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1. Lịch sử và truyền thống
Bộ môn Kết cấu, khoa Công trình (tiền thân là Bộ môn Cơ học) được thành lập năm 1963. Đây
là Bộ môn nòng cốt trong đào tạo khối kiến thức cơ sở ngành gồm hai nội dung chính: khối kiến thức về
phân tích và tính toán ứng xử kết cấu; khối kiến thức về kết cấu bê tông và kết cấu thép phục vụ cho
công tác đào tạo kỹ sư theo các chuyên ngành của khoa. Ngoài ra Bộ môn còn tham gia đào tạo Tiến sỹ,
Thạc sỹ ngành Xây dựng công trình giao thông.
Đi đôi với công tác đào tạo, Bộ môn còn tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học
(NCKH) các cấp, bồi dưỡng sinh viên giỏi dự thi Olympic môn học Cơ học kết cấu. Nhiều năm liền Bộ
môn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
và của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đội tuyển Olympic cơ học của Bộ môn đã đạt nhiều giải cá
nhân và đồng đội trong các kì thi Olympic cơ học toàn quốc được tổ chức hàng năm. Các giảng viên của
Bộ môn đã có nhiều công bố khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trên thế giới và
trong nước. Các đề tài NCKH các cấp đã được thực hiện có chất lượng, được đánh giá cao, giàu tính
thực tiễn trong giảng dạy và sản xuất.
Theo xu thế phát triển, Bộ môn luôn cập nhật chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy
theo hướng cơ bản, hiện đại và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ trọng tâm là công tác giảng dạy, NCKH, góp

phần xây dựng khoa Công trình thành một trung tâm đào tạo, NCKH mạnh của ngành Xây dựng cầu
đường ở Việt Nam.
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3. Các môn giảng dạy ở bậc Đại học
1. Cơ học kết cấu

5. Kết cấu thép

2. Phương pháp phần tử hữu hạn

6. Ổn định công trình

3. Động lực học công trình

7. Cơ học xây dựng

4. Kết cấu Bê tông cốt thép
4. Các môn giảng dạy ở bậc Cao học
1. Ổn định, động lực học công trình

5. Kết cấu thép nâng cao

2. Phương pháp số nâng cao

6. Kết cấu bê tông và bê tông dự ứng lực nâng cao

3. Tính toán thiết kế kết cấu chịu tải
trọng động đất, gió

7. Tính toán, thiết kế kết cấu thép và kết cấu bê
tông cốt thép theo độ bền

5. Hướng học thuật và nghiên cứu chính của bộ môn
5.1. Nghiên cứu tính toán kết cấu
 Nghiên cứu tính toán nội lực và chuyển vị của các dạng kết cấu dưới tác dụng của tải trọng và
tác động
 Nghiên cứu tính toán: xác định các đặc trưng động của kết cấu , ổn định kết cấu thanh thành
mỏng, phân tích dẻo kết cấu (plastic analysis), lý thuyết thích nghi kết cấu (theory of shakedown), các
phương pháp số (phần tử hữu hạn FEM, phần tử hữu hạn mở rộng XFEM, Mesh-free…)
5.2. Nghiên cứu ứng xử và tính toán các kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực
 Nghiên cứu phân tích tính toán các vùng không liên tục trong kết cấu BTCT.
 Nghiên cứu phân tích tính toán: chảy dẻo của kết cấu BTCT, tính dư của kết cấu BTCT, dự báo
sự xuất hiện và phát triển vết nứt trong kết cấu BTCT, dự báo tính toán biến dạng của kết cấu BTCT,
KCBTCT theo độ bền- tuổi thọ sử dụng ( durability- service life), tính toán kết cấu BTCT khi tăng
cường sửa chữa.
5.3. Nghiên cứu ứng xử và tính toán các kết cấu thép
 Nghiên cứu phân tích tính toán ổn định của kết cấu thép
 Nghiên cứu phân tích tính toán: mỏi của kết cấu thép, tăng cường kết cấu thép, tính dư của kết
cấu thép, phân tích dẻo của kết cấu thép, ăn mòn kết cấu thép;
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