệ chế tạo máy.

(Sinh viên được đăng ký học theo chương trình định hướng làm việc tại Nhật Bản hoặc 
chương trình 2+2 với Đại học JeonJu Hàn Quốc)

Kỹ thuật ô tô
(Sinh viên được đăng ký học theo chương trình định hướng làm việc tại Nhật Bản)

Kỹ thuật cơ điện tử
(Sinh viên được đăng ký học theo chương trình định hướng làm việc tại Nhật Bản)

Kỹ thuật điện
(Sinh viên được đăng ký học theo chương trình định hướng làm việc tại Nhật Bản)

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
(Sinh viên được đăng ký học theo chương trình định hướng làm việc tại Nhật Bản hoặc 
chương trình 2+2 với Đại học JeonJu Hàn Quốc)

Quản lý xây dựng

Kinh tế

Quản trị kinh doanh

Kế toán

210

210

180

140

200

110

180

210

270

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

Tên ngành/Nhóm ngành Chỉ tiêuMã ngành Tổ hợp xét tuyển 

TLA201

TLA202

Kỹ thuật xây dựng
(Hợp tác với Đại học Arkansas - Hoa Kỳ, giảng dạy bằng Tiếng Anh)

Kỹ thuật tài nguyên nước
(Hợp tác với Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ, giảng dạy bằng Tiếng Anh)

30

30

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07



PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN (CƠ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI)
    Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, không quá 10% tổng chỉ tiêu
 Tuyển thẳng vào tất cả các ngành theo thứ tự ưu tiên từ đối tượng 1 đến đối tượng 5.
   Đối tượng 1: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
   Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà 
trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh/Thành phố;
   Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên; 
   Đối tượng 4: Thí sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12 (đối với học sinh TN năm 2020 chỉ xét Hk1);
   Đối tượng 5: Thí sinh có học lực loại khá trở lên năm lớp 12, đạt chứng chỉ Tiếng Anh từ 5.0 IELTS hoặc tương đương trở lên.
  Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2020, từ 70% tổng chỉ tiêu  

   Điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển là như nhau; 
   Có điểm trúng tuyển theo ngành, theo cơ sở đào tạo.
   Thí sinh có điểm tổng các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Nhà trường, được xét từ 
cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu theo quy định. Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhau nhiều hơn chỉ tiêu thì xét ưu tiên điểm môn Toán.
   Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Nếu thí sinh đã trúng tuyển theo nguyện vọng xếp trên 
thì sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một ngành chỉ căn cứ trên kết quả điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu, vị trí các 
nguyện vọng của các thí sinh có giá trị như nhau.
  Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, không vượt quá 30% tổng chỉ tiêu 

   Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển, không tính học kỳ 2 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020.
   Ngưỡng nhận hồ sơ:

* Nhóm ngành Công nghệ thông tin có tổng điểm đạt từ 21,0;
* Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có tổng điểm đạt từ 19,0;
* Các ngành khác tổng điểm đạt từ 18,0.

   Trong trường hợp nhiều thí sinh đạt cùng ngưỡng điểm thì thứ tự ưu tiên là môn Toán.
   Cách tính Điểm xét tuyển (ĐXT)
ĐXT = (M1 + M2 + M3 + ĐƯT)
Mi = (TBi_lớp 10 + TBi_lớp 11 + TBi_lớp 12)/3 
Trong đó: i=1-3, là số môn trong tổ hợp xét tuyển; TBi: Điểm TB năm môn i; Mi: Điểm trung bình 3 năm môn i; đối với thí sinh TN năm 2020 TBi_lớp 12 = TBi HK1 
lớp 12, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên.



02 Tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Cơ sở Phố Hiến(PHA): Tổng chỉ tiêu 190

Tên ngành Chỉ tiêuMã ngành Tổ hợp xét tuyển 

PHA106

PHA402

PHA403

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Kế toán

70

60

60

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN (CƠ SỞ PHỐ HIẾN VÀ PHÂN HIỆU MIỀN NAM)
   Phương thức 1, 2 tương tự như Cơ sở chính tại Hà Nội và không vượt 50% tổng chỉ tiêu của mỗi cơ sở;
   Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, không vượt 50% tổng chỉ tiêu của mỗi cơ sở
   Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển, không tính học kỳ 2 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt 
nghiệp năm 2020.
   Ngưỡng nhận hồ sơ: Thí sinh đạt từ 16,0 trở lên.

03 Tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Phân hiệu Miền Nam (TLS): Tổng chỉ tiêu 510

Tên ngành Chỉ tiêuMã ngành Tổ hợp xét tuyển 

TLS101

TLS104

TLS111

TLS113

TLS102

TLS107

TLS106

TLS402

TLS403

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật cấp thoát nước

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Kế toán

50

80

50

30

30

30

80

90

70

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07



04 Mã tổ hợp xét tuyển

Danh sách mônMã tổ hợp

 A00

A01

A02

B00

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Danh sách mônMã tổ hợp

D01

D07

D08

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

04 Thông tin liên lạc

Phân hiệu Miền Nam

02 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
 P. An Thạnh – TP. Thuận An – Tỉnh Bình Dương

02835140608 bandaotao@tlu.edu.vn

Cơ sở Phố Hiến, Hưng Yên

Quốc lộ 38B Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên

02213883885 bandtctsvphohien@tlu.edu.vn

Trụ sở chính tại Hà Nội
Số 175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội 

02435631537 daotao@tlu.edu.vn

Trường Đại học Thủy lợi 

Chào đón các bạn đến học tập và trưởng thành



CÁC MỐC XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

1

2

3

4

5

6

Từ 30/5 đến 1/8

Nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, 
xét tuyển học bạ

Nộp hồ sơ xét tuyển dựa 
vào kết quả thi THPT 
năm 2020

Công bố kết quả trúng 
tuyển theo hình thức 
xét tuyển thẳng và xét 
tuyển học bạ

Thí sinh trúng tuyển thẳng, 
trúng tuyển dựa vào kết quả 
học bạ xác nhận nhập học

Công bố thí sinh trúng 
tuyển theo kết quả thi 
THPT năm 2020

Thí sinh trúng tuyển theo 
kết quả thi THPT năm  
2020 xác nhận nhập học

Dự kiến từ 15/6 đến 30/6

Trước 17 giờ 00 ngày 20/8

Từ 28/8 đến 5/9

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 27/9

Dự kiến 28/9 đến 3/10



CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO TÂN SINH VIÊN K62 - NĂM 2020

3 tỷ đồng 

Năm nay, Trường Đại học Thủy lợi dự kiến trao 

học bổng cho sinh viên

05 suất học bổng toàn phần 90 triệu/suất toàn khóa học cho sinh viên nhập 

học có điểm trúng tuyển cao nhất, đạt từ 24.00 trở lên.

15 suất học bổng bán phần 45 triệu/suất toàn khóa học cho sinh viên nhập 

học có điểm trúng tuyển cao nhất, đạt từ 22.00 trở lên thuộc 05 ngành đào tạo 
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn học, Kỹ 
thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

1tỷ đồng

100% lưu học sinh nước ngoài đăng ký tự túc: được cấp học bổng có trị giá bằng

50% học phí cho toàn khóa học.

  Đặc biệt, là quỹ học bổng khuyến học mang tên  với tổng giá trị trên  “Lê Văn Kiểm và gia đình”

sinh viên khóa 6, Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm sáng lập, hàng năm được trao cho sinh viên nghèo vượt khó và sinh viên có thành tích 

học tập xuất sắc, mức học bổng trị giá  đồng/sinh viên.15.000.000

  Miễn lệ phí ở ký túc xá cho sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh khó khăn.
  Miễn lệ phí ở ký túc xá toàn khóa học cho lưu học sinh nước ngoài đăng ký tự túc.

21tỷ đồng do Cựu  

>
25 suất học bổng của cựu sinh viên và doanh nghiệp dành cho sinh viên thủ khoa 

các ngành, nhóm ngành và phân hiệu miền Nam, trị giá 3-5 triệu/suất

Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có kết quả học 

tập và rèn luyện từ khá trở lên (xét sau khi kết thúc kỳ 1 năm thứ nhất)



   Thời gian đào tạo trình độ đại học: 4 
năm đến 4,5 năm tùy theo ngành đào tạo.
   Hinh thức đào tạo: Đào tạo theo học 
chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên 
có thể học lấy 02 bằng đại học trong 
cùng một thời gian.
   Chương trình đào tạo, giáo trình, tài 
liệu học tập: Tham khảo các trường 
đại học danh tiếng của Hoa Kỳ và các 
nước tiên tiến trên thế giới.
   Sinh viên có thể chọn học thêm tiếng 
Nhật hoặc tiếng Hàn theo chương trình 
định hướng việc làm tại Nhật bản hoặc 
Hàn Quốc.

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG VIỆT

   Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây 
dựng: Học bằng tiếng Anh do giảng viên Đại 
học Arkansas, Hoa Kỳ và Trường Đại học 
Thủy lợi phối hợp giảng dạy.
   Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Tài 
nguyên nước: Học bằng tiếng Anh do giảng 
viên Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ và 
Trường Đại học Thủy lợi phối hợp giảng dạy.
   Có cơ hội học 2 năm cuối tại Mỹ và được 
Trường đối tác cấp bằng với học phí ưu đãi 
(chương trình 2+2)

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ANH

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

   Các câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa: 
Sinh viên tình nguyện, Thanh niên tình 
nguyện hiến máu nhân đạo, Phát triển kỹ 
năng, Môi trường, Guitar, Truyền thông, 
Kỹ sư thủy lợi tương lai, Doanh nhân 
tương lai (CEO PLUS), Tiếng Anh, Tin học...

   Các nhóm hoạt động: Cheerleading-
Ocean, Nhảy hiện đại - The last battle, văn 
nghệ, bóng đá, bóng chuyền, bơi, cầu 
lông ...



Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước
(Hợp tác với Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ - học bằng Tiếng Anh) 

  Đào tạo kỹ sư có trình độ chuyên sâu về kỹ thuật tài nguyên nước, thông 
thạo tiếng Anh theo mô hình đào tạo của Đại học Bang Colorado, Hoa Kỳ. Đáp 
ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc 
tế. 

  Hiện nay, có hàng trăm công ty khai thác, quản lý công trình thủy lợi, các 
cơ quan quản lý nhà nước thuộc các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, các 
viện nghiên cứu, công ty tư vấn, doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài trong lĩnh 
vực xây dựng, thủy lợi, môi trường có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư ngành kỹ thuật 
tài nguyên nước.

MỤC TIÊU

  Trung tâm Đào tạo quốc tế
  PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền: 0986493984
  Email: hien@tlu.edu.vn
  TS. Lê Thị Thanh Thủy: 0917488099
  Email: lethanhthuy@tlu.edu.vn
  Email: sie@tlu.edu.vn
  Fanpage: facebook.com/sietlu2018
  Website: https://sie.tlu.edu.vn

f

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

   Các cục, vụ, viện, trường có liên quan đến ngành; các sở, ban ngành; các 
huyện trên địa bàn cả nước liên quan đến các lĩnh vực: Xây dựng, Môi trường, 
Giao thông, Thủy lợi, Xây dựng dân dụng... Các tổ chức nước ngoài trong khối 
ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Úc và châu Mỹ.

NƠI LÀM VIỆC 

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ.
  Nội dung chương trình: được xây dựng theo 

chương trình đào tạo (Civil Engineering) của ĐH 
Bang Colorado (Hoa kỳ) và được giảng dạy bằng 
tiếng Anh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CƠ HỘI DU HỌC
  Sinh viên có cơ hội nhận học bổng du học tại một số trường Đại học của 

Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippine (trong 1 
hoặc 2 học kỳ). 

  Sinh viên có kết quả học tập tốt sẽ được xét tuyển theo học tại Đại học 
bang Colorado, Hoa Kỳ và được trường đối tác cấp bằng kỹ sư theo mô hình 2+N; 
theo đó, 2 năm đầu học tại ĐHTL, thời gian còn lại học tại Đại học bang Colorado.



Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng
(Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ - học bằng Tiếng Anh) 

  Đào tạo kỹ sư có trình độ chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng, thông thạo 
tiếng Anh theo mô hình đào tạo của Đại học Arkansas, Hoa Kỳ. Đáp ứng nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế. 

  Nhu cầu nhân lực trong ngành công nghiệp - xây dựng hàng năm cần 
hàng chục nghìn người có kỹ năng và chất lượng cao. Đồng thời, cộng đồng kinh 
tế ASEAN thành lập năm 2015 cũng mở ra nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam 
với dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hàng triệu việc làm. 

MỤC TIÊU

Trung tâm Đào tạo quốc tế
  PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng: 
0989.551.699
  Email: dang@tlu.edu.vn
  ThS. Nguyễn Thanh Thuỷ: 097.305.1510
  Email: nguyenthanhthuy@tlu.edu.vn
  Email: sie@tlu.edu.vn
  Fanpage: facebook.com/sietlu2018
  Website: https://sie.tlu.edu.vn

f

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

  Các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương (bộ, sở, ban, 
ngành) liên quan đến các lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường… các doanh nghiệp Nhà 
nước, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài và tư nhân; Các tổ chức phi chính 
phủ, Viện nghiên cứu, Trường đại học.

  Tại các nước trong khối ASEAN, châu Á, châu Âu, Úc và Mỹ.

NƠI LÀM VIỆC 

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ.
   Nội dung chương trình: được xây dựng theo 

chương trình đào tạo (Civil Engineering) của Đại 
học Arkansas (Hoa Kỳ) và được giảng dạy bằng 
tiếng Anh.           

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CƠ HỘI DU HỌC
   Sinh viên có cơ hội nhận học bổng du học tại một số trường Đại học của

Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippine (trong 
1 hoặc 2 học kỳ). 

  Sinh viên có kết quả học tập tốt sẽ được xét tuyển theo học tại Đại học 
Arkansas, Hoa Kỳ và được trường đối tác cấp bằng kỹ sư theo mô hình 2+2; 
theo đó, 2 năm đầu học tại ĐHTL, 2 năm tiếp theo học tại Đại học Arkansas.



MỤC TIÊU

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, tiền thân là ngành Thuỷ công - 
Thuỷ điện đào tạo kỹ sư có đủ phẩm chất, kiến thức, kỹ năng hoạt động 
trong lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý khai thác các công trình thủy lợi, 
thủy điện, năng lượng tái tạo, cảng, đường thủy, bảo vệ bờ biển và hải đảo, 
phòng chống thiên tai…

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm; Tổng số tín chỉ: 155 
  Các hướng đào tạo: Kỹ thuật công trình thuỷ, Thủy điện và công 
trình năng lượng, Công trình Cảng - Đường thuỷ, Kỹ thuật xây dựng 
công trình biển
  Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình khung 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đồng thời tham khảo các chương 
trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Bộ môn Thủy công
  PGS.TS.Hồ Sỹ Tâm: 0963725050     Email: tamhs.cttl@tlu.edu.vn
  GS.TS.Thiều Quang Tuấn: 0976401973    Email: tuan.t.q@tlu.edu.vn
  PGS.TS. Mai Văn Công: 0934623435     Email: cong.m.v@tlu.edu.vn
  TS. Nguyễn Đức Nghĩa: 0979350898     Email: nghiand@tlu.edu.vn
  Website: http://ce.tlu.edu.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/congtrinhTLUf

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

Dựa trên nhu cầu thực tế từ các đơn vị liên kết cũng như qua khảo sát các đơn 
vị tuyển dụng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai do nguồn nước tác động 
mạnh mẽ đến tất cả các mặt của đời sống, xã hội, nhu cầu nhân lực trong lĩnh 

vực Kỹ thuật xây dựng công trình thủy khoảng 400 – 500 kỹ sư/năm.

  Làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, thi công; các ban quản lý 
dự án, viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thủy lợi - phòng chống 
thiên tai, thủy điện - năng lượng tái tạo, cảng - đường thủy, bảo vệ bờ 
biển và hải đảo; các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương tới địa 
phương thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công 
Thương; Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải. 
  Trong thời gian học tập, sinh viên có thể tham gia khóa học tại các 
trung tâm đào tạo và tuyển dụng kỹ sư có hợp tác với Nhà trường để 
có cơ hội làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

CƠ HỘI DU HỌC

Sinh viên đang học có thể đi học tại các trường đối tác nước ngoài theo diện trao 
đổi sinh viên. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đi học nâng cao lên thạc sĩ, tiến 
sĩ tại các trường đối tác ở các nước phát triển và được Nhà trường tạo mọi điều 
kiện tốt nhất như giới thiệu trường, giáo sư hướng dẫn.

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ



CƠ HỘI DU HỌC

MỤC TIÊU

Đào tạo kỹ sư với kiến thức chuyên sâu về thiết kế, thi công các công trình 
dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và các vấn đề về địa kỹ thuật. Sau 
khi tốt nghiệp, người kỹ sư có khả năng thiết kế, tổ chức, giám sát, kiểm soát 
quản lý thi công và quản lý dự án các công trình dân dụng, công nghiệp và 
công trình ngầm.

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm; Tổng số tín chỉ: 155 
  Các hướng đào tạo: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ sư 
xây dựng định hướng làm việc tại Nhật Bản, Địa kỹ thuật và công 
trình ngầm 
  Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình 
khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đồng thời tham khảo 
các chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và 
trên thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP
Bộ môn Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

   PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng: 0968906625   Email: dung.kcct@tlu.edu.vn
   PGS.TS. Hoàng Việt Hùng: 0912723376   Email: hoangviethung@tlu.edu.vn
   TS. Nguyễn Ngọc Thắng: 0912640081   Email: thangnn@tlu.edu.vn
  Website: http://ce.tlu.edu.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/congtrinhTLUf

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

Triển vọng ngành Xây dựng rất tốt nếu nhìn từ góc độ dài hạn, trong tương lai 
nhu cầu lao động của ngành sẽ là rất lớn. Theo dự báo của BMI (Business 
Monitor International), ngành xây dựng Việt Nam sẽ đạt duy trì tốc độ tăng 
trưởng cao trong giai đoạn 2020-2030, Việt Nam là một trong số 3 quốc gia 
ASEAN sẽ dành được sự quan tâm lớn nhất từ các nhà đầu tư phát triển bất 
động sản quốc tế.

  Môi trường làm việc rất rộng tại các công ty tư vấn thiết kế và 
xây dựng, các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu 
khoa học - công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng dân 
dụng - công nghiệp. 
  Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng định hướng việc làm tại Nhật 
Bản sau khi tốt nghiệp được Nhà trường cam kết đảm bảo 100% 
có việc làm đúng chuyên ngành tại các doanh nghiệp Nhật Bản 
có liên kết với Khoa và Nhà trường hoặc tại các công ty Nhật Bản 
tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên đang học có thể đi học tại các trường đối tác nước ngoài theo diện trao 
đổi sinh viên. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đi học nâng cao lên thạc sĩ, tiến sĩ 
tại các trường đối tác ở các nước phát triển và được Nhà trường tạo mọi điều kiện 
tốt nhất như giới thiệu trường, giáo sư hướng dẫn.

Ngành Kỹ thuật xây dựng



MỤC TIÊU

Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản, cơ 
sở rộng và thành thạo về công nghệ, kỹ thuật xây dựng các công trình thuộc 
các lĩnh vực khác nhau, về tổ chức và quản lý dự án xây dựng, luật xây dựng 
và hợp đồng xây dựng, phát triển các kỹ năng giao tiếp, nâng cao nhận thức 
về tính chuyên nghiệp và giá trị đạo đức trong nghề xây dựng.

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm; Tổng số tín chỉ: 155 

  Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình 
khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đồng thời tham khảo các 
chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và trên 
thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP
Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng

  PGS.TS Nguyễn Trọng Tư: 094.505.5455     Email: nguyentrongtu@tlu.edu.vn
  PGS.TS Nguyễn Quang Cường: 098.919.8459    Email: nguyenquangcuong@tlu.edu.vn
  PGS.TS Dương Đức Tiến: 091.832.1477     Email: duongductien@tlu.edu.vn
  Website: http://ce.tlu.edu.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/congtrinhTLUf

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

Hiện nay, đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển nên nhu cầu về xây dựng của tất 
cả các ngành là rất lớn. Trong số các kỹ sư xây dựng ra trường, số lượng kỹ sư thực 
hiện công việc liên quan đến thiết kế công nghệ và tổ chức thi công xây dựng công 
trình, phân tích kinh tế, quản lý, tổ chức và chỉ đạo thi công các công trình xây dựng 
chiếm đa số. Vì vậy, số lượng kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng ra trường có 
việc làm đúng ngành nghề được học là rất cao.

  Các cơ quan Tư vấn, thiết kế, giám sát, Thí nghiệm và Kiểm định 
chất lượng Công trình, Dự toán và định giá xây dựng;
  Các đơn vị thi công: Cán bộ kỹ thuật, Chỉ huy trưởng công trường;
  Các cơ sở sản xuất và gia công vật liệu xây dựng; 
  Các cơ quan quản lý Nhà nước về Xây dựng như các Bộ, các Sở và 
các Ban quản lý dự án;
  Các cơ sở Đào tạo và các Viện nghiên cứu chuyên ngành.
  Trong thời gian học tập, sinh viên có thể tham gia khóa học tại các 
trung tâm đào tạo và tuyển dụng kỹ sư có hợp tác với Nhà trường để 
có cơ hội làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi tốt ng hiệp. 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

CƠ HỘI DU HỌC

Sinh viên đang học có thể đi học tại các trường đối tác nước ngoài theo diện trao đổi sinh 
viên. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đi học nâng cao lên thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường 
đối tác ở các nước phát triển và được Nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất như giới thiệu 
trường, giáo sư hướng dẫn.

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng



MỤC TIÊU

Đào tạo kỹ sư có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với 
những công việc khác nhau trong ngành giao thông; có năng lực tham gia 
xây dựng, quản lý và vận hành các công trình giao thông; có kỹ năng xã hội, 
tính chuyên nghiệp và phẩm chất cần thiết để thành công trong nghề 
nghiệp cũng như làm việc hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế.

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm; Tổng số tín chỉ: 155 
  Các hướng đào tạo: Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay; Kỹ 
thuật xây dựng cầu và công trình ngầm
  Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình 
khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đồng thời tham khảo các 
chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và trên 
thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Bộ môn Công trình giao thông

   TS. Ngô Trí Thường: 097 112 5699    Email: trithuong@tlu.edu.vn

   TS. Lương Minh Chính: 094 806 0950   Email: chinhlm@tlu.edu.vn

  Website: http://ce.tlu.edu.vn

  Fanpage: https://www.facebook.com/congtrinhTLUf

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông đường bộ, giao thông đô thị, 
đường sắt, cảng hàng không - sân bay đã và đang được triển khai (hệ thống 
đường cao tốc, hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam, hệ thống đường sắt 
trên cao, tàu điện ngầm đô thị, nâng cấp, mở mới các cảng hàng không- sân 
bay). Vì vậy, nhu cầu về số lượng và chất lượng kỹ sư để đáp ứng công việc 
trong ngành Giao thông là rất lớn.

  Các Tập đoàn, công ty Tư vấn thiết kế, Thi công, Giám sát Công 
trình giao thông đường bộ, cầu hầm, cảng hàng không - sân bay 
trong và ngoài nước.
  Các cơ quan quản lý chuyên ngành giao thông như: Bộ Giao 
thông vận tải, các Sở Giao thông vận tải, các Ban quản lý dự án.
  Các cơ sở đào tạo, trung tâm, viện nghiên cứu chuyên ngành 
giao thông.
  Trong thời gian học tập, sinh viên có thể tham gia khóa học tại các 
trung tâm đào tạo và tuyển dụng kỹ sư có hợp tác với Nhà trường để 
có cơ hội làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi tốt nghiệp. 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

CƠ HỘI DU HỌC

Sinh viên đang học có thể đi học tại các trường đối tác nước ngoài theo diện trao 
đổi sinh viên. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đi học nâng cao lên thạc sĩ, tiến 
sĩ tại các trường đối tác ở các nước phát triển và được Nhà trường tạo mọi điều 
kiện tốt nhất như giới thiệu trường, giáo sư hướng dẫn.

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông



  Đào tạo các kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về 
kinh tế và quản lý xây dựng. 
  Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm 
việc trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng, có 
phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và 
giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình 
quản lý xây dựng, có khả năng điều hành doanh 
nghiệp và lãnh đạo cơ quan quản lý về xây dựng.

  Các cơ quan quản lý nhà nước từ 
Trung ương đến địa phương thực hiện 
quản lý đầu tư và xây dựng;
  Các công ty tư vấn đầu tư, xây dựng, kiểm 
toán trong xây dựng;
  Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực 
kinh tế và quản lý xây dựng.

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ;
  Đào tạo 2 chuyên ngành: Kinh tế xây dựng và 
Quản lý xây dựng;
  Chương trình đào tạo đã được cấp Giấy chứng 
nhận kiểm định chất lượng.

Ngành xây dựng đang phát triển mạnh, chiếm từ 10-12% 
GDP hàng năm. Các cơ quan quản lý nhà nước, các 
doanh nghiệp, tập đoàn xây dựng từ quy mô nhỏ đến lớn 
đều có nhu cầu tuyển dụng nhân sự có trình độ kiến 
thức, năng lực tổng hợp về kinh tế, kỹ thuật và quản lý 
xây dựng. Vì vậy, có bằng kỹ sư Kinh tế xây dựng, Quản lý 
xây dựng sẽ tạo cơ hội lớn cho sự nghiệp của người học.

MỤC TIÊU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

CƠ HỘI DU HỌC

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

Sinh viên được đào tạo theo chương 
trình học chất lượng cao, cung cấp đầy 

đủ kiến thức chuyên môn, khả năng giao 
tiếp, làm việc nhóm và ngoại ngữ, có nhiều cơ hội 
học bổng của các trường trên thế giới ở các bậc học.

Bộ môn Quản lý xây dựng

  TS. Lê Văn Chính: 0913365129    Email: chinhlv@tlu.edu.vn
  TS. Nguyễn Thiện Dũng: 0943223998   Email: dzungngt@tlu.edu.vn 
  Ths. Bùi Anh Tú: 0983413466     Email: buianhtu@tlu.edu.vn
  Ths. Phùng Duy Hảo: 0963297319     Email: haopd@tlu.edu.vn
  ThS.Thái Ngọc Thắng: 0942180156     Email: thangtn@tlu.edu.vn
  Ths. Vũ Ngọc Luân: 0985388489     Email: luanvn@tlu.edu.vn
  Hotline: 079.740.1979 
  Website: http://fem.tlu.edu.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/fem.tlu.edu.vn/f

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Ngành Quản lý xây dựng



Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

  Đào tạo các kỹ sư có chuyên môn cao, có khả năng thích ứng với các vị trí 
công tác đa dạng về lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước và đáp ứng được yêu cầu 
hội nhập quốc tế.

  Theo Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để 
góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, 
lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh thì nhu cầu nhân lực của ngành là rất lớn.

MỤC TIÊU

  Các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương: Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Khoa học và Công nghệ… và các Sở, Phòng, chuyên 
môn ở các tỉnh, huyện…;
  Các Công ty về: Tư vấn Quy hoạch, thiết kế, thi công, giám sát, 
quản lý dự án về hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, giao thông, thủy lợi, 
phòng chống giảm nhẹ thiên tai…, quản lý khai thác công trình 
thủy lợi;
  Các Công ty liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao 
ở trong và ngoài nước;
  Các tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên 
nước;
  Các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm chuyển giao 
công nghệ.

Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước
   TS. Nguyễn Quang Phi: 0913050625   Email: quangphi_nguyen@tlu.edu.vn
   PGS.TS. Ngô Văn Quận: 0918248388   Email: ngovanquan@tlu.edu.vn;
   TS. Trần Việt Bách: 0332978572   Email: tvbach@tlu.edu.vn.
  Fanpage: https://www.facebook.com/Kythuattainguyennuocthuyloi
  Website: http://kttnn.tlu.edu.vn/ky-thuat-tai-nguyen-nuoc
f

TƯ VẤN TRỰC TIẾP
   Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ.
  Chương trình đào tạo được thiết kế theo khung 
chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tham 
khảo chương trình đào tạo của các nước như Mỹ, Úc, 
Nhật…          

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NƠI LÀM VIỆC CƠ HỘI DU HỌC

Người tốt nghiệp chương trình 
ngành Kỹ thuật tài nguyên nước 
của Trường Đại học Thủy lợi có thể 
học lên thạc sĩ, tiến sĩ ngành kỹ 
thuật tài nguyên nước, kỹ thuật 
cấp thoát nước, kỹ thuật xây dựng 
công trình thủy, quản lý dự án, 
quản lý môi trường… tại các 
trường đại học trên thế giới.

  Là nơi đào tạo có bề dày truyền thống và thành tựu nghiên cứu, đào 
tạo nhất trong số các cơ sở có đào tạo ngành kỹ thuật tài nguyên nước 
trên cả nước;
  Quy hoạch, thiết kế và quản lý khai thác các hệ thống công trình thủy 
lợi phục vụ đa mục tiêu;
  Quy hoạch, thiết kế, thi công các hệ thống tưới tiết kiệm nước phục vụ 
nông nghiệp công nghệ cao;
  Thủy lợi cải tạo đất;
  Sinh viên có thể được trực tiếp tham gia vào các đề tài nghiên cứu, 
các dự án thủy lợi phục vụ sản xuất cùng với các chuyên gia và các 
giảng viên trong trường;
  Sinh viên được học trong môi trường có hệ thống trang thiết bị hiện 
đại, nơi sinh hoạt và rèn luyện đầy đủ, khang trang.

CÁC ĐIỂM MẠNH



Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

  Kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cấp thoát nước có kiến thức và kỹ năng thực 
hiện các công việc: nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý và khai 
thác các công trình trong hệ thống cấp nước, thoát nước bên trong tòa nhà và 
đô thị; xử lý nước cấp và nước thải; có khả năng giải quyết các vấn đề về kiểm 
soát lũ lụt, xử lý ô nhiễm môi trường nước, bảo vệ và khai thác tài nguyên nước.

  Hiện nay cả nước đang còn thiếu nhiều kỹ sư Cấp thoát nước. Quá trình đô thị hóa gia 
tăng cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đòi hỏi xây dựng nhiều hệ thống cấp nước, 
hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa, các công trình xử lý nước cấp, xử lý 
nước thải. Do vậy, nhu cầu nhân lực ngành Kỹ thuật cấp thoát nước ngày càng lớn.

MỤC TIÊU

  Các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương 
đến địa phương thuộc các ngành Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và 
Môi trường..;
  Các doanh nghiệp về tư vấn, xây dựng và kinh 
doanh liên quan đến cấp thoát nước của Việt 
Nam và nước ngoài;
  Các công ty kinh doanh nước sạch, các công 
ty thoát nước, các công ty môi trường đô thị;
  Các viện nghiên cứu, các trường đại học.

Bộ môn Cấp thoát nước
  PGS.TS. Đoàn Thu Hà: 094 8172299 
  Email: thuha_ctn@tlu.edu.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/capthoatnuoc.tlu.7
  Website:http://capthoatnuoc.tlu.edu.vn/; Email: ctn@tlu.edu.vn

f

TƯ VẤN TRỰC TIẾP
   Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ.
  Chương trình đào tạo được thiết kế theo 
khung chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo 
và có tham khảo chương trình đào tạo của các 
nước tiên tiến trên thế giới.       

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NƠI LÀM VIỆC CƠ HỘI DU HỌC
Sinh viên ngành Kỹ thuật Cấp 
thoát nước có cơ hội được nhận 
học bổng tham quan, học tập 
và học sau đại học ở các nước 
phát triển theo các chương 
trình liên kết và hợp tác của 
Trường Đại học Thuỷ lợi.

Trường Đại học Thủy lợi có bề dày truyền thống 60 năm đào tạo ngành nước. Đội ngũ 
giảng viên ngành có trình độ cao, hầu hết được đào tạo sau Kỹ thuật cấp thoát nước 
đại học ở các nước tiên tiến. Chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy hiện đại. 
Môi trường học tập tích cực, sáng tạo, sinh viên ra trường có khả năng thích ứng cao. 
Trường Đại học Thủy lợi có cơ sở vật chất tốt, thiết bị giảng dạy tiên tiến, có hệ thống 
thư viện, phòng thí nghiệm phong phú hiện đại. Trong quá trình học, sinh viên có cơ hội 
được thực hiện các nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài, dự án khoa học công 
nghệ. Sinh viên có nhiều cơ hội được nhận học bổng đến từ Quỹ học bổng Cựu sinh viên 
và từ các tổ chức, công ty, các nhà tuyển dụng thuộc lĩnh vực  có liên cấp thoát nước
kết hợp tác với trường.

CÁC ĐIỂM MẠNH



Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

  Đào tạo đội ngũ chuyên gia kỹ thuật hạ tầng đáp ứng nhu cầu thực tiễn 
phát triển đô thị, khu công nghiệp; có khả năng nghiên cứu, quy hoạch, thiết 
kế, xây dựng và quản lý mạng lưới công trình kỹ thuật đô thị, khu công 
nghiệp.

  Cho đến nay, cả nước có 1130 khu công nghiệp và khu đô thị, trên 1000 doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình và hàng trăm cơ quan quản lý 
xây dựng của Nhà nước có sử dụng kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

  Với yêu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam trong những năm tới thì 
ước tính nhu cầu xã hội cần khoảng trên 500 kỹ sư mỗi năm.

MỤC TIÊU

  Cơ quan quản lý Nhà nước các cấp (Bộ, Tỉnh, 
Quận/huyện, phường/xã) về quản lý đô thị, quản lý 
ngành (giao thông, xây dựng, cấp thoát nước, thủy 
lợi…);
  Các công ty: tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, giám 
sát, quản lý dự án, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật 
đô thị và khu công nghiệp;
  Các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và đào 
tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng
  TS. Lưu Văn Quân : 0912127676 
  Email: luuvanquan_tb@tlu.edu.vn
  Fanpage: http://www.facebook.com/kythuathatang.Daihocthuyloi.
  Website: http://kttnn.tlu.edu.vn/ky-thuat-ha-tang-va-phat-trien-nong-thon;

f

TƯ VẤN TRỰC TIẾP
   Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ.
  Nội dung chương trình: Chương trình đào tạo được 
thiết kế theo khung chương của các nước tiên tiến, bám 
sát yêu cầu của các nhà tuyển dụng hiện nay. Chương 
trình đào tạo có sự liên thông với các ngành trong lĩnh 
vực xây dựng cơ bản, tạo sự chủ động tích cực, sáng tạo.     

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NƠI LÀM VIỆC CƠ HỘI DU HỌC
Kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng của Trường Đại học Thủy lợi có 
thể học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ chuyên 
ngành thuộc lĩnh vực Thủy lợi, Cấp 
thoát nước, giao thông, xây dựng dân 
dụng tại các trường trong nước và 
nước ngoài.

  Trường Đại học Thủy lợi có truyền thống trên 60 năm, 
có cơ sở vật chất tốt, giảng viên trình độ cao và nhiệt 
huyết trong giảng dạy, nhiều học bổng khuyến khích học 
tập…;
  Cơ hội việc làm nhiều hơn do Trường Đại học Thủy lợi có 
quan hệ mật thiết với nhiều cơ quan quản lý Nhà nước, 
doanh nghiệp, công ty trong lĩnh vực xây dựng.

CÁC ĐIỂM MẠNH



Ngành Thủy văn  học

  Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Thủy văn – một ngành khoa 

học cơ bản cần thiết trong quy hoạch, xây dựng, khai thác và quản lý các 
công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông (cầu, đường), xây dựng, mỏ; trong 
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; trong bảo vệ môi trường và thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

   Việt Nam có trên 7000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hạ tầng xây dựng, giao thông, 
thủy lợi đang phát triển, lại là nước chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và nhiều 
loại thiên tai nhất trên Thế giới vì vậy có nhu cầu lớn về kỹ sư thủy văn ở các chuyên 
ngành Thủy văn Tài nguyên nước và Phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

MỤC TIÊU

  Các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương của 
các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 
trường, Xây dựng, Công thương...;
  Trung tâm Khí tượng, Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn 
và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh;
  Các công ty tư vấn của các ngành Thủy lợi, Xây dựng, và Giao 
thông;
  Ban quản lý khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi.
  Các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Công thương (EVN)

Bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước
  PGS. TS Hoàng Thanh Tùng: 0904160372
  Email: httung@tlu.edu.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/ThuyVanMT/ 
  Website: http://kttnn.tlu.edu.vn

f

TƯ VẤN TRỰC TIẾP
   Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ.
  Chuyên ngành đào tạo: Thủy văn và Tài nguyên 
nước, Quản lý giảm nhẹ thiên tai. 
  Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương 
trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tham khảo 
chương trình đào tạo của các nước như Anh, Mỹ, Úc...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NƠI LÀM VIỆC CƠ HỘI DU HỌC
Những sinh viên khá, giỏi trong 
những năm gần đây thường xin 
được học bổng toàn phần đi du 
học ở các nước châu Âu, Úc, 
Mỹ, Singapore, Thái Lan, Hàn 
Quốc, Nhật Bản...

  Đội ngũ giảng viên trẻ trung, nhiệt huyết với trên 
90% có học vị tiến sĩ và đều được đào tạo ở các nước 
phát triển như Mỹ, Úc, Nhật, Ý, Bỉ;
  Trường Đại học Thủy lợi cam kết đảm bảo 100% 
có việc làm với sinh viên tốt nghiệp loại trung bình 
khá trở lên.

CÁC ĐIỂM MẠNH



  Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt 
với những công việc khác nhau trong lĩnh vực hóa học. Kỹ năng chuyên nghiệp và 
phẩm chất cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. Kỹ năng xã hội cần thiết 
để làm việc trong nhóm đa ngành và hội nhập quốc tế.

 Từ nay đến năm 2025 ngành hóa học cần 21.600 người/1 năm. Trong khi hàng 
năm các cơ sở đào tạo chỉ cung cấp cho xã hội khoảng 2.000 lao động có trình 
độ đại học trong lĩnh vực Hóa. 

Bộ môn Kỹ thuật hóa học
  PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê: 0904140542
 Email: ledtt@tlu.edu.vn   
 Web: http://env.tlu.edu.vn 
  Fanpage: facebook.com/kythuathoahocthuyloif

MỤC TIÊU

CƠ HỘI DU HỌC

Sinh viên có cơ hội du học tại các trường danh 

tiếng trên thế giới như ở Mỹ , Anh , Ý, Đức, Nhật, 

Trung Quốc, Hà Lan, Singapore , Bỉ, Hàn Quốc…

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

   Các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia: Tập đoàn 
dầu khí, Tập đoàn Hóa chất, Samsung, LG, Pepsi, 
Unilever,...

  Các công ty sản xuất hóa chất, hàng tiêu dùng, các 
sản phẩm công nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp với vai 
trò giám sát sản xuất, quản lý phân xưởng, cán bộ kỹ 
thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiên cứu và phát 
triển sản phẩm,…

  Các công ty chuyên cung cấp phụ gia, hóa chất, hương 
liệu…; các công ty cung cấp máy móc, thiết bị dùng trong 
ngành hóa học với vai trò kinh doanh, kỹ thuật.

   Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các viện 
nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước với vai trò 
giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên.
  Có thể tự sáng nghiệp và khởi nghiệp.

NƠI LÀM VIỆC 

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín 
chỉ.
  Chương trình được thiết kế theo 
khung chương trình của các nước tiên 
tiến.
  Nội dung chương trình bám sát thực 
tiễn và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành Kỹ thuật hóa học



Ngành Công nghệ sinh học

  Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học theo định hướng ứng dụng, hướng đến phát 
triển công nghiệp và nông nghiệp bền vững. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ 
sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau 
trong lĩnh vực công nghệ sinh học và kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc trong 
nhóm đa ngành và hội nhập quốc tế.

  Công nghệ sinh học đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp 
hóa nông nghiệp, công nghiệp và xử lý môi trường. Nhu cầu nhân lực có trình độ 
cao ngành công nghệ sinh học đang rất cần thiết của cuộc cách mạng công 
nghệ 4.0.

MỤC TIÊU

Ngành Công nghệ Sinh học
  TS. Cao Thị Huệ: 0983685390
  Email: caohue@tlu.edu.vn
 L 0982091628 TS. ê Thị Ngọc Quỳnh: 
  Email: ngocquynhle@tlu.edu.vn
  Email: g.cnsh@tlu.edu.vn
  Fanpage: facebook.com/cnsh.thuyloi
  Website: https://sie.tlu.edu.vn

f

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

  Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ sinh học có thể đảm nhận nhiều vai trò 
vị trí khác nhau: Kỹ sư điều hành sản xuất, quản lý và đảm bảo chất lượng tại 
các nhà máy, nông trại sản xuất lương thực, thực phẩm, chế phẩm cải tạo môi 
trường đất, nước; các trung tâm kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm, cơ quan 
nghiên cứu về công nghệ sinh học; cán bộ xét nghiệm trong bệnh viện, trung 
tâm y khoa...

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ.

  Chương trình được thiết kế theo khung chương trình của 
các nước tiên tiến trên thế giới đã được vận dụng ở một số 
trường đại học uy tín trong nước với các hướng đào tạo chuyên 
sâu và mở rộng, tổng hợp, giúp sinh viên sau khi ra trường có 
nhiều cơ hội việc làm ở các ngành nghề, vị trí công tác khác 
nhau.     

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NƠI LÀM VIỆC CƠ HỘI DU HỌC

  Sinh viên theo học ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Thủy lợi có 
cơ hội nhận học bổng hoặc tham gia các chương trình trao đổi sinh viên thông 
qua hợp tác giữa Nhà trường và nhiều trường đại học trên thế giới như đại học 
Tsukuba, đại học Kyushu, đại học Kanazawa, đại học Giffu …



Ngành Kỹ thuật Môi trường

  Có kiến thức chuyên môn, kỹ năng vững vàng về tư vấn, thiết kế, xây dựng và 
quản lý vận hành các công trình xử lý môi trường, quản lý, sử dụng hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu.
  Có khả năng phân tích, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường và đề xuất 
các giải pháp giảm thiểu tác động có hại đến môi trường.
  Có khả năng tham gia vào các quá trình tư vấn xây dựng chính sách/luật pháp về 
bảo vệ môi trường, có các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, nhân loại đang 
ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường cả ở cấp độ địa phương, khu 
vực và toàn cầu, đòi hỏi nhu cầu nhân lực ngành Kỹ thuật môi trường ngày càng 
tăng để đáp ứng cho các Tổ chức/Doanh nghiệp khác nhau. Trong khi đó, số 
lượng Kỹ sư môi trường được đào tạo hàng năm trong cả nước còn thấp hơn 
nhiều so với nhu cầu thực tế.

MỤC TIÊU

Ngành Kỹ thuật Môi trường
  PGS.TS. Bùi Quốc Lập: 0902087509
  Email: buiquoclap@tlu.edu.vn
  TS. Nguyễn Văn Sỹ: 0913593356
  Email: nguyenvansy@tlu.edu.vn
  Fanpage: facebook.com/khoamoitruongdhtl
  Website: http://env.tlu.edu.vn
f

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

  Các Công ty, Trung tâm tư vấn đầu tư, thiết kế, xây dựng và chuyển giao công nghệ về 
quản lý, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, kiểm toán môi trường...;
  Các cơ quan quản lý nhà nước như: Bộ Tài nguyên & Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Công an (cảnh sát môi trường) và các sở ngành tương 
tứng...;
  Các cơ quan nghiên cứu như các viện nghiên cứu về Tài nguyên, Môi trường và Phát triển; 
  Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGOs) hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ;
  Nội dung chương trình kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành 

theo hai hướng chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ và Quản lý tài nguyên môi 
trường. Đặc biệt khối kiến thức thực hành, tham quan, thực tập luôn được 
chú trọng, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết với thực tế và giúp 
sinh viên tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động.   

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NƠI LÀM VIỆC CƠ HỘI DU HỌC
Ngày nay, cả thế giới đang rất quan tâm đến vấn đề môi trường và biến đổi 
khí hậu. Rất nhiều học bổng từ các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Đức, Hà Lan 
.v.v. và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân 
hàng thế giới (WB), chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) đã và 
đang tài trợ cho sinh viên Việt Nam tham gia các khóa học dài hạn (Đại học, 
Cao học và Tiến sỹ) và ngắn hạn ở nước ngoài về lĩnh vực Môi trường.



Ngành Kỹ thuật cơ khí 
(Chương trình kỹ sư định hướng làm việc tại Nhật Bản; Chương trình du học 2+2 với Đại học JeonJu Hàn Quốc)

MỤC TIÊU

  Đào tạo theo hướng kỹ sư ứng dụng thực hành trong nhiều lĩnh vực ngành kỹ thuật 
cơ khí. Kỹ sư tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng 
tốt yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
  Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở và chuyên ngành vững chắc để có thể 
làm việc và sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế máy, chế tạo, 
vận hành... có khả năng thiết kế cải tiến, chế tạo và lắp ráp các thiết bị trong hệ thống 
sản xuất công nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội, nhanh chóng thích ứng với môi trường 
làm việc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ
  Chuyên ngành đào tạo: Máy xây dựng, Quản lý máy và Hệ thống công 
nghiệp
  Chương trình đào tạo: Được tham khảo các chương trình tiến tiến của 
nước ngoài. Được xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO theo chuẩn đầu 
ra của doanh nghiệp
  Sinh viên được đăng ký Chương trình du học 2+2 với Đại học JeonJu Hàn 
Quốc
  Sinh viên được đăng ký Chương trình kỹ sư định hướng việc làm Nhật Bản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
  PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn: 0918891809   Email: tuan_na_mxd@tlu.edu.vn
  Website: http://khoacokhi.tlu.edu.vn/
  Fanpage: www.facebook.com/cokhithuyloif

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

Theo số liệu dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao 
động (Falmi) công bố thường niên thì nhu cầu nhóm ngành Cơ khí - Công nghệ ô tô xe 
máy hiện đang đứng đầu, chiếm tỷ lệ trên 25% nhu cầu lao động. Bên cạnh đó các 
doanh nghiệp nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan có nhu cầu rất lớn tuyển 
dụng nguồn nhân lực kỹ sư Cơ khí. Vì vậy, kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí có rất 
nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài với mức thu nhập 
cao và ổn định.

  Các nhà máy sản xuất có các hệ thống, dây chuyền tự động và các 
nhà máy sản xuất lắp ráp ôtô, xe máy như Honda, Toyota, Vinfast. 
  Các tổng công ty cơ khí, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ về máy xây dựng, thi công cơ giới, cơ khí ô tô, quản lý hệ thống 
công nghiệp, thủy lợi...
  Các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc theo đơn đặt hàng với Khoa 
Cơ khí.
  Giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí tại các cơ sở 
đào tạo và viện nghiên cứu. 

CƠ HỘI THỰC TẬP VÀ DU HỌC

  Du học theo chương trình liên kết đào tạo 2+2 với trường Đại học JeonJu Hàn Quốc
  Thực tập Internship 06 tháng - 1 năm ở nước ngoài tại các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn 
Quốc
  Cơ hội du học cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí học nâng cao tại các nước tiên tiến 
như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, v.v. để nhận học vị cao hơn như Thạc 
sỹ, Tiến sĩ.

CƠ HỘI VIỆC LÀM



Ngành Công nghệ chế tạo máy 
(Chương trình kỹ sư định hướng làm việc tại Nhật Bản; Chương trình du học 2+2 với Đại học JeonJu Hàn Quốc)

MỤC TIÊU

  Đào tạo theo hướng kỹ sư thực hành, chú trọng đào tạo kỹ năng thực tập, thực hành, 
định hướng nghiên cứu thiết kế, chế tạo các máy móc, thiết bị cơ khí có tính ứng dụng 
cao. Kỹ sư tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng tốt 
yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
  Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở và chuyên ngành vững chắc để có thể 
giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế máy, chế tạo, vận hành... có khả năng 
thiết kế cải tiến, chế tạo mới và lắp ráp các thiết bị trong hệ thống sản xuất tự động.

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ
  Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ chế tạo máy 
  Chương trình đào tạo: Được tham khảo các chương trình tiến tiến của 
nước ngoài. Được xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO (Hình thành ý 
tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành) định hướng ứng dụng, chú trọng thực 
hành thực tập.
  Sinh viên được đăng ký Chương trình du học 2+2 với Đại học JeonJu 
Hàn Quốc
  Sinh viên được đăng ký Chương trình kỹ sư định hướng việc làm Nhật Bản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Bộ môn Công nghệ Cơ khí
  TS. Đoàn Yên Thế: 093 64 53 990   Email: dythe@tlu.edu.vn
  Website: http://khoacokhi.tlu.edu.vn/
  Fanpage: www.facebook.com/cokhithuyloif

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

  Số lượng kỹ sư Công nghệ chế tạo máy được đào tạo tính chung cho cả nước mới 
đáp ứng được 60% nhu cầu các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó các doanh 
nghiệp nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan có nhu cầu rất lớn tuyển dụng 
nguồn nhân lực kỹ sư Cơ khí. 
  Các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc đặt hàng tuyển dụng Kỹ sư Công nghệ chế 
tạo với khoa Cơ khí ngày càng nhiều. Do đó, các kỹ sư tốt nghiệp  có nhiều cơ hội tìm 
việc với mức thu nhập ổn định và cao sau khi ra trường.

  Các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước như: Honda, 
Toyota, Daikin, Vinfast, Samsung…với vị trí quản lý sản xuất, quản lý 
thiết bị, quản lý chất lượng, bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy, kỹ sư 
thiết kế, kỹ sư sản xuất
  Các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc theo đơn đặt hàng với 
Khoa Cơ khí
  Giảng dạy và nghiên cứu về công nghệ cơ khí tại cơ sở đào tạo và 
viện nghiên cứu

CƠ HỘI DU HỌC

  Du học theo chương trình liên kết đào tạo 2+2 với trường Đại học JeonJu Hàn Quốc
  Thực tập Internship 06 tháng - 1 năm ở nước ngoài tại các doanh nghiệp Nhật Bản, 
Hàn Quốc
  Cơ hội du học cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí học nâng cao tại các nước tiên 
tiến như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, v.v. để nhận học vị cao hơn như 
Thạc sỹ, Tiến sĩ.

CƠ HỘI VIỆC LÀM



Ngành Kỹ thuật Ôtô
(Chương trình kỹ sư định hướng làm việc tại Nhật Bản)

MỤC TIÊU

  Đào tạo ngành Kỹ thuật Ô tô theo phương pháp tiếp cận CDIO (Hình thành Ý tưởng - 
Thiết kế - Triển khai - Vận hành) để đào tạo ra những kỹ sư đáp ứng tốt các công việc 
trong ngành ô tô. Gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, giúp người học phát triển toàn 
diện các kỹ năng để nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc. 
  Kỹ sư tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng tốt yêu 
cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ
  Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Ô tô
  Chương trình đào tạo: Được tham khảo các chương trình tiến tiến 
của nước ngoài. 
  Được xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO theo chuẩn đầu ra 
của doanh nghiệp
  Sinh viên được đăng ký Chương trình kỹ sư định hướng việc làm 
Nhật Bản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Bộ môn Kỹ thuật Ôtô

  TS. Nguyễn Đức Ngọc: 0903.261.129   Email: ndn@tlu.edu.vn

  Website: http://khoacokhi.tlu.edu.vn/
  Fanpage: www.facebook.com/cokhithuyloif

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

Căn cứ vào thị trường ô tô tại Việt Nam, lượng tiêu thụ xe ô tô tăng nhanh bình quân 
mỗi năm tăng trưởng từ 15 đến 20%, và ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia 
vào lĩnh vực ô tô. Do đó nguồn nhân lực kỹ thuật cao về lĩnh vực ô tô trên thị trường 
lao động trong nước đang thiếu hụt. Hơn nữa, các doanh nghiệp nước ngoài có nhu 
cầu tuyển dụng các kỹ sư kỹ thuật ô tô ngày càng tăng. Vì vậy, kỹ sư tốt nghiệp 
ngành Kỹ thuật Ô tô có rất nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài với mức thu nhập cao và ổn định.

  Các nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô, xe máy như Honda, Toyota, 
Vinfast, Trường Hải…. 
  Các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ ô tô; 
lĩnh vực vận tải và Logistics.
  Các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc theo đơn đặt hàng với 
Khoa Cơ khí.
  Giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực kỹ thuật Ôtô tại các cơ sở 
đào tạo và viện nghiên cứu. 

CƠ HỘI THỰC TẬP VÀ DU HỌC

  Thực tập Internship 06 tháng – 1 năm ở nước ngoài tại các doanh nghiệp Nhật Bản, 

Hàn Quốc
  Cơ hội du học cho sinh viên ngành Kỹ thuật Ô tô học nâng cao tại các nước tiên tiến như 
Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... để nhận học vị cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sĩ.

CƠ HỘI VIỆC LÀM



MỤC TIÊU

  Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có chuyên môn cao trong lĩnh vực Cơ điện tử, 
có tư duy hệ thống trong thiết kế và phát triển sản phẩm. Kỹ sư tốt nghiệp có đủ kiến 
thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu tuyển dụng của các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước.
  Kỹ sư được đào tạo theo hướng kỹ sư ứng dụng thực hành trong nhiều lĩnh vực chuyên 
ngành của kỹ thuật cơ điện tử và robot; có khả năng thiết kế cải tiến, thiết kế chế tạo mới 
và lắp ráp các thiết bị trong hệ thống sản xuất tự động; có khả năng sử dụng, vận hành và 
bảo trì tốt các thiết bị của hệ thống sản xuất tự động, hệ thống robot.

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ

  Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuât Cơ điện tử, Kỹ thuật Robot

  Chương trình đào tạo: Được tham khảo các chương trình tiến tiến 
của nước ngoài. Được xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO theo 
tiêu chuẩn đầu ra của doanh nghiệp.

  Sinh viên được đăng ký Chương trình kỹ sư định hướng việc làm 
Nhật Bản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Bộ môn Kỹ thuật Cơ điện tử

  TS. Nguyễn Huy Thế: 0912.684.484   Email: nguyenhuythe@tlu.edu.vn

  Website: http://khoacokhi.tlu.edu.vn/
  Fanpage: www.facebook.com/cokhithuyloif

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

  Nhu cầu nhân lực ngành Kỹ thuật Cơ điện tử rất cao trong nhiều lĩnh vực như cơ khí chế 
tạo, tự động hóa sử dụng hệ thống và sản phẩm cơ điện tử, robot công nghiệp, máy công cụ 
điều khiển kỹ thuật số. Bên cạnh đó các doanh nghiệp nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Đài Loan có nhu cầu rất lớn tuyển dụng nguồn nhân lực kỹ sư Cơ điện tử. 
  Các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc đặt hàng tuyển dụng Kỹ sư Cơ điện tử với khoa Cơ 
khí ngày càng nhiều Vì vậy, kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có rất nhiều cơ hội 
việc làm tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài với mức thu nhập cao và ổn định.

  Các nhà máy sản xuất có các hệ thống, dây chuyền tự động và 
các nhà máy lắp ráp ôtô, xe máy như Honda, Toyota, Vinfast; các 
nhà máy sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện máy như Bosch, 
Samsung, Cannon, Panasonic; các nhà máy chế biến hàng tiêu 
dùng Unilever, P&G.
  Các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc theo đơn đặt hàng với 
Khoa Cơ khí.
  Giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực cơ điện tử và robot tại các cơ 
sở đào tạo và viện nghiên cứu. 

CƠ HỘI THỰC TẬP VÀ DU HỌC

  Thực tập ngắn hạn Internship ở nước ngoài tại các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc
  Cơ hội du học cho sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử học nâng cao tại các nước tiên 
tiến như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, v.v. để nhận học vị cao hơn như 
Thạc sỹ, Tiến sĩ.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử
(Chương trình kỹ sư định hướng làm việc tại Nhật Bản)



Ngành Kỹ thuật điện
MỤC TIÊU

Đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật điện có năng lực hình thành ý 

tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành các loại thiết bị, 

quy trình và hệ thống liên quan đến lĩnh vực Phát điện; 

Truyền tải điện; Phân phối điện; Điện công nghiệp và 

dân dụng; Năng lượng mới và tái tạo.

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử
  TS. Lê Quang Cường: 0912291536   Email: cuonglq@tlu.edu.vn
  Website: http://ee.tlu.edu.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/KhoaDienDientuTLU/f

Ngành Điện - Điện tử là một trong ba ngành nằm 
trong Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam. 
Năng lượng mới và tái tạo là lựa chọn tất yếu cho 
phát triển bền vững. Ngày nay, tại Việt Nam và khu 
vực ASEAN, nhân lực về Kỹ thuật Điện có nhu cầu 
tuyển dụng rất lớn.

CƠ HỘI VIỆC LÀM
  Các công ty Phát điện, Truyền tải và phân phối điện
  Các công ty sản xuất và kinh doanh: Máy điện, 
Thiết bị điện
  Các công ty Thiết kế, Thi công, Giám sát, Chuyển 
giao công nghệ
  Các công ty khai thác, vận hành và bảo dưỡng: Tòa 
nhà, Trung tâm thương mại, Khu công nghiệp, Chiếu 
sáng đô thị
  Các tập đoàn công nghiệp: Sắt thép, Dầu khí, Hóa 
chất, Viễn thông, Điện tử; Ô tô…
 - Các đơn vị quản lý, giảng dạy và nghiên cứu

CƠ HỘI DU HỌC

Trường Đại học Thủy lợi liên kết với nhiều trường Đại 
học trên thế giới, sinh viên ngành Kỹ thuật điện có 
nhiều cơ hội du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và 
các nước phát triển. Đặc biệt, sinh viên có thể đăng 
ký học các lớp tiếng Nhật và kỹ năng làm việc định 
hướng tại Nhật Bản, sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ 
được các công ty của Nhật phỏng vấn và tuyển chọn 
sang Nhật làm việc. 

  Thời gian đào tạo: 4.5 năm với 155 tín chỉ;
  Đào tạo 3 chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công 
nghiệp và dân dụng; Năng lượng mới và tái tạo;
  Chương trình bám sát khung chương trình của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, có cập nhật và tham khảo các 
trường Đại Học Mỹ, được xây dựng theo chuẩn đầu ra về 
kiến thức chuyên môn, kỹ năng, thái độ phù hợp với yêu 
cầu thực tế.



Ngành Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóaMỤC TIÊU

  Trang bị các kiến thức về kỹ thuật điện, chuyên sâu 
kỹ thuật điều khiển, tự động hóa; kỹ năng thực hành để 
giải quyết các vấn đề về tự động hóa, đáp ứng nhu cầu 
tuyển dụng của các doanh nghiệp. 
  Trang bị kiến thức về hệ thống nhúng và IoT, trí tuệ 
nhân tạo (AI), Robot và cảm biến thông minh. 

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bộ môn Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa
  TS. Phạm Đức Đại: 0945047785   Email: daipd@tlu.edu.vn
  Website: http://ee.tlu.edu.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/KhoaDienDientuTLU/f

Là một trong năm lĩnh vực nghề “Hot”, có nhu 
cầu tuyển dụng lớn nhất hiện tại và tương lai. 
Tại Việt Nam, không khó để tìm được việc với 
mức lương tầm 400 đến 500 USD/tháng. 

CƠ HỘI VIỆC LÀM
  Các tổng công ty trong các lĩnh vực công 
nghiệp sắt thép, dầu khí, hóa chất;
  Các công ty trong lĩnh vực năng lượng;
  Các tổng công ty xây dựng;
  Các công ty sản xuất, lắp ráp ô tô; lắp ráp, 
sản xuất linh kiện điện tử; kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa; viễn thông, Ngân hàng;
  Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các viện, 
trường, các trung tâm đào tạo.

CƠ HỘI DU HỌC

Trường Đại học Thủy lợi liên kết với nhiều trường 
Đại học trên thế giới; do đó có rất nhiều cơ hội 
du học cho sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa. Đặc biệt, sinh viên có thể tham 
gia các khóa học tiếng Nhật, Hàn, Đức và có cơ 
hội sang du học và làm việc tại Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đức và một số nước phát triển. 

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm với 155 tín chỉ
  Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên các tiêu 
chuẩn của CDIO hướng tới kiến thức, kỹ năng, thái độ của 
người học với các học liệu được cập nhật từ các trường đại 
học tiến tiến trên thế giới, nhằm cung cấp cho người học 
khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở và chuyên 
ngành vào công việc, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng rất lớn 
từ các doanh nghiệp như: SamSung, LG, ABB, Siemens…
  Đào tạo 2 chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động 
hóa; Hệ thống nhúng và IoT.



  Thời gian đào tạo nhóm ngành CNTT là 4 năm, sinh viên có thể học vượt để nhận bằng tốt 
nghiệp trong 3-3,5 năm. 
  Ngành CNTT có lớp định hướng về Trí tuệ nhân tạo và Biến đổi khí hậu nhằm ứng dụng CNTT 
vào các bài toán thực tế, lớp CNTT Việt - Nhật đào tạo sinh viên định hướng làm việc tại Nhật 
Bản; Ngành Hệ thống thông tin phân tích, xây dựng, phát triển, khai thác các hệ thống thông 
minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn; Ngành Kỹ thuật phần mềm đào tạo nhà 
thiết kế và phát triển các phần mềm thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, 
quản lý doanh nghiệp.
  CNTT Việt - Nhật trong 2 năm đầu học thêm ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản.
  Hệ thống phòng học, phòng máy tính và các phòng nghiên cứu được đầu tư thiết bị hiện đại. 
  Đội ngũ giảng viên có trình độ cao (4 Phó Giáo sư CNTT và trên 20 Tiến sỹ) có năng lực 
nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế tốt, giàu kinh nghiệm thực tế, giảng dạy tâm huyết.

MỤC TIÊU CÁC ĐIỂM MẠNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ HỘI DU HỌC
Trường Đại học Thủy lợi ký kết hợp tác đào tạo, 
nghiên cứu về CNTT với nhiều nước tại Châu Âu, Châu 
Á; liên kết với nhiều trường tại Mỹ, Úc và Nhật Bản 
tạo cơ hội cho sinh viên học tập, thực tập ngắn hạn 
và học chuyển tiếp, đặc biệt là lớp CNTT Việt - Nhật.

Khoa Công nghệ thông tin
 PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng khoa
     0983344557  E - mail: tungnt@tlu.edu.vn  
  Facebook: https://www.facebook.com/cse.tlu.edu.vn
  Website: http://cse.tlu.edu.vn

f

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Nhóm ngành Công nghệ thông tin 
(Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Hệ thống thông tin, Ngành Kỹ thuật phần mềm)



Ngành Kinh tế 

Đào tạo cử nhân Kinh tế có kiến thức nền tảng 
mạnh và chuyên sâu về kinh tế và quản lý; có kỹ 
năng giao tiếp, thuyết trình tốt; sử dụng thành 
thạo tin học, ngoại ngữ; có năng lực hoạch định 
phát triển, tiếp cận và thực hiện các công việc về 
quản lý, điều hành, dự báo, và phân tích các vấn 
đề kinh tế...

   Các cơ quan Nhà nước với chức năng 
quản lý kinh tế xã hội từ trung ương đến 
địa phương;
   Các viện nghiên cứu về kinh tế và quản lý;
   Các cơ sở đào tạo nghề nghiệp về kinh tế và quản 
lý;
   Các doanh nghiệp, các cơ quan đại diện thương 
mại và đầu tư của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ 
chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

  Thời gian đào tạo: 4 năm với 130 tín chỉ;
  Đào tạo 4 chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên 
thiên nhiên, Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Kinh 
tế đầu tư;
  Chương trình đào tạo đã được cấp Giấy chứng 
nhận kiểm định chất lượng.

MỤC TIÊU

CƠ HỘI VIỆC LÀM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

CƠ HỘI DU HỌC

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập rộng, sâu 
và toàn diện vào nền kinh tế khu vực và thế giới 
theo xu thế chung toàn cầu. Sinh viên tốt nghiệp có 
nhiều cơ hội việc làm trong cả khu vực kinh tế Nhà 
nước và tư nhân trong và ngoài nước.

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

Do chương trình đặc biệt chú trọng việc 
trang bị cho sinh viên khối lượng kiến 

thức Kinh tế học, Kinh tế chuyên ngành với 
các công cụ xử lý hiện đại như STATA, LINGO, 
SPSS... cần thiết trong ứng dụng kinh tế nên sinh 
viên hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo có cơ 
hội lớn trong tiếp cận các nguồn học bổng đào tạo 
Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài.

Bộ môn Kinh tế

  TS. Phạm Thị Thanh Trang: 0982054099     Email: pthanhtrang.ktcs@tlu.edu.vn
  TS. Trương Đức Toàn: 0916839569            Email: toantd@tlu.edu.vn
  ThS. Trần Khắc Ninh: 0985258270            Email: ninhtk@tlu.edu.vn 
  TS. Phạm Thuý Thảo: 0989889012            Email: thaopt@tlu.edu.vn
  ThS. Trương Tiểu Lệ: 0972968926             Email: lettt@tlu.edu.vn 
  TS. Nguyễn Ánh Tuyết: 0942180989          Email: tuyetna@tlu.edu.vn
    Hotline: 079.740.1979
  Website: http://fem.tlu.edu.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/fem.tlu.edu.vn/f



Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh 
nhằm cung ứng cho xã hội đội ngũ lao động có đủ 
năng lực đảm nhận các vị trí quản lý trong các 
ngành, lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

  Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế, từ các cơ 
quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, các 
tổ chức phi chính phủ đến các ngân hàng, doanh 
nghiệp hoặc tự khởi nghiệp kinh doanh; trong các 
bộ phận quản trị nhân sự, marketing, hành chính, 
xuất nhập khẩu, kinh doanh, tín dụng, kinh doanh 
trực tuyến…

  Thời gian đào tạo: 4 năm với 130 tín chỉ;
  Đào tạo 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc 
tế, Quản trị marketing, Quản trị kinh doanh thương 
mại điện tử;
  Chương trình đào tạo đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng.

Nhu cầu nhân lực tốt nghiệp ngành quản trị kinh 
doanh hiện nay tương đối lớn, đặc biệt trong bối cảnh 
kinh tế Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng. Từ năm 2018 đến nay, cứ 1 giờ có hơn 15 doanh 
nghiệp được đăng ký thành lập mới tại Việt Nam, mở 
ra cơ hội việc làm ngày càng tăng.

MỤC TIÊU

CƠ HỘI VIỆC LÀM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TƯ VẤN TRỰC TIẾP

CƠ HỘI DU HỌC

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh 
doanh của Trường Đại học Thủy lợi được 

thiết kế theo hướng liên thông với các trình độ 
đào tạo và chương trình đào tạo trong cùng một ngành 
hoặc khối ngành khác nhau. Do đó, người học có thể dễ 
dàng theo học cùng lúc 02 chương trình tại Trường Đại 
học Thủy lợi cũng như theo học bậc học cao hơn tại các 
trường Đại học trong nước và trên thế giới.

Bộ môn Quản trị kinh doanh

  TS. Trần Quốc Hưng: 0914.562.638   Email:  hungtq@tlu.edu.vn
  TS. Triệu Đình Phương: 0932.328.380    Email: phuongtd@tlu.edu.vn
  ThS. Nguyễn Thị Huyền: 097.826.6631    Email: huyennguyen@tlu.edu.vn
  ThS. Lê Thị Mỹ Dung: 0904.383.198    Email:  dungltm@tlu.edu.vn
  Hotline: 079.740.1979 
  Website: http://fem.tlu.edu.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/fem.tlu.edu.vn/f



Ngành Kế toán

Đào tạo các sinh viên kế toán có khả năng đảm nhận 

và giải quyết các công việc kế toán ở trình độ đại học 

đáp ứng nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp, các 

đơn vị hành chính - sự nghiệp, các tổ chức quốc tế.

  Nhân viên tư vấn kế toán, thuế và tài 
chính trong các công ty tư vấn thuế;
  Nhân viên kiểm toán trong các công ty 
kiểm toán;
  Chuyên gia phân tích báo cáo tài chính, chuyên 
viên phân tích tín dụng trong các ngân hàng, các 
tổ chức tín dụng;
  Chuyên viên tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán 
trong các công ty chứng khoán… 

  Thời gian đào tạo: 4 năm với 130 tín chỉ;
  Chương trình đào tạo đã được cấp Giấy chứng nhận 
kiểm định chất lượng. Thường xuyên được cập nhật 
theo xu hướng thế giới. Cử nhân được đào tạo bài bản 
theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thị trường lao động dành cho các nhân viên kế toán 
rất rộng lớn. Hiện nay cả nước có trên 60 vạn doanh 
nghiệp đang hoạt động, hàng năm có thêm hàng chục 
ngàn doanh nghiệp mới thành lập thu hút vài chục 
ngàn nhân viên kế toán.

MỤC TIÊU

CƠ HỘI VIỆC LÀM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

CƠ HỘI DU HỌC

NHU CẦU LAO ĐỘNG 

Học ngành Kế toán Trường Đại học Thủy 
lợi, sinh viên có nhiều cơ hội được du học 

tại các trường đại học có quan hệ hợp tác 
với trường tại Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bộ môn Kế toán

  PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi: 0914562638   Email:  loinv@tlu.edu.vn
  ThS.Vũ Thị Nam: 0912199696    Email: namvt@tlu.edu.vn 
  ThS. Thiều Kim Cường: 0985748686    Email: cuongtk@tlu.edu.vn
  CN. Lương Thị Giang: 0973474895    Email: gianglt@tlu.edu.vn
  ThS. Bùi Văn Vịnh: 0944736555    Email: vinhbv@tlu.edu.vn
  Hotline: 079.740.1979 
  Website: http://fem.tlu.edu.vn/
  Fanpage: https://www.facebook.com/fem.tlu.edu.vn/f
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