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HỌC THẠC SĨ KIẾN TRÚC TẠI RMIT
Chương trình Kiến trúc RMIT giúp học viên sau khi tốt nghiệp đạt được kỹ năng, 
kiến thức toàn diện cũng như ý thức trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Bên cạnh truyền đạt lý thuyết, chương trình Thạc sĩ Kiến trúc tại RMIT Việt 
Nam tập trung phát triển kỹ năng làm việc thực tiễn qua các bài tập dự án, các 
buổi tranh luận và giải quyết vấn đề theo đúng thực tế của ngành.

Với cơ sở Nam Sài Gòn được đánh giá là thân thiện với môi trường, Tòa nhà 
giảng đường 2 đáp ứng các tiêu chuẩn năm sao “Công trình xanh” của Úc, 
Đại học RMIT Việt Nam được xem là nhà tiên phong trong lĩnh vực kiến trúc 
và là nơi thật sự lý tưởng để học tập về lĩnh vực này.

LỚP ĐỒ ÁN THIẾT KẾ
Một trong những điểm sáng của 
chương trình Thạc sĩ Kiến trúc là các 
lớp Đồ án Thiết kế. Bạn sẽ cộng tác với 
các công ty trong ngành và thực hiện 
những dự án thực tế trong không gian 
làm việc với đầy đủ trang thiết bị.

Theo đó, học viên sẽ có cơ hội làm 
việc trong những dự án thực tiễn với 
cộng đồng kiến trúc trong nước và 
quốc tế. Mỗi đồ án thiết kế tập trung 
theo một chủ đề khác nhau. Vào năm 
cuối chương trình, học viên sẽ cần 
hoàn thành một dự án chuyên ngành 
- bao gồm đồ án thiết kế tốt nghiệp 
do bạn lựa chọn. 

MÃ CHƯƠNG TRÌNH: MC163
CƠ SỞ: RMIT Phạm Ngọc Thạch (Quận 3)
THỜI GIAN: 2 năm
HÌNH THỨC: Toàn thời gian | Bán thời gian

TỪ TRÊN XUỐNG

‘The Speculative Campus’ thiết kế 
bởi sinh viên Kiến trúc Cameron 
Newnham. Chủ đề dự án: Wonderstuff 
(2012).
‘Speculative Urbanism’ thiết kế 
bởi sinh viên Kiến trúc Cameron 
Newnham. Chủ đề dự án: Graft (2013).
“The Spatial Field”  thiết kế bởi Vicki 
Karavasil (2014). 

TRANG BÌA

‘Simulacrum’ thiết kế bởi sinh viên 
Kiến trúc Lance van Maanen. Chủ đề 
dự án: Tower Wars (2013).
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KẾT NỐI VỚI DOANH NGHIỆP
Đại học RMIT có mạng lưới kết nối chặt chẽ với doanh 
nghiệp từ đội ngũ giảng viên, hầu hết đều là những kiến 
trúc sư đã đạt được nhiều giải thưởng chuyên môn trong 
ngành. Các buổi giảng mở cho giới chuyên môn được tổ 
chức xuyên suốt cả năm học, được dẫn dắt bởi các kiến 
trúc sư đầu ngành trong nước và quốc tế.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP
Đại học RMIT luôn tiên phong trong việc đào tạo những 
nhà kiến tạo với tư duy đổi mới. Tốt nghiệp chương trình 
Thạc sĩ Kiến trúc, học viên sẽ hội đủ điều kiện làm việc 
trong các ngành kiến trúc, thiết kế kiến trúc và xây dựng 
cho khối tư nhân cũng như cơ quan nhà nước. Bạn có 
thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như thiết kế hay 
quản lý dự án cũng như đảm nhận nhiều vai trò chuyên 
môn khác, chưa kể cơ hội làm việc tại nước ngoài.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
GIÀU KINH NGHIỆM
Các giảng viên kiến trúc tại RMIT là những nhà giáo dục 
dày dạn kinh nghiệm, những nhà kiến trúc, chuyên gia đầu 
ngành trong nước và quốc tế.

“Bối cảnh đô thị tại Việt Nam luôn nhộn nhịp và đặc 
trưng với vô vàn âm vị, màu sắc cùng nhiều góc nhìn 
sống động. Lợi thế này, cùng với sự đa dạng trong nền 
tảng văn hóa của đất nước sẽ đem đến cho học viên cảm 
hứng trong tư duy thiết kế cũng như cung cấp nguồn 
chất liệu và ý tưởng dồi dào chỉ chờ được khám phá.

Điều quan trọng nhất mà tôi đã học được và liên tục thực 
hành trong năm năm học tại đại học RMIT là tư duy “học 
tập toàn cầu và hành động địa phương”. Qua đó, tôi đã 
áp dụng thông điệp này vào sự nghiệp ngay từ khi rời 
Melbourne về Việt Nam.”

Phó Giáo sư Wilkins đã có hơn 15 năm kinh nghiệm 
quốc tế về làm việc, giảng dạy và nghiên cứu kiến trúc. 
Bên cạnh thời gian công tác của bà tại Đại học RMIT và 
Đại học Michigan, bà còn thực hiện nhiều dự án thiết kế 
tự do hoặc hợp tác cùng các đối tác tại Nhật Bản, Trung 
Quốc, Pháp và Tây Ban Nha.
Các nghiên cứu của bà tập trung vào khía cạnh đô thị 
hóa hiện đại, đặc biệt chú trọng vào những khu vực đang 
phát triển hoặc các vùng công nghiệp.
Những dự án thiết kế kiến trúc của bà Gretchen giành 
nhiều giải thưởng quốc tế và được giới thiệu tại các triển 
lãm trên toàn cầu. Bà còn có nhiều bài xuất bản bàn về 
vai trò của thiết kế kiến trúc trong phát triển đô thị.

“Ngành Thạc sĩ Kiến trúc tại RMIT lấy trọng tâm đào 
tạo những nhà kiến tạo giàu kĩ năng và chuyên môn. 
Nội dung chương trình cho phép bạn diễn đạt, khám 
phá cũng như nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực khác 
nhau trong thiết kế kiến trúc.

Theo tôi, một thế mạnh của ngành học chính là các 
lớp thực hành đồ án. Nhờ đó, tôi đã có rất nhiều cơ 
hội gặp gỡ và học hỏi từ các cố vấn giàu năng lực. Bên 
cạnh giảng dạy và nghiên cứu tại RMIT, họ còn là những 
chuyên gia đang làm việc trực tiếp trong ngành.”

VICKI KARAVASIL
CỰU HỌC VIÊN

Thạc sĩ Kiến trúc, 

RMIT Melbourne 2014

THONG HUYNH 
CỰU HỌC VIÊN

Thạc sĩ Kiến trúc, loại ưu, 
Đại học RMIT (Melbourne, Úc)

Trưởng nhóm dự án, 
Platinum Global TP.HCM (từ 
tháng 06/2012 đến nay)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ
GRETCHEN WILKINS

Trưởng ngành Thiết kế
Đại học RMIT Việt Nam
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ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

HỌC PHÍ

Học phí tiêu chuẩn 620.656.000 VNĐ

Học phí cố định 645.904.000 VNĐ

QUY CHUẨN TOÀN CẦU

Đại học RMIT Việt Nam hiện đang trong quá trình đánh 
giá chất lượng đào tạo bởi Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh 
cho chương trình này.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH

Hoàn thành trình độ Cao cấp của chương trình tiếng Anh 
RMIT, hoặc đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Có bằng cử nhân tại một trường đại học dùng tiếng 
Anh là ngôn ngữ giảng dạy và đánh giá, hiệu lực 
trong vòng năm (05) năm

IELTS (Học thuật): 6.5+ (không môn nào dưới 6.0)

TOEFL iBT: 92+ (không môn nào dưới 20)

Chứng chỉ tiếng Anh Pearson (Học thuật): 58+ (không 
môn giao tiếp nào dưới 50)

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge: Advanced (CAE) hoặc 
Proficiency (CPE) 176+ (không môn nào dưới 169)

ĐIỀU KIỆN HỌC THUẬT
Nếu có bằng Cử nhân ngành Thiết kế Kiến trúc tại đại 
học RMIT Úc với GPA từ 2.5/4.0, bạn sẽ được tuyển 
thẳng vào chương trình.

Nếu có Bằng cử nhân ngành Kiến trúc hoặc bằng cấp 
tương đương ở nước ngoài, ứng viên sẽ được xét 
tuyển cạnh tranh dựa trên hồ sơ năng lực (Folio) và 
thành tích học tập.

Ứng viên chưa đủ điều kiện tuyển thẳng vui lòng nộp 
hồ sơ năng lực (Folio) và sơ yếu lý lịch (CV) về bộ 
phận tuyển sinh của trường. Nếu hồ sơ được đánh 
giá phù hợp cho chương trình, ứng viên có thể được 
mời phỏng vấn trước khi có quyết định xét tuyển 
cuối cùng.

NĂM 1 

HOÀN THÀNH
6 MÔN HỌC SAU6 5

NĂM 2

HOÀN THÀNH
5 MÔN HỌC SAU

Đồ án thiết kế Kiến trúc 7

Nghiệp vụ Kiến trúc 1

Lịch sử: Kiến trúc và Đô thị châu Á

Đồ án thiết kế Kiến trúc 8

Nghiệp vụ Kiến trúc 2

Kiến trúc: Môn tự chọn 1

Đồ án thiết kế Kiến trúc 9

Nghiệp vụ Kiến trúc 3

Kiến trúc: Môn tự chọn 2

Đồ án Kiến trúc chính

Kiến trúc: Môn tự chọn 3

 

Những thông tin trong ấn phẩm này chính xác tại thời điểm được in và chỉ dành để tham khảo.
Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi các chương trình học tập cũng như điều kiện tuyển sinh.


