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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC PHÁP NGỮ 
CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN 

(Dành cho thí sinh các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ và Đông Nam Á) 
 

 

Từ năm 2010, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tuyển sinh đào tạo chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan bằng 

tiếng Pháp trong khuôn khổ chương trình đào tạo kiến trúc sư với sự tài trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và sự 

hợp tác đào tạo của các Trường Đại học Pháp (Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Normandie, Trường Đại học Kiến 

trúc và Cảnh quan Quốc gia Bordeaux, Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Toulouse, Trường Đại học Kiến trúc Quốc 

gia Grenoble). 

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, theo thỏa thuận trao đổi sinh viên đã được ký kết giữa Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội và các Trường Kiến trúc của Cộng hòa Pháp, sinh viên đủ điều kiện của mỗi khóa học có cơ hội được 

tham gia học tập trao đổi một năm tại Cộng hòa Pháp. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ hội học thạc sỹ tại các Trường 

đối tác Pháp, ngoài ra sinh viên có cơ hội nhận được học bổng cao học và thực tập của chính phủ Pháp và Tổ chức Đại 

học Pháp ngữ.  

Văn bằng tốt nghiệp :  Kiến trúc sư và kèm theo chứng nhận của đối tác Pháp về chương trình đào tạo Kiến trúc         

Cảnh quan 

Thời gian đào tạo: 2,5 năm cuối trong chương trình đào tạo Đại học (kể từ tháng 02 năm 2016) 

Đối tượng dự tuyển: 

- Sinh viên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Cảnh quan đang học tập tại Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội, đã hoàn thành ít nhất chương trình học của học kỳ I năm thứ 3;  

- Sinh viên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Cảnh quan đang học tập tại các Trường Đại học 
khác đã hoàn thành ít nhất chương trình học của học kỳ I năm thứ 3 và có điểm đầu vào 
>/= điểm đầu vào cùng khóa của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;  

- Sinh viên nước ngoài ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Cảnh quan có trình độ DELF A2 trở 
lên hoặc tương đương không phải dự thi tuyến sinh nhưng phải tự túc kinh phí (học phí, 
chi phí ăn ở, đi lại, bảo hiểm,…); 

 
-      Kiến trúc sư công trình hoặc Kiến trúc sư quy hoạch. 

Điều kiện dự tuyển :  

-     Sinh viên Việt Nam có điểm trung bình chung tích luỹ tính đến thời điểm đăng ký dự  

       tuyển đạt >/= 2,0. 

- Tiếng Pháp đạt trình độ DELF A2 trở lên hoặc tương đương 

Học phí : 

- Theo quy định của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.        

Hình thức tuyển chọn : 

1. Hồ sơ :   

- Theo quy định của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cho chương trình Kiến trúc Cảnh quan 

- Thời gian phát hành hồ sơ : từ ngày 01/10/2015 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015 đối với sinh viên Việt Nam 

                                    từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/01/2016 đối với sinh viên nước ngoài 

2. Xét  tuyển (bằng tiếng Pháp):   

- Phần 1. Viết một bài luận. 
- Phần 2. Phỏng vấn.  

- Thời gian xét tuyển: dự kiến từ đầu tháng 01/2016 

Nơi nhận hồ sơ và lệ phí dự thi : 

Tổ quản lý – Phòng Đào tạo ( Phòng U112)  
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, VIỆT NAM 

 
ĐT:  (84)-4- 38.54.23.91  
Fax: (84)-4- 38.54.16.16 

Thông tin chi tiết : Liên hệ văn phòng Kiến trúc cảnh quan, Tầng 2, Nhà I, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 7 (2016-2018) 

 


