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ATCM
NGÀNH CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC
VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trường đại học Đan Mạch (UCN) là một cơ sở đào tạo năng động và tiên phong trong lĩnh vực giáo dục, phát triển, nghiên 
cứu ứng dụng và sáng tạo. Trường hiện đang đào tạo khoảng 18.000 sinh viên trong đó có hơn 1.200 sinh viên quốc tế. 
Trường có mối quan hệ lâu đời với các doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp 
thuộc các lĩnh vực trường đào tạo. Là một trong những trường đại học giáo dục nghề nghiệp hàng đầu ở Đan Mạch, đại 
học UCN đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp sẽ là lựa chọn hàng đầu của các nhà tuyển dụng ở Đan Mạch và cả châu Âu

University College
of Northern Denmark

HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẮC ĐAN MẠCH 
VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HỒ CHÍ MINH

DAN MACH
Quê hương của cổ tích Andersen với nàng tiên cá, chú lính chì, cô bé bán 
diêm và những thương hiệu toàn cầu như đồ chơi Lego, bia Carlsberg, …
Quốc gia đi tiên phong trong lĩnh vực tăng trưởng Xanh, phát triển kinh tế 
dựa trên nền tảng năng lượng tái tạo, bền vững và hài hòa với môi trường
Đất nước của những cư dân hạnh phúc nhất thế giới (theo khảo sát đánh 
giá của Liên Hợp Quốc năm 2012) và cũng là Xứ sở của sự sáng tạo với 
11 giải Nobel và các kiến trúc sư danh tiếng, trong đó có Jorn Utzon, tác 
giả nhà hát Opera Sydney 

AALBORG
Thủ phủ của người Đan Mạch xưa, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa 
đặc trưng,
Đô thị lớn thứ ba Đan Mạch, một thành phố toàn cầu, năng động và hiện đại
Nơi trải nghiệm “thành phố sống tốt” với môi trường sống xanh, sạch, 
đẹp, thân thiện, an toàn và sống động 

ATCM - UCN
Đào tạo nhân lực kết nối đồng thời công nghệ kỹ thuật số với kiến trúc 
xanh, sinh thái theo xu hướng toàn cầu về phát triển bền vững. 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng toàn diện để có thể làm việc 
xuyên suốt trong mọi khâu công tác kiến trúc xây dựng từ thiết kế đến thi 
công, quản lý 
Bằng cấp được sự công nhận trong toàn châu Âu trong lĩnh vực kiến 
trúc, xây dựng, cho bạn cơ hội làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Mọi sinh viên trước khi theo học tại trường Đại 
học Bắc Đan Mạch đều phải trải qua 1 năm dự bị 
đại học tại Đại học Kiến Trúc TP.HCM theo quy 
định chung của Bộ Giáo dục Đan Mạch. 

Chương trình tương đương với 60 tín chỉ châu Âu 
(ECTS) này sẽ bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành 
và những kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho việc học 
tập chương trình ATCM tại Đan Mạch, được giảng 
dạy bởi những giảng viên nhiều kinh nghiệm từ Đại 
học Kiến Trúc TP. HCM và Đại học UCN.

Sau khi kết thúc 1 năm dự bị, sinh viên sẽ trải qua 
một kỳ thi kiểm tra trình độ Anh văn và phỏng vấn 
trực tiếp của trường Đại học UCN. 

Tiêu chuẩn tiếng Anh để theo học chương trình 
ATCM tại Đan Mạch là trình độ B2 theo khung 
chuẩn châu Âu. 

Đặc biệt, những sinh viên từ khóa dự bị 1 năm tại 
trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh, trúng 
tuyển khóa năm 2015 vào chương trình ATCM tại 
UCN, Đan Mạch, sẽ được học bổng giảm 30% 
học phí cho toàn bộ 3,5 năm học.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang
www.ucnorth.dk - www.uah.edu.vn
Tel: 08 6290 7038 - E: hcmcit.dhkt@gmail.com LỰA CHỌN THÔNG MINH

CHO TƯƠNG LAI XANH CỦA BẠN 

Campus So�endalsvej - 1 trong 7 cơ sở đào tạo của UCN tại Aalborg
Campus Sofiendalsvej - one of seven UCN’s campus in Aalborg)



B A C H E L O R  D E G R E E

ATCM
ARCHITECTURE TECHNOLOGY
AND CONSTRUCTION MANAGEMENT

Utzon Center in Aalborg, the last building designed by Jorn 
Utzon, the architect of Sydney Opera Hall, Australia
Công trình Utzon Center tại Aalborg, tác phẩm kiến trúc cuối cùng 
của Jorn Utzon, người đã thiết kế nhà hát Opera Sydney, Australia

University College of Northern Denmark (UCN) is a dynamic and innovative higher educational institution working in the 
fields of education, development, applied research and innovation. We have over 18 000 students undergoing higher 
and further education and more than 1200 international students. UCN has longstanding links with businesses, industry, 
public sector and professional organizations, and our commitment to being Denmark’s leading university of professional 
higher education means you benefit from our drive to ensure that you, our graduates are the first choice of employers.

University College
of Northern Denmark

INCORPORATED BETWEEN UNIVERSITY COLLEGE OF 
NORTHERN DENMARK AND HO CHI MINH CITY 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE

DENMARK
Origin of Andersen fairy tale with the Little Mermaid, the Steadfast Tin Soldier, 
the Little Match Girl and also the global trademark like Lego, Carlberg, …
State of Green – pioneering in green growth development, increasing the 
harnessing of sustainable energy sources, aiming to be independent of 
fossil fuel by 2050 with broad range of innovative technology and 
ambitious policy framework 
World happiest nation (in World Happiness Report by UN, 2012) and also 
the countries of 11 Nobel prizes, especially home of many renown 
architects, one of whom is the Pritzker Laureates Jorn Utzon, designer of 
Sydney Opera Hall. 

AALBORG
An ancient Danish provincial capital, which has always cherished its own 
history and unique atmosphere
The third largest cities in Denmark, a dynamic, up-to-date & international 
urban 
A feel good city, with beautiful landscape, diverse activities, natural environment 
nevertheless a very safe and friendly place

ATCM - UCN
Learn everything about ECO-Architecture in a digital design world following 
the global trend in sustainable development 
Provide the holistic knowledge and skill to work thorough whole process 
of building industry, from designing to constructing.
Degree recognized in whole Europe to have working permit in fields of 
architecture and construction, offering opportunities to work worldwide.

Completion of minimum one year of higher education 
is a compulsory requirement to study in Denmark. 
The one-year preparation course in Ho Chi Minh 
City University of Architecture is the best preparation 
for ATCM enrollment. 
It will prepare students with English in architecture 
and construction and also provide fundamental 
knowledge and skills for ATCM study later in Denmark. 
This course is equivalent to 60 ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System), lecturing 
by experienced professors, lecturers and experts 
from HCMUARC and UCN. 
After one year of preparation course, students will 
have an English test and be directly interviewed 
by UCN.
The minimum requirement to enroll in ATCM, 
Denmark is European B2 level (equivalent to over 
5.5 IELTS)
Especially, student of whom in the first intake from 
HCMUARC’s preparation course, successful enrolling 
in ATCM 2015 at UCN, will have special offer for 30% 
reduced tuition fee for the whole 3,5 years in Denmark.

3.5 YEARS + 1 YEAR
U C N  -  A A L B O R G  -  D E N M A R K HCMC UNI OF ARCHITECTURE

For more informations, please visit
www.ucnorth.dk - www.uah.edu.vn or
Tel: 08 6290 7038 - Email: hcmcit.dhkt@gmail.com

SMART CHOICE FOR YOUR GREEN FUTURE 


