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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THAM QUAN KI ẾN TRÚC  
VÀ THỰC TẬP CÔNG NHÂN  

NĂM HỌC 2016-2017 KHOÁ 60 KD+QH+NT 
 

Kết quả đợt thực tập công nhân và tham quan kiến trúc năm học 2016-2017,  

sinh viên 60KD+QH+NT cần được sinh viên thể hiện qua báo cáo gồm hai nội 

dung : 

-Quá trình thi công một công trình kiến trúc. 

-Một số công trình tác phẩm thực tế thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch cổ 

và đương đại Vi ệt Nam.  

- Hai nội dung trên trình bày chung trong 1 quyển báo cáo, trình bày thành 2 

phần như yêu cầu ở dưới. 

- Thời gian nộp bài: 14h30 ngày thứ 2 ngày 06 tháng 3 năm 2017. Địa 

điểm: Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc. Phòng 509 nhà A1. Khi nộp, tập 

trung bài theo lớp, có danh sách nộp bài kèm theo. Ngoài các thông tin về tên sinh 

viên, mã số, lớp, thầy hướng dẫn. Bìa báo cáo ghi rõ: Báo cáo thăm quan thực tập 

phía Bắc năm 2017.  

PHẦN 1: THỰC TẬP CÔNG NHÂN 

Báo cáo về việc thăm quan, học hỏi quá trình thi công một công trình kiến trúc. 

I.  Nội dung:  

    Sinh viên tìm hiểu về các công việc sau: 

1. Quá trình thi công móng  

2. Quá trình đổ bê tông móng, cột, sàn hoặc mái 

3. Quá trình thi công xây tường gạch 

4. Quá trình thi công lát nền, sàn 

5. Quá trình thi công ốp gạch, đá khu vệ sinh, cầu thang, hoặc tường xây. 

6. Quá trình lợp ngói (nhà 1 tầng) hoặc dán ngói (nhà mái dốc) 



7. Quá trình lắp đặt điện trong nhà dân dụng 

8. Quá trình lắp đặt đường ống cấp thoát nước trong nhà dân dụng 

 

II.  Yêu cầu về khối lượng và hình thức trình bày báo cáo: 

2.1. Khối lượng  

- Sinh viên chọn tối thiểu 2 công việc cụ thể trên để viết phần báo cáo thực tập 

công nhân. Có thể tìm hiểu kể cả công trình nhà dân. 

        2.2. Hình thức trình bày                 

  - SV tự viết bằng tay (không đánh máy tính), minh họa sử dụng sơ đồ, hình vẽ 

bằng tay và ảnh tự chụp.                               

 - SV sao chép hoặc photo bài của nhau, hoặc dùng ảnh chụp của nhau sẽ không 

được đánh giá điểm, tất cả đều phải làm lại bài thực tập. 

 - Trình bày trên khổ A4. 

 

PHẦN 2: THAM QUAN KI ẾN TRÚC 
 

Báo cáo (cá nhân) về quá trình thăm quan nghiên cứu các công trình kiến trúc 

cổ, hiện đại, dự án quy hoạch. Yêu cầu về khối lượng, hình thức trình bày như sau.  

I.  Nội dung : 

Khối lượng báo cáo phải gồm  hai mục : 

1.1. Thu hoạch về kiến trúc, quy hoạch cổ Việt Nam: 

Phân tích, nhận xét, đánh gíá một công trình kiến trúc cổ trong dợt thăm 

quan. 

1.2. Thu hoạch về kiến trúc quy hoạch đương đại Vi ệt Nam 

Phân tích, nhận xét đánh giá một quần thể công trình hoặc một khu đô thị 

trong đợt thăm quan  

 

      II.  Yêu cầu về trình bày: 

2.1. Thành phần nội dung: 



Mỗi mục trong báo cáo tham quan kiến trúc, như nêu trên, sinh viên cần thể 

hiện được những nội dung như sau: 

- Mở đầu: Trình bày tổng quan lịch sử hình thành phát triển và những nét 

giới thiệu, mô tả tổng quát về đối tượng kiến trúc quy hoạch được lựa chọn để 

phân tích trong báo cáo 

- Phân tích đánh giá: Trình bày và phân tích những đặc điểm, giá trị chuyên 

môn (không gian, hình thức thẩm mỹ , cấu trúc…)của đối tượng kiến trúc quy 

hoạch được lựa chọn để phân tích trong báo cáo. Yêu cầu có minh hoạ bằng 

hình ảnh thực tế do sinh viên tự thu thập khi thăm quan (ảnh chụp tự chụp, sơ 

đồ, ký họa vẽ tay do sinh viên thực hiện). 

- Kết luận: Trình bày những nhận định tổng kết từ các phân tích , đánh giá đã 

nêu trên. 

2.2  Hình thức trình bày: 

- Viết tay, ngắn gọn trên khổ giấy A4.  

- Phần công trình cổ gồm ít nhất 1 trang viết, tối thiếu 2 trang hình vẽ và ảnh 

minh họa (sơ đồ tổng mặt bằng có thể vẽ lại từ hình sưu tầm) 

- Phần công trình, dự án quy hoạch đương đại gồm ít nhất 2 trang viết, 2 

trang hình vẽ và ảnh minh họa.(sơ đồ tổng mặt bằng có thể vẽ lại từ bản vẽ sưu 

tầm. Với dự án quy hoạch chấp nhận 01 hình vẽ bản đồ quy hoạch sưu tầm) 

- Có thể bố cục xen kẽ phần viết và hình ảnh cho sinh động.                                  

 

HÀ NỘI, NGÀY 10/02/2017 
      BỘ MÔN LÝ THUY ẾT & L ỊCH SỬ KIẾN TRÚC 

 

 


