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THÔNG TIN 

TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ NĂM 2016 

 

Đơn vị tổ chức: Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng 

Thời gian triển lãm: Từ ngày 22/6/2016 đến ngày 28/6/2016  
Địa điểm triển lãm:  Sảnh tầng 1 nhà H2, ĐHXD 

Thời gian khai mạc:  9h00 đến 11h00 ngày 22/6/2016 
Địa điểm khai mạc:  Phòng Hội thảo tầng 1 nhà G3, ĐHXD 

Mục tiêu:  

- Hướng tới Kỷ niệm 60 năm đào tạo - 50 năm thành lập Trường đại học Xây dựng; 

- Tạo dựng hình ảnh và quảng bá cho các hoạt động đào tạo của Khoa KT&QH; Khóa Kiến trúc 
sư Pháp ngữ đầu tiên tốt nghiệp dưới sự bảo trợ của Tổ chức đại học Pháp ngữ AUF; Khóa 
Kiến trúc sư Anh ngữ thứ Ba tốt nghiệp; 

- Tạo cầu nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp, doanh nghiệp với Khoa, Nhà trường; 

- Quảng bá cho các doanh nghiệp hợp tác và liên kết với Khoa, Nhà trường; 

Nội dung triển lãm: 

Các đồ án tốt nghiệp được các Hội đồng sơ khảo và Khoa KTQH đánh giá đạt loại tốt, gồm 82 
đồ án, trong đó: - Ngành Kiến trúc: 

+ Kiến trúc Anh ngữ KDE: 18 đồ án 
+ Kiến trúc Pháp ngữ KDF:  21 đồ án 
+ Các lớp Kiến trúc khác: 34 đồ án 

- Ngành Quy hoạch:    09 đồ án 

Đề tài đồ án: Tập trung vào các vấn đề của xã hội như: Nhà ở, Trại dưỡng lão, Trung tâm văn 
hóa, Bảo tàng, Bảo tồn di sản, Cải tạo các công trình cũ, Biển đảo Việt Nam,... và các vấn đề 
cấp thiết như: Công trình xanh, Công trình sinh thái, Nông trại thẳng đứng, Nông thôn mới,... 

Thông tin truyền thông: 

Đưa tin, bài về hoạt động Triển lãm và các hoạt động liên quan khác lên các kênh thông tin, 
website của Trường Đại học Xây dựng, video Giới thiệu và Kỷ niệm Trường, các kênh thông tin 
đại chúng VTV, TTXVN, các kênh thông tin của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch phát 
triển đô thị Việt Nam,...  

 


