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NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

-

Tiếng Anh: Mechanical engineering technology.

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
3. Về kiến thức.
Sau khi hoàn thành khóa học, Học sinh có khả năng:
-

Trình bày được những nội dung cơ bản về: An toàn và môi trường
công nghiệp, Tổ chức sản xuất, Vẽ kỹ thuật, Dung sai, Vật liệu cơ
khí, Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện, Chi tiết máy, Khí nén – Thủy lực,
Máy công cụ, Công nghệ chế tạo máy, Máy cắt, Nguyên lý cắt,
Công nghệ CNC.

-

Lập được quy trình công nghệ chế tạo và sửa chữa các chi tiết cơ khí
thông thường.

-

Phân tích, đánh giá, thực hiện được các công việc liên quan tới Công
nghệ kỹ thuật cơ khí.

4. Về kỹ năng.
4.1 Kỹ năng cứng:
-

Đọc được các bản vẽ chế tạo chi tiết, các bản vẽ lắp thông dụng.

-

Vận hành được các loại máy công cụ ( máy tiện, máy phay, máy
khoan, máy mài).

-

Thiết kế được chi tiết máy ở mức độ đơn giản bằng phần mềm ứng
dụng Autocad, Visi.

-

Lập được quy trình công nghệ gia công trên máy vạn năng thông
dụng như: máy tiện, máy phay, máy khoan, máy mài.

-

Gia công được các chi tiết trụ trơn, bậc, côn, các loại ren, các dạng
lệch tâm, các chi tiết định hình, bánh răng, chi tiết dạng hợp, dạng
càng, dạng bạc.

-

Đảm nhiệm được các công việc về bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên
các thiết bị cơ khí.

-

Tổ chức lập kế hoạch quản lý một tổ, đội sản xuất.

-

Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.

4.2 Kỹ năng mềm:
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-

Có trình độ tin học văn phòng tương đương trình độ A.

-

Có trình độ tiếng Anh giao tiếp tương đương trình độ A

-

Có khả năng tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo vệ sinh công
nghiệp, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong các phân
xưởng sản xuất, gia công, bảo trì.

-

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm.

5. Về thái độ.
-

Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ đạo đức nghề nghiệp
đúng đắn, có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp.

-

Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo và giải quyết các
vấn đề phát sinh trong thực tiễn nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp.
-

Có khả năng làm việc tại các các cơ sở sản xuất cơ khí, các nhà máy
sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí.

-

Kỹ thuật viên bảo trì, trực tiếp đứng máy, dây chuyền sản xuất hoặc
có khả năng mở cơ sở sản xuất riêng.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường.
-

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

-

Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Cao đẳng, Đại học
tại trường hoặc các trường Cao đẳng, Đại học lân cận có cùng
ngành).

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.
-

Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp do bộ GD và
ĐT ban hành.

-

Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành công
nghệ kỹ thuật cơ khí của trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức.
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NGÀNH CƠ KHÍ SỬA CHỮA ÔTÔ
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: Cơ Khí Sửa Chữa ÔTô

-

Tiếng Anh: Automobile maintenance and repaire.

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
3. Về kiến thức.
-

Sử dụng được tiếng anh trong việc tra cứu lấy thông tin liên quan đến
sửa chữa ôtô, sử dụng được phần mềm về AutoCAD 2D

-

Giải thích được nguyên lý làm việc của các cơ phận trên xe gắn máy:
Các loại xe số như Dream, Wave, Future và tay ga như Space, Lead..

-

Đọc hiểu, nhận dạng được các chi tiết, cách bố trí trên xe ôtô

-

Mô tả được kết kết cấu các chi tiết trong các hệ thống của động cơ
ôtô, gầm ôtô, điện ô tô.

-

Thực hiện được công tác bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các chi tiết
trên xe ôtô, tham gia vào công tác kiểm định ô tô.

-

Xác định được kiến thức về công tác bảo hộ lao động, vệ sinh công
nghiệp, an toàn lao động, an toàn điện và phòng chống cháy nổ.

4. Về kỹ năng.
 Kỹ năng cứng:
-

Sử dụng thành thạo dụng cụ sửa chữa cũng như trang thiết bị hổ trợ
như cầu nâng, thiết bị kiểm tra chẩn đóan, cân chỉnh, các thiết bị
chuyên dùng khác.

-

Kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa động cơ xăng – diesel, hệ thống
truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điện động cơ, hệ thống
điện thân xe trên ô tô.

-

Sửa chữa được các loại ô tô thông thường như: HONDA,
TOYOTA, HUYNDAI, DAEWOO.
 Kỹ năng mềm:

-

Có trình độ tin học ứng dụng tương đương trình độ A;

-

Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A
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-

Có khả năng tổ chức, quản lý nơi làm việc khoa học, đảm bảo vệ
sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong các
phân xưởng sản xuất, sửa chữa

-

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm.

5. Về thái độ.
-

Có phẩm chất đạo đức tốt, có phương pháp làm việc nhóm, có lòng
yêu nghề, say mê trong công việc và luôn tự rèn luyện nâng cao
phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

-

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đối với công việc.
Có phong cách làm việc chuyên nghiệp.

-

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình
độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt
đời.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp.
-

Có khả năng làm công tác quản lý trong một tổ sửa chữa

-

Kỹ thuật viên sản xuất, lắp ráp trong các nhà máy sản xuất phụ tùng,
linh kiện, dây chuyền lắp ráp ô tô và máy động lực.

-

Kỹ thuật viên sửa chữa, bảo dưởng trong các công ty, xí nghiệp và
cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật ô tô - máy động lực.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
-

Sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ra trường học sinh có
thể học liên thông bậc đại học có chuyên nghành Cơ Khí Động Lực
tại các trường Đại học Kỹ thuật.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.
-

Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp do bộ GD và
ĐT ban hành.

-

Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành cơ khí
sửa chữa ô tô của trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức.
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NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

-

Tiếng Anh: INDUSTRIAL ELECTRICITY

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
3. Yêu cầu về kiến thức:
Học xong chương trình này, học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
 Kiến thức cơ sở:
-

Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động

-

Xác định rõ các yêu cầu về an toàn điện trong hoạt động sản xuất và
đời sống.

-

Giải quyết được các bài toán mạch điện cơ bản.
 Kiến thức chuyên môn:

-

Đọc được bản vẽ thiết kế hệ thống điện theo TCVN. Nhận biết được
các ký hiệu, xác định được các thông số trên bản vẽ.

-

Vận hành được các thiết bị điện công nghiệp và dân dụng, các hệ
thống điện trong nhà máy, phân xưởng.

-

Giải thích được các nguyên tắc thi công hệ thống điện.

4. Yêu cầu về kỹ năng:
4.1 Kỹ năng cứng:
-

Vẽ được các bản vẽ điện bằng các phần mềm ứng dụng như
AutoCad, Visio, Ecodial 3.1,...

-

Phối hợp các khí cụ điện điều khiển, cảm biến và PLC để vận hành,
sửa chữa các hệ thống điều khiển tự động trong các nhà máy, xí
nghiệp,...

-

Vận hành, sửa chữa hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng dân dụng và
chiếu sáng phân xưởng.

-

Lắp đặt, sửa chữa, vận hành được các hệ thống điện trong công
nghiệp.

4.2 Kỹ năng mềm:
-

Tin học văn phòng đạt chứng chỉ A.
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-

Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành điện trong thiết kế, xây
dựng hệ thống điện như AutoCad, Visio, Ecodial 3.1,...

-

Anh văn giao tiếp đạt chứng chỉ A.

-

Dịch được các hướng dẫn sử dụng, các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp
đặt,...bằng tiếng Anh sang tiếng Việt.

-

Giải quyết công việc một cách độc lập.

-

Hợp tác làm việc nhóm hiệu quả.

-

Tổ chức, quản lý nơi làm việc một cách khoa học, hợp lý.

5. Yêu cầu về thái độ:
-

Trung thực, cởi mở, thiện chí trong hoạt động nghề nghiệp.

-

Sẵn sàng phục vụ khách hàng.

-

Chấp nhận kỷ luật, tác phong công nghiệp trong lao động nghề
nghiệp.

-

Thái độ hợp tác, tôn trọng nội qui và các qui định ở nơi làm việc.

-

Tinh thần chia sẻ, hợp tác làm việc nhóm.

-

Sẵn sàng học tập, rèn luyện và nâng cao kiến thức, kỹ năng một cách
liên tục.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để làm kỹ thuật viên tại:
-

Các bộ phận bảo trì máy điện, hệ thống điện trong các phân xưởng,
nhà máy.

-

Các công ty xây lắp cơ điện, công ty thiết kế điện, công ty phân phối
trang thiết bị điện, công ty lắp đặt thang máy – thang cuốn, công ty
chiếu sáng công cộng,...

-

Các bộ phận vận hành hệ thống điện và điều khiển tự động trong các
phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp.

-

Các nhà máy điện, các trạm biến áp.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Sau khi hoàn thành khóa học người học có thể học liên thông lên:
-

Trình độ Cao đẳng: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử.

-

Trình độ Đại học: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; Kỹ thuật Điện,
Điện tử.
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8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
-

Mẫu chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-

Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra – TS Hoàng Ngọc Vinh – Thư ký Ban
chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội.

-

Phân loại các mục tiêu giáo dục của Bloom.
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NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

-

Tiếng Anh: INDUSTRIAL ELECTRONICS

2. Trình độ đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp
3. Yêu cầu về kiến thức:
Học xong chương trình này, học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
 Kiến thức cơ sở:
-

Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động.

-

Liệt kê những thông số đặc trưng của các loại linh kiện điện tử.

-

Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện.

-

Đọc sơ đồ mạch điện tử. Nhận biết các linh kiện và xác định các
thông số.

-

Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các bài toán
mạch điện cơ bản.
 Kiến thức chuyên môn:

-

Phân biệt sự khác nhau giữa hệ thống số thập phân thông thường với
hệ thống số nhị phân và thập lục phân, trình bày mối quan hệ ngõ
vào – ngõ ra của các cổng logic.

-

Phác họa giản đồ thuật toán vi điều khiển trong ứng dụng giao tiếp
bàn phím 4x4, hiển thị LED 7 đoạn, LED ma trận.

-

Trình bày ứng dụng của các bộ chỉnh lưu, Inverter, Converter.

-

Giải thích ý nghĩa của các mạch khởi động và mạch hãm động cơ.

-

Vận dụng được các kiến thức máy điện, trang bị điện, kỹ thuật lập
trình PLC,... vào việc vận hành các thiết bị điện.

-

Vận hành và điều khiển hệ thống điện, hệ thống điều khiển trong
nhà máy, phân xưởng.

4. Yêu cầu về kỹ năng:
4.1 Kỹ năng cứng:
-

Vẽ được mạch in của các mạch điện tử cơ bản bằng các phần mềm
thiết kế điện tử.
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-

Vận hành các thiết bị đo để kiểm tra các linh kiện, đường dây, nguồn
cấp điện, động cơ và các mạch công suất

-

Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và điện công nghiệp theo sơ đồ thiết
kế

-

Lắp ráp các mạch điện tử chính xác theo sơ đồ thiết kế, cân chỉnh
các thiết bị đo lường và cảm biến.

-

Phối hợp các khí cụ điện điều khiển, cảm biến và PLC để vận hành,
sửa chữa các hệ thống điều khiển tự động trong các nhà máy, xí
nghiệp.

4.2 Kỹ năng mềm:
-

Tin học văn phòng đạt chứng chỉ A.

-

Sử dụng được một trong các phần mềm thiết kế điện tử như: Orcad,
Eagle, Proteus,...

-

Anh văn giao tiếp đạt chứng chỉ A.

-

Dịch được các hướng dẫn sử dụng, các sơ đồ nguyên lý,... bằng tiếng
Anh sang tiếng Việt.

-

Giải quyết công việc một cách độc lập.

-

Hợp tác làm việc nhóm hiệu quả.

-

Tổ chức, quản lý nơi làm việc một cách khoa học, hợp lý.

5. Yêu cầu về thái độ:
-

Trung thực, cởi mở, thiện chí trong đạo đức chuyên môn.

-

Sẵn sàng phục vụ khách hàng.

-

Chấp nhận kỷ luật, tác phong công nghiệp trong lao động nghề
nghiệp.

-

Thái độ hợp tác, tôn trọng nội qui và các qui định ở nơi làm việc.

-

Tinh thần chia sẻ, hợp tác làm việc nhóm.

-

Sẵn sàng học tập, rèn luyện và nâng cao kiến thức, kỹ năng một cách
liên tục.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực làm kỹ thuật viên tại:
-

Các bộ phận bảo trì trong các nhà máy.
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-

Các bộ phận vận hành hệ thống điện và điều khiển tự động trong các
nhà máy, xí nghiệp.

-

Các công ty sản xuất điện - điện tử.

-

Các công ty sản xuất và lắp đặt bảng quảng cáo điện tử.

-

Các công ty phân phối trang thiết bị điện – điện tử.

-

Các công ty lắp đặt thang máy, thang cuốn.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Sau khi hoàn thành khóa học người học có thể học liên thông lên:
-

Trình độ Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

-

Trình độ Đại học Kỹ thuật Điện tử.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
-

Mẫu chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-

Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra – TS Hoàng Ngọc Vinh – Thư ký Ban
chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội.

-

Phân loại các mục tiêu giáo dục của Bloom.
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NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: Công nghệ thông tin

-

Tiếng Anh: Information Technology.

2. Trình độ đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp;
3. Yêu cầu về kiến thức:
Học xong chương trình này, sinh viên học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
-

Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác –Lênin, đường lối chính sách
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh , pháp luật
đại cương;

-

Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc phòng
an ninh

-

Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính, các thiết
bị ngoại vi, các thiết bị mạng…

-

Vận dụng được các nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin trên máy
tính; sử dụng hệ điều hành Windows và một số phần mềm ứng dụng.

-

Giải thích được các nguyên tắc tối thiểu đảm bảo an toàn cho hệ
thống phần cứng và phần mềm.

-

Chọn lưa giải thuật cụ thể để giải quyết bài toán thực tế.

-

Qui trình phân tích và xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
phục vụ ứng dụng triển khai các phần mềm quản lý trong doanh
nghiệp (DN).

-

Vận dụng được các ngôn ngữ lập trình C#, ASP.net , kết hợp cơ sở
dữ liệu để phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống ứng dụng quản
lý có quy mô nhỏ.

4. Yêu cầu về kỹ năng:
Học xong chương trình này, sinh viên học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
4.1 Kỹ năng cứng:
-

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.

-

Sử dụng và khai thác tốt các dịch vụ Internet.

-

Lựa chọn, lắp đặt và vận hành cơ bản hệ thống máy tính cho DN.
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-

Sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình, công nghệ lập trình như
.NET.

-

Xây dựng và triển khai được các phần mềm quản lý có quy mô nhỏ.

-

Xây dựng được website cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

-

Triển khai và huấn luyện người sử dùng hệ thống phần mềm.

-

Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Công nghệ thông tin.

-

Có khả năng duy trì việc học suốt đời.

4.2 Kỹ năng mềm:
-

Giao tiếp hiệu quả, hiệu quả trong làm việc nhóm, thiết lập được mối
quan hệ hợp tác thông qua giao tiếp bằng máy tính, dịch vụ internet;

-

Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Công nghệ thông tin;

-

Có khả năng thuyết trình, diễn giải trước đám đông và phản biện
được một số vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;

-

Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;;

-

Trình độ ngoại ngữ đạt chứng chỉ A.

5. Yêu cầu về thái độ:
-

Chấp nhận nhu cầu đạo đức chuyên môn: có lòng nhân ái, yêu quê
hương, yêu gia đình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có trách
nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

-

Yêu thích các họat động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

-

Tinh thần hợp tác làm việc nhóm.

-

Tuân thủ pháp luật.

-

Tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp.

-

Tinh thần cầu tiến.

-

Có tinh thần tìm tòi, cải tiến trong công việc được giao. Biết phân
tích và giải quyết các vấn đề, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành
kỹ năng tư duy sáng tạo.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
-

Nhân viên Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm máy tính.

-

Nhân viên Lập trình ứng dụng quản lý cho công ty
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-

Nhân viên Lập trình ứng dụng Web cho công ty

-

Nhân viên Xử lý số liệu cho các công ty hoặc cơ quan.

2010

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
-

Có khả năng tiếp tục học ở trình độ cao đẳng, đại học;

-

Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu các công
nghệ mới.
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NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: Mạng máy tính

-

Tiếng Anh: Computer Network.

2. Trình độ đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp;
3. Yêu cầu về kiến thức:
Học xong chương trình này, học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
-

Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác –Lênin, đường lối chính sách
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh , pháp luật
đại cương;

-

Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc
phòng an ninh

-

Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính

-

Thông thạo chức năng các mặt hàng linh kiện máy tính, thiết bị
mạng, các phần mềm và ứng dụng thông dụng; hiểu biết các thiết bị,
sản phẩm liên quan đến máy tính & CNTT

-

Giải thích và xử lý các sự cố phần cứng và phần mềm máy tính

-

Mô tả kiến thức căn bản về kiến trúc, nguyên lý vận hành, các giao
thức, các dịch vụ, công nghệ sử dụng trong mạng máy tính

-

Phân biệt: mô hình mạng ngang hàng (workgroup) và client-server
(domain); môi trường mạng LAN và WAN

-

Phân tích, đánh giá và thiết kế cơ sở hạ tầng mạng nhỏ và vừa

-

Mô tả, ứng dụng các dịch vụ mạng (AD, DHCP, DNS, FTP, RRAS,
VPN, Mail,...) vào cơ sở hạ tầng mạng LAN,WAN

-

Ứng dụng công nghệ mạng không dây vào hạ tầng mạng

-

Áp dụng kiến thức cơ bản về bảo mật và an toàn mạng đối với hệ
thống mạng có dây và không dây (Wireless)

-

Xây dựng và quản trị hệ thống mạng Windows, Linux.

4. Yêu cầu về kỹ năng:
Học xong chương trình này, học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
4.1 Kỹ năng cứng:
-

Lắp ráp, bảo trì, nâng cấp hệ thống phần cứng
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-

Cài đặt, bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm

-

Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng trên Windows, Linux

-

Lắp đặt, cấu hình và quản trị cơ sở hạ tầng mạng dựa trên các thiết
bị nối mạng (cable, switch, router, modem, access point) cao cấp của
các hãng nổi tiếng

-

Theo dõi, giám sát, đánh giá, phân tích, bảo mật hệ thống mạng có
dây và không dây

-

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng, khai thác các
ứng dụng trên mạng Internet

-

Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Công nghệ thông tin.

-

Có khả năng duy trì việc học suốt đời.

4.2 Kỹ năng mềm:
-

Giao tiếp hiệu quả, hiệu quả trong làm việc nhóm, thiết lập được
mối quan hệ hợp tác thông qua giao tiếp bằng máy tính, dịch vụ
internet;

-

Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Công nghệ thông tin;

-

Có khả năng thuyết trình, diễn giải trước đám đông và phản biện
được một số vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;

-

Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

-

Trình độ ngoại ngữ đạt chứng chỉ A.

5. Yêu cầu về thái độ:
-

Chấp nhận nhu cầu đạo đức chuyên môn: có lòng nhân ái, yêu quê
hương, yêu gia đình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có trách
nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

-

Yêu thích các họat động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

-

Tinh thần hợp tác làm việc nhóm.

-

Tuân thủ pháp luật.

-

Tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp.

-

Tinh thần cầu tiến.
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Có tinh thần tìm tòi, cải tiến trong công việc được giao. Biết phân
tích và giải quyết các vấn đề, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành
kỹ năng tư duy sáng tạo.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
-

Nhân viên hướng dẫn, tư vấn, kinh doanh các mặt hàng linh kiện
máy tính, thiết bị mạng, phần mềm, các thiết bị, sản phẩm liên quan
đến máy tính & CNTT

-

Nhân viên kỹ thuật phần mềm, phần cứng máy tính:

-

Kỹ thuật viên Triển khai, cài đặt, bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố
phần mềm

-

Kỹ thuật viên Lắp ráp, bảo trì, chuẩn đoán, thay thế, khắc phục các
sự cố phần cứng máy tính

-

Nhân viên Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và giải quyết
những sự cố liên quan đến phần mềm, phần cứng

-

Nhân viên kỹ thuật mạng máy tính

-

Nâng cấp, lắp đặt, cấu hình, quản trị hệ thống mạng máy tính

-

Theo dõi, bảo trì, bảo mật an toàn hoạt động của hệ thống mạng máy
tính

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
-

Có khả năng tiếp tục học ở trình độ cao đẳng, đại học;

-

Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu các công
nghệ mới.
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NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt:Thiết kế đồ họa

-

Tiếng Anh: Graphic Design

2. Trình độ đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp;
3. Yêu cầu về kiến thức:
Học xong chương trình này, học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
-

Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác –Lênin, đường lối chính sách
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh , pháp luật
đại cương;

-

Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc
phòng an ninh

-

Mô tả chức năng, công dụng các thành phần trong máy tính.

-

Sử dụng và khai thác tốt các dịch vụ Internet.

-

Trình bày các qui luật phối hợp màu sắc, luật phối cảnh làm kiến
thức nền tản trong thiết kế đồ họa

-

Mô tả quá trình từ khâu thiết kế sản phẩm đến khâu thành phẩm.

-

Lựa chọn chương trình, công cụ phù hợp để thiết kế các sản phẩm
đồ họa như logo, nhãn hiệu, bao bì, poster…

-

Phối hợp liên kết các chương trình vẽ kỹ thuật (Auto Cad), vẽ mô
hình 3D (3D max), để tạo ra các sản phẩm trong không gian 3 chiều
như vật dụng, nhà cửa…

-

Phối hợp liên kết các chương trình vẽ mô hình 3D (3D max),
chương trình xử lý phim để thực hiện các đoạn phim quảng cáo
(trailer).

4. Yêu cầu về kỹ năng:
Học xong chương trình này, học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
4.1 Kỹ năng cứng:
-

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.

-

Sử dụng thành thạo các chương trình Corel, Photoshop, Illustrator,
Indesign thiết kế sản phẩm, ấn phẩm, thương hiệu hàng hóa (logo,
nhãn hiệu, bao bì, poster….), bình bản xuất phim.
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-

Sử dụng thành thạo các chương trình tạo hình 3D như 3DSMax,
Auto Cad thiết kế tạo dáng sản phẩm và trang trí nội thất.

-

Sử dụng phần mêm làm phim và 3D Max để thiết kế quảng cáo, giới
thiệu sản phẩm.

-

Sử dụng thành thạo các chương trình Photoshop, Flash thiết kế tạo
các trang web tĩnh.

-

Xây dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những
thay đổi không ngừng của ngành Công nghệ thông tin.

-

Có khả năng duy trì việc học suốt đời.

4.2 Kỹ năng mềm:
-

Giao tiếp hiệu quả, hiệu quả trong làm việc nhóm, thiết lập được
mối quan hệ hợp tác thông qua giao tiếp bằng máy tính, dịch vụ
internet;

-

Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Công nghệ thông tin;

-

Có khả năng thuyết trình, diễn giải trước đám đông và phản biện
được một số vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;

-

Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

-

Trình độ ngoại ngữ đạt chứng chỉ A.

5. Yêu cầu về thái độ:
-

Chấp nhận nhu cầu đạo đức chuyên môn: có lòng nhân ái, yêu quê
hương, yêu gia đình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có trách
nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

-

Yêu thích các họat động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

-

Tuân thủ pháp luật.

-

Tinh thần hợp tác làm việc nhóm. Tinh thần cầu tiến. Tinh thần kỷ
luật, tác phong công nghiệp.

-

Có tinh thần tìm tòi, cải tiến trong công việc được giao. Biết phân
tích và giải quyết các vấn đề, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành
kỹ năng tư duy sáng tạo.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
 Nhân viên trong các công ty quảng cáo thực hiện các công việc sau:
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-

Thiết kế sản phẩm, ấn phẩm, thương hiệu hàng hóa (logo, nhãn hiệu,
bao bì, poster….)

-

Thực hiện dàn trang, in ấn.

-

Thiết kế tạo dáng sản phẩm, trang trí nội thất trong không gian 3
chiều.

-

Thực hiện đoạn phim quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

 Nhân viên trong công ty thiết kế web thực hiện các công việc về thiết
kế giao diện trang web, xử lý hình ảnh đưa lên trang web.
 Nhân viên trong studio thực hiện các công việc về xử lý hình ảnh,
phục chế ảnh, ghép ảnh…
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
-

Có khả năng tiếp tục học ở trình độ cao đẳng, đại học;

-

Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu các công
nghệ mới.
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NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ WEB
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: Thiết kế & Quản trị Web

-

Tiếng Anh: Web Design and Administration

2. Trình độ đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp;
3. Yêu cầu về kiến thức:
Học xong chương trình này, học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
-

Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác –Lênin, đường lối chính sách
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh , pháp luật
đại cương;

-

Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc
phòng an ninh

-

Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính, các thiết
bị ngoại vi, các thiết bị mạng….

-

Vận dụng được các nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin trên máy
tính; nguyên lý hoạt động và chức năng của hệ điều hành Windows
và một số phần mềm ứng dụng.

-

Giải thích được các nguyên tắc tối thiểu đảm bảo an toàn cho hệ
thống phần cứng và phần mềm.

-

Vận dụng được các ngôn ngữ lập trình, phương pháp phân tích,
thiết kế và triển khai hệ thống website có quy mô nhỏ.

-

Sử dụng và khai thác tốt các dịch vụ Internet.

-

Sử dụng, quản trị cơ sở dữ liệu

-

Phát triển xây dựng website.

4. Yêu cầu về kỹ năng:
Học xong chương trình này, sinh viên học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
4.1 Kỹ năng cứng:
-

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.

-

Lựa chọn, lắp đặt và vận hành cơ bản hệ thống máy tính cho DN.

-

Sử dụng thành thạo Corel và Photoshop, Flash để thiết kế giao diện
Web.

-

Sử dụng thành thạo phần mềm để thiết kế web
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-

Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp MySQL để thiết kế hoàn
chỉnh website.

-

Quản trị cơ sở dữ liệu

-

Thiết kế, xây dựng và quản trị Website.

-

Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Công nghệ thông tin.

-

Có khả năng duy trì việc học suốt đời.

4.2 Kỹ năng mềm:
-

Giao tiếp hiệu quả, hiệu quả trong làm việc nhóm, thiết lập được
mối quan hệ hợp tác thông qua giao tiếp bằng máy tính, dịch vụ
internet;

-

Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Công nghệ thông tin;

-

Có khả năng thuyết trình, diễn giải trước đám đông và phản biện
được một số vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;

-

Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

-

Trình độ ngoại ngữ đạt chứng chỉ A.

5. Yêu cầu về thái độ:
-

Chấp nhận nhu cầu đạo đức chuyên môn: có lòng nhân ái, yêu quê
hương, yêu gia đình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có trách
nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

-

Yêu thích các họat động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

-

Tnh thần hợp tác làm việc nhóm.

-

Tuân thủ pháp luật.

-

Tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp.

-

Tinh thần cầu tiến.

-

Có tinh thần tìm tòi, cải tiến trong công việc được giao. Biết phân
tích và giải quyết các vấn đề, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành
kỹ năng tư duy sáng tạo.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
-

Nhân viên thiết kế, lập trình, quản trị, phát triển ứng dụng Web cho
các công ty, cơ quan, trường học.
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7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
-

Có khả năng tiếp tục học ở trình độ cao đẳng, đại học;

-

Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu các công
nghệ mới.
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NGÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: Thư ký văn phòng

-

Tiếng Anh: Secretary

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
3. Kiến thức
-

Nhận thức được những kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác – Lê nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật đại cương.

-

Hiểu biết về những qui định liên quan đến văn bản hành chính thông
thường và giao dịch thương mại; luật hành chính; hành chính công;
thủ tục hành chính.

-

Hiểu các nguyên tắc, phương pháp về quản lý hệ thông hồ sơ và luân
chuyển hồ sơ trong cơ quan.

4. Kỹ năng
4.1 Kỹ năng cứng
-

Soạn thảo được văn bản và lập được bảng tính toán dữ liệu trên máy;

-

Sử dụng hợp lý trang thiết bị văn phòng;

-

Tổ chức sắp xếp khoa học các cuộc họp, hội nghị, tiếp tân, lễ tân và
văn phòng làm việc;

-

Có khả năng dịch thuật các thư tín giao dịch thương mại thông
thường bằng ngoại ngữ;

-

Ứng dụng được công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cơ quan.

4.2 Kỹ năng mềm
-

Có khả năng làm việc theo đội nhóm và giao tiếp văn phòng;

-

Trình độ tin học: chứng chỉ B tin học văn phòng

-

Trình độ tiếng Anh: chứng chỉ A .

5. Thái độ
-

Có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức nghề nghiệp; có trách nhiệm
trong công việc;
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-

Có ý thức học tập nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
để đáp ứng yêu cầu xã hội;

-

Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và cải thiện các kỹ năng
mềm.

6. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
-

Nhân viên hành chánh văn phòng trong các cơ quan hành chánh sự
nghiệp, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-

Có khả năng tự học và tiếp tục học tập ở trình độ đại học chuyên
ngành quản trị hành chính văn phòng.

8. Tài liệu tham khảo
-

Luật gia Hoàng Anh - Hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo và trình bày
văn bản hành chính- kinh tế - lao động- dân sự. Nhà xuất bản thông
kê- HÀ NỘI. Năm 2006.

-

Luật gia Nguyễn Thùy Dương. 111 Mẫu soạn thảo văn bản. Nhà
xuất bản thống kê, 2002.

-

Luật gia Nguyễn Trí Hòa – Trần Việt Thái – Vũ Thị Trường Hạnh.
Sổ tay công tác – Soạn thảo và xử lý các văn bản quản lý nhà
nước. Nhà xuất bản thống kê, Năm 1999.

-

Thạc sĩ Lê Văn In- Soạn thảo văn bản của các Tổ chức Đảng, Mặt
trận, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ. Nhà xuất bản chính trị Quốc
gia – HÀ NỘI, Năm 2002.

-

TS Lương Minh Việt, Giáo trình nghiệp vụ thư ký. Nhà xuất bản Hà
Nội, 2005

-

Học viện Hành chính quốc gia, Nghiệp vụ thư ký văn phòng và tổ
chức, Hà Nội, 2002.

-

Thông tư liên tịch (hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn
bản), Số: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.

-

Nghị định của Chính phủ (về công tác văn thư), Số: 110/2004/NĐCP.
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NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1. Tên ngành đào tạo:

-

Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

-

Tiếng Anh: Business Administration

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
3. Kiến thức

-

Nhận thức được những kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác – Lê nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật đại cương.

-

Giải thích được các khái niệm cơ bản trong họat động kinh doanh

-

Hiểu biết các nguyên lý kinh doanh và các phương pháp quản trị
trong các lĩnh vực về marketing, quản lý chất lượng; quản lý bán
hàng, nghiệp vụ kinh doanh, quản lý doanh nghiệp

4. Kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng
-

Đàm phán và xử lý được các tình huống trong kinh doanh.

-

Lập kế hoạch, họach định được chiến lược kinh doanh và phát triển
thị trường.

-

Tổ chức và quản lý được đội nhóm trong kinh doanh.

-

Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý bán hàng.

-

Dịch thuật được các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc.

4.2. Kỹ năng mềm
-

Thiết lập quan hệ với cơ quan hữu quan, đối tác và khách hàng.

-

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo đội nhóm và giao
tiếp xã hội thông thường.

-

Trình độ tin học: chứng chỉ A tin học.

-

Trình độ ngọai ngữ:chứng chỉ A

5. Thái độ

-

Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, có trách nhiệm trong
công việc.

-

Có ý thức học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
để đáp ứng yêu cầu xã hội.
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Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và cải thiện kỹ năng mềm.

6. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-

Là nhân viên thực thi chiến lược trong các bộ phận: phòng kinh
doanh, phòng bán hàng, phòng nhân sự, phòng tiếp thị quảng cáo,
chăm sóc khách hàng ở tất cả các lọai hình công ty và các tổ chức
khác.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

-

Có khả năng tự học và tiếp tục học tập ở trình độ đại học chuyên
ngành Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác như: kế tóan,
tài chính, marketing.

8. Tài liệu tham khảo
-

Dương Hữu Hạnh,(2004).Quản trị Doanh nghiệp, Nhà xuất bản
Thống kê.

-

Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãm, (2010). Quản trị marketing, Nhà
xuất bản giáo dục Việt Nam.

-

Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Hiển,(
2006). Quản trị sản xuất, Nhà xuất bản tài chính.

-

Nguyễn Văn Thi, (2000). Những Chiến Lược Bán Hàng Đột Phá,
Nhà xuất bản Thống kê .

-

Phạm Văn Dược, (2008). Phân tích họat động kinh doanh, Nhà xuất
bản Thống Kê.

-

Phan Thăng, Vũ Thị Phượng, Giang Văn Chiến, (2005). Marketing
căn bản, Nhà xuất bản giao thông vận tải .

-

Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Lan, (2009). Giáo trình Tâm lý
học, Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật,
Thái Trí Dũng, (2004). Tâm lý học Quản trị kinh doanh, Nhà xuất
bản Thống kê.

-

System of National Accounts 1993

-

Trầm Hương, (2007). William t. Brooks - Kỹ Năng Bán Hàng, Nhà
Xuất bản lao động .
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NGÀNH KẾ TOÁN TIN HỌC
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: Kế toán

-

Tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.
3. Kiến thức:
3.1 Kiến thức chung:
-

Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác –Lênin, đường lối chính sách
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh , pháp luật
đại cương;

-

Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc
phòng an ninh

3.2 Kiến thức chuyên ngành:
-

Có kiến thức chung về nghiệp vụ kế toán; thuế và phương pháp khai
báo thuế; vận dụng các phương pháp kỹ thuật kế toán thống kê; có
kiến thức nền về tài chính doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh
tế; kê toán quản trị,…

-

Nắm vững kiến thức chuyên ngành của kế toán viên chuyên nghiệp,
bao gồm những nguyên lý cơ bản về kế toán, những kiến thức
chuyên sâu về từng phần hành kế toán và kế toán tổng hợp vào công
tác kế toán tại doanh nghiệp

-

Hiểu được công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính phù
hợp với những quy định, thông tư, quyết định, chuẩn mực kế toán
Việt Nam, luật quản lý thuế hiện hành.

-

Có kiến thức tin học trong công tác kế toán tại doanh nghiệp.

4. Kỹ năng:
4.1 Kỹ năng cứng:
-

Lập được các chứng từ kế toán: hoá đơn bán hàng, hoá đơn gtgt,
phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, hoá đơn kiêm phiếu
xuất kho, thẻ kho…

-

Tính toán và định khoản được các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến
hoạt động sản xuất kinh doanh.tại đơn vị.

-

Ghi chép được các nghiệp vụ kinh tế vào các sổ sách kế toán liên
quan (sổ chi tiết, sổ tổng hợp).

-

Ứng dụng tin học xây dựng quy trình luân chuyển và lưu trữ chứng
từ đơn vị nhỏ.
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-

Quản lý tin học trong công tác kiểm kê và đối chiếu được sổ quỹ,
hàng tồn kho, công nợ.

-

Lập được bảng lương, bảng trích các khoản theo lương.

-

Lập được bảng tập hợp chi phí tính giá thành đơn giản.

-

Lập báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo bán hàng, báo cáo thuế tháng,
báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và báo cáo
tài chính đơn giản.

-

Phối hợp và làm việc được theo từng phần hành kế toán và biết liên
hệ các phòng ban liên quan để xử lý hiệu quả công việc.

4.2 Kỹ năng mềm:
-

Phối hợp và làm việc được theo từng phần hành kế toán và biết liên
hệ các phòng ban liên quan để xử lý hiệu quả công việc.

-

Thực hiện nghĩa vụ học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

-

Tập luyện các môn thể thao yêu thích để có sức khỏe tốt

-

Trình độ Tiếng Anh: chứng chỉ A

-

Trình độ Tin học: chứng chỉ B

-

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

5. Thái độ:
-

Nhận thức đúng đắn đường lối chính sách, chế độ của Đảng và Nhà
nước; có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật
trong quản lý kinh tế tài chính của đơn vị.

-

Nhân viên kế toán có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, có tinh thần
làm chủ, trung thực và liêm khiết trong công tác được giao.

-

Yêu thích các họat động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

-

Tuân thủ pháp luật.

-

Tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp.

-

Tinh thần cầu tiến.

6. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
-

Làm kế toán viên tại đơn vị: kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán
lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,…hay thiết
lập hệ thống quản lý bán hàng, quản lý kho, quản lý công nợ đơn
giản bằng excel hay access.

-

Xây dựng được bảng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu kế toán chi tiết và
tổng hợp; lập được các biểu bảng lương, bảng phân bổ công cụ dụng
cụ, bảng tính khấu hao tài sản cố định….; Lập báo cáo thuế thu nhập
doanh nghiệp tạm tính hàng quý, báo cáo tài chính năm; thống kê
theo chế độ quy định.
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-

Hành nghề kế toán: làm việc tại các công ty tư vấn, dịch vụ kế toán
- thuế.

-

Sau 2 năm làm việc có kinh nghiệm tại doanh nghiệp có thể trợ
giảng dạy thực hành kế tóan tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-

Sau khi tốt ngiệp có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng
các trường thuộc khối kinh tế chuyên ngành kế toán, tài chính doanh
nghiệp, quản trị kinh doanh ...

-

Tự học nâng cao trình độ, tự cập nhật những thay đổi về chính sách,
quy định của nhà nước liên quan đến nghành kế toán.

8. Tài liệu tham khảo
8.1 Sách:
-

Trần Quý Liên,(2009), NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN, NXB Tài chính.

-

Võ Văn Nhị, (2008), KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, NXB Hà Nội.

-

Nguyễn Tấn Bình, (2003), KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, NXB ĐH Quốc
gia.

-

David Begg, (2007), KINH TẾ VI MÔ, NXB Thống kê.

-

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, (2007), LUẬT KINH TẾ, NXB Giáo dục.

-

Nguyễn Thị Kim Thuý, (2008), NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ, NXB
Thống kê.

-

Nguyễn Minh Kiều, (2008), TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, NXB
Thống kê.

-

Võ Văn Nhị, (2009), THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ, NXB GTVT

-

Đậu Ngọc Châu, (2006), GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM
TOÁN, NXB Tài chính.

-

Vũ Văn Hóa, (2007), GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TIỀN TỆ, NXB
Tài chính.

-

Nguyễn Thị Liên, (2007), GIÁO TRÌNH THUẾ, NXB Tài chính.

-

Bùi Hữu Phước, (2006), HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI TÀI
CHÍNH DOANH NGHIỆP, NXB Lao động.

-

Thiều Thị Tâm, (2007), HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
(ACCOUNTING INFORMATION), NXB Thống kê.

-

Võ Văn Nhị, (2007),KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỚI EXCEL,
NXB Thống Kê.

8.2 Văn bản pháp quy:
-

Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo.
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-

Theo QĐ số 44/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/04/2002.

-

Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo.

-

Theo QĐ số 44/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 9/4/2002.

-

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính

-

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính

-

Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Qủan lý thuết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP
ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Qủan lý thuế

-

Luật Quản lý thuế của Quốc hội khoá XI, Kỳ họp thứ 10 số
78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

-

Thông tư của Bộ Tài chính số 32/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4
năm 2007 hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày
10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị
định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Thuế GTGT.

-

Nghị định 97 Quy định mức lương tối thiểu cho các đơn vị từ ngày
1/1/2010.

-

Luật kế toán số 03/2003 QH11 ngày 17/06/2003

8.3 Các thông tin khác:
-

Tài liệu Phân tích nghề theo phương pháp DACUM do khoa Kinh tế
(nay là khoa Tài chính kế toán) trường Trung cấp Kỹ Thuật Nghiệp
vụ Thủ Đức (nay là trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức) thực
hiện trong giai đoạn từ 12/2005-05/2006.

-

Biên bản Hội thảo hội nghị khách hàng ngày 23/12/2009.
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NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: Kế toán

-

Tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
3. Kiến thức:
3.1 Kiến thức chung:
-

Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác –Lênin, đường lối chính sách
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh , pháp luật
đại cương;

-

Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc
phòng an ninh

3.2 Kiến thức chuyên ngành:
-

Có kiến thức chung về nghiệp vụ kế toán; thuế và khai báo thuế; vận
dụng các phương pháp kỹ thuật kế toán thống kê; có kiến thức nền
về tài chính doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh tế; kê toán quản
trị,…

-

Nắm vững kiến thức chuyên ngành của kế toán viên chuyên nghiệp,
bao gồm những nguyên lý cơ bản về kế toán, những kiến thức
chuyên sâu về từng phần hành kế toán và kế toán tổng hợp vào công
tác kế toán tại doanh nghiệp

-

Hiểu được công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính phù
hợp với những quy định, thông tư, quyết định, chuẩn mực kế toán
Việt Nam, luật quản lý thuế hiện hành.

4. Kỹ năng
4.1 Kỹ năng cứng:
-

Sử dụng phần mềm kế toán, kế toán excel cơ bản

-

Lập được các chứng từ kế toán: hoá đơn bán hàng, hoá đơn GTGT,
phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, hoá đơn kiêm phiếu
xuất kho, thẻ kho…

-

Tính toán và định khoản được các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến
hoạt động sản xuất kinh doanh.tại đơn vị.

-

Ghi chép được các nghiệp vụ kinh tế vào các sổ sách kế toán liên
quan (sổ chi tiết, sổ tổng hợp).

-

Lập được kế hoạch thu chi tài chính đơn vị.

-

Thực hiện được quy trình luân chuyển và lưu trữ chứng từ .

-

Kiểm kê và đối chiếu được sổ quỹ, hàng tồn kho, công nợ.
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-

Lập được bảng lương, bảng trích các khoản theo lương.

-

Lập được bảng tập hợp chi phí tính giá thành đơn giản.

-

Lập báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo bán hàng, báo cáo thuế tháng,
báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và báo cáo
tài chính đơn giản.

-

Phân tích được tình hình tài chính và hoạt động kinh tế doanh
nghiệp nhỏ. Có thể xử lý được các tình huống cơ bản từng phần
hành kế toán.

4.2 Kỹ năng mềm:
-

Thực hiện nghĩa vụ học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

-

Tập luyện các môn thể thao yêu thích để có sức khỏe tốt

-

Phối hợp và làm việc được theo từng phần hành kế toán và biết liên
hệ các phòng ban liên quan để xử lý hiệu quả công việc.

-

Khả năng Giao tiếp Anh văn: Chứng chỉ A tiếng Anh

-

Trình độ Tin học: chứng chỉ A.

5. Thái độ
-

Nhận thức đúng đắn đường lối chính sách, chế độ của Đảng và Nhà
nước; có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật
trong quản lý kinh tế tài chính của đơn vị.

-

Nhân viên kế toán có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, có tinh thần
làm chủ, trung thực và liêm khiết trong công tác được giao.

-

Có tác phong làm việc cẩn thận, cụ thể tỉ mỉ và chính xác, có ý thức
hợp tác trong công việc với các bộ phận có liên quan.

-

Yêu thích các họat động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

-

Tuân thủ pháp luật.

-

Tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp.

-

Tinh thần cầu tiến.

6. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
Học viên tốt nghiệp có cơ hội làm việc tốt và có khả năng thăng tiến
trong tương lai ở môi trường kinh tế Việt Nam hiện nay, có thể làm công
việc kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ; các doanh nghiệp trong
nước và các doanh nghiệp liên doanh, nước ngoài áp dụng kế độ kế toán
Việt Nam cụ thể:
-

Phụ trách các phần hành như kế toán thanh toán, kế toán kho, kế
toán lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,… và
thực hiện được công việc phân tích hoạt động kinh tế trong phạm vi
công việc được phân công.
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-

Kế toán viên: Sau một thời gian tích luỹ có thể làm được kế toán
tổng hợp ở các đơn vị: kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và
tổng hợp; Phân bổ các khoản chi phí định kỳ: chi phí lương, chi phí
công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định….; Lập báo cáo
thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý, báo cáo tài chính
năm; thống kê theo chế độ quy định.

-

Sau 2 năm làm việc có kinh nghiệm tại doanh nghiệp có thể trợ
giảng dạy thực hành kế tóan tại các trường Trung cấp chuyên
nghiệp.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-

Sau khi tốt ngiệp có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng
các trường thuộc khối kinh tế chuyên ngành kế toán, tài chính doanh
nghiệp, quản trị kinh doanh ...

-

Tự học nâng cao trình độ, tự cập nhật những thay đổi về chính sách,
quy định của nhà nước liên quan đến nghành kế toán.

8. Tài liệu tham khảo
8.1 Sách:
-

Trần Quý Liên,(2009), NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN, NXB Tài chính.

-

Võ Văn Nhị, (2008), KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, NXB Hà Nội.

-

Nguyễn Tấn Bình, (2003), KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, NXB ĐH Quốc
gia.

-

David Begg, (2007), KINH TẾ VI MÔ, NXB Thống kê.

-

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, (2007), LUẬT KINH TẾ, NXB Giáo dục.

-

Nguyễn Thị Kim Thuý, (2008), NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ, NXB
Thống kê.

-

Nguyễn Minh Kiều, (2008), TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, NXB
Thống kê.

-

Nguyễn Ngọc Quang, (2009), PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH
TẾ, NXB Giáo dục.

-

Trần Ngọc Thơ, (2003), TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI,
NXB Thống kê.

-

Võ Văn Nhị, (2009), THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ, NXB GTVT

-

Tài liệu học tập khoa Tài chính kế toán.

8.2 Văn bản pháp quy:
-

Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo.

-

Theo QĐ số 44/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 9/4/2002.

-

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính
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-

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính

-

Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Qủan lý thuết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP
ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Qủan lý thuế

-

Luật Quản lý thuế của Quốc hội khoá XI, Kỳ họp thứ 10 số
78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

-

Thông tư của Bộ Tài chính số 32/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4
năm 2007 hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày
10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị
định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Thuế GTGT.

-

Nghị định 97 Quy định mức lương tối thiểu cho các đơn vị từ ngày
1/1/2010.

-

Luật kế toán số 03/2003 QH11 ngày 17/06/2003

8.3 Các thông tin khác:
-

Tài liệu Phân tích nghề theo phương pháp DACUM do khoa Kinh tế
(nay là khoa Tài chính kế toán) trường Trung cấp Kỹ Thuật Nghiệp
vụ Thủ Đức (nay là trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức) thực
hiện trong giai đoạn từ 12/2005-05/2006.

-

Biên bản Hội thảo hội nghị khách hàng ngày 23/12/2009.
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NGÀNH NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN
1. Tên ngành đào tạo
-

Tiếng Việt: Nghiệp vụ Hướng dẫn.

-

Tiếng Anh: Tourist Guide.

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
3. Yêu cầu về kiến thức:
Học xong chương trình này, học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
3.1. Kiến thức chung:
-

Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác –Lênin, đường lối chính sách
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh , pháp luật
đại cương;

-

Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc
phòng an ninh

3.2. Kiến thức chuyên môn:
-

Có kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, thắng
cảnh Việt Nam và thế giới.

-

Có kiến thức cơ bản về ngành du lịch, lịch sử, văn hóa Việt Nam,
công tác nghiệp vụ lữ hànhtuyến điểm du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn.

4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng:
-

Có kỹ năng hướng dẫn và giới thiệu khách tham quan di tích, thắng
cảnh; thiết kế chương trình du lịch phù hợp với điều kiện tài chính,
thời gian, sức khoẻ của du khách; tổ chức, điều hành hướng dẫn
tour; nghiệp vụ tổ chức, hướng dẫn du khách: đưa đón khách tại các
điểm đón, di chuyển, phương tiện sinh hoạt, nghỉ ngơi, vui chơi an
toàn, sức khỏe của du khách trong suốt lộ trình.

4.2. Kỹ năng mềm
-

Có kỹ năng giao tiếp ứng xử đối với từng đối tượng du khách.

-

Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: đạt chứng chỉ TOEIC 300 điểm;
đọc và hiểu các tài liệu tiếng anh chuyên ngành nhà hàng, khách sạn.

-

Trình độ tin học: đạt chứng chỉ A; Sử dụng tốt Word, Excel,
Powerpoint, Internet, Email.

5. Yêu cầu về thái độ
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-

Có ý thức trách nhiệm thực hiện chủ trương chính sách của Nhà
nuờc về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn.

-

Có đạo đức nghề nghiệp và ý thức kỉ luật trong công việc.

-

Có ý thức học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghề
nghiệp để đáp ứng yêu cầu công việc.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
-

Làm hướng dẫn viên du lịch; thiết kế, tổ chức, điều hành các chương
trình du lịch.

-

Nhân viên hướng dẫn tại các bảo tàng, khu du lịch, doanh nghiệp
kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
-

Có điều kiện học liên thông theo chuyên ngành ở bậc đại học tại các
trường đại học được phép đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo
1. Chương trình đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn của các trường: Trường
Đại Học KHXH và NV Hà Nội, trường Nghiệp Vụ Du Lịch Sài Gòn,
Trường Đại Học Văn Hiến, Trường Đại Học Văn Hoá, Trường Đại Học
Hùng Vương.
2. Nguyễn Cường Hiền, Nghệ thuật hướng dẫn du lịch, NXB Văn hoá,
Hà Nội 1994.
3. Đinh Trung Kiên, Một số vấn đề về du lịch Việt Nam, NXB ĐHQG
Hà Nội, 2004.
4. Nguyễn Văn Lê, Xã hội học du lịch, NXB Trẻ, Tp. HCM,1997.
5. Nguyễn Văn Đính, Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp ứng xử
trong kinh doanh du lịch, NXB Thống kê, Hà Nội,1995.
6. Trần Hậu Thự, Hướng dẫn du lịch, Trường ĐH KT Quốc Dân, Hà
Nội,1992.
7. Tổng cục Du lịch, Nghiệp vụ và hướng dẫn du lịch, Hà Nội,1997.
8. Trường Du lịch Hà Nội, Tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch,
Hà Nội,1997.
9. Georges Taylor, Professional of Tour Guide, M’c Lain Ed. New
York,1995.
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NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ
1. Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Cơ điện tử
- Tiếng Anh: Mechatronics.
2. Trình độ đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp
3. Yêu cầu về kiến thức:
Chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử trình độ Trung cấp nhằm trang
bị cho người học sự phát triển toàn diện; có kiến thức và năng lực thực
hành nghề nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ
quốc.
Sau khi tốt nghiệp học sinh có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực
hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành, cụ thể như
sau:
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin;
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ
Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và
nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Có kiến thức về toán và khả năng vận dụng toán học để giải quyết
các yêu cầu thực tế của công việc hoặc có thể tham gia học tập ở các
trình độ cao hơn.
- Có hiểu biết cơ bản về công nghệ chế tạo cơ khí; công nghệ vi xử lý
và điều khiển.
- Có kiến thức về điều khiển tự động, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật lập
trình PLC, hệ thống khí nén, cảm biến.
- Có kiến thức về an toàn lao động, môi trường công nghiệp để nâng
cao ý thức và nhận biết tầm quan trọng của vấn đề môi trường.
4. Yêu cầu về kỹ năng:
Học xong chương trình này, học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
4.1 Kỹ năng cứng:
- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Cơ điện tử.
- Có khả năng sử dụng và khai thác các phần mềm phục vụ công tác
văn phòng như Word, Excel, thư điện tử … và các phần mềm chuyên
ngành như Orcad, Eagle, Proteus, Visual Basic, C, để thiết kế, triển
khai, vận hành và bảo trì các thiết bị cơ - điện tử.
- Biết xử lý kỹ thuật trong phạm vi cụm và bộ phận;
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- Biết tổ chức và quản lý kỹ thuật, nhân lực ở từng công đoạn sản xuất;
- Có khả năng tham gia các chương trình - dự án cải tạo, nâng cấp,
nghiên cứu phát triển công nghệ các trang thiết bị kỹ thuật trong
phạm vi trách nhiệm.
4.2 Kỹ năng mềm:
- Giao tiếp hiệu quả, có khả năng làm việc theo nhóm.
- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành;
- Trình độ ngoại ngữ đạt chứng chỉ A.
5. Yêu cầu về thái độ:
- Có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
- Tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp.
- Tuân thủ pháp luật.
- Yêu thích các họat động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.
- Tinh thần hợp tác làm việc nhóm.
- Tinh thần cầu tiến.
- Có tinh thần tìm tòi, cải tiến trong công việc.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
- Kỹ thuật viên làm việc tại các bộ phận láp ráp, bảo trì, sửa chữa các
sản phẩm cơ điện tử.
- Kỹ thuật viên làm việc tại các bộ phận thiết kế, chế tạo các sản phẩm
cơ điện tử.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có khả năng tiếp tục học ở trình độ cao đẳng, đại học;
- Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu các công
nghệ mới.
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NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
1. Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt:Công nghệ thông tin Đa phương tiện
- Tiếng Anh: Information Technology Multimedia
2. Trình độ đào tạo: trung cấp chuyên nghiệp
3. Yêu cầu về kiến thức:
Học xong chương trình này, sinh viên học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
- Có kiến thức cơ bản về Triết học Mác –Lênin, đường lối chính sách
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh , pháp luật đại
cương;
- Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc phòng
an ninh
- Mô tả chức năng, công dụng các thành phần trong máy tính.
- Sử dụng và khai thác tốt các dịch vụ Internet.
- Trình bày các qui luật phối hợp màu sắc, luật phối cảnh làm kiến
thức nền tản trong thiết kế đồ họa.
- Lựa chọn chương trình, công cụ phù hợp để thiết kế các sản phẩm đồ
họa như logo, nhãn hiệu, bao bì, poster…
- Vận dụng chương trình xử lý âm thanh, phim để biên tập các file âm
thanh, sản xuất streaming video.
- Vận dụng được các ngôn ngữ lập trình, phương pháp phân tích, thiết
kế và triển khai hệ thống website có quy mô nhỏ.
- Phân tích các qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin
vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm.
4. Yêu cầu về kỹ năng:
Học xong chương trình này, học sinh phải đạt các yêu cầu sau:
4.1 Kỹ năng cứng:
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.
- Sử dụng thành thạo các chương trình Photoshop, Illustrator thiết kế
sản phẩm, ấn phẩm, thương hiệu hàng hóa (logo, nhãn hiệu, bao bì,
poster….).
- Sử dụng thành thạo Photoshop, Flash để thiết kế giao diện Web.
- Sử dụng thành thạo phần mềm để thiết kế web.
- Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp MySQL để thiết kế hoàn
chỉnh website.
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- Thiết kế, xây dựng và quản trị Website.
- Sử dụng phần mềm làm phim để xây dựng đoạn phim quảng cáo.
- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Công nghệ thông tin.
- Có khả năng duy trì việc học suốt đời.
4.2 Kỹ năng mềm:
-

Giao tiếp hiệu quả, làm việc hiệu quả trong làm việc nhóm, thiết lập
được mối quan hệ hợp tác thông qua giao tiếp bằng máy tính, dịch
vụ internet;
- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Công nghệ thông tin;
- Có khả năng thuyết trình, diễn giải trước đám đông và phản biện
được một số vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;
- Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên nghành;
- Trình độ ngoại ngữ đạt chứng chỉ A.
5. Yêu cầu về thái độ:
- Chấp nhận nhu cầu đạo đức chuyên môn: có lòng nhân ái, yêu quê
hương, yêu gia đình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có trách
nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
- Yêu thích các họat động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.
- Tinh thần hợp tác làm việc nhóm.
- Tuân thủ pháp luật.
- Tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp.
- Tinh thần cầu tiến.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
- Nhân viên trong các công ty quảng cáo thực hiện các công việc sau:
 Thiết kế sản phẩm, ấn phẩm, thương hiệu hàng hóa (logo, nhãn
hiệu, bao bì, poster….)
 Thực hiện đoạn phim quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.
- Nhân viên trong công ty thiết kế web thực hiện các công việc về thiết
kế giao diện trang web, xử lý hình ảnh đưa lên trang web.
- Nhân viên trong studio thực hiện các công việc về xử lý hình ảnh,
phục chế ảnh, ghép ảnh…
- Nhân viên thiết kế, lập trình, quản trị, phát triển ứng dụng Web cho
các công ty, cơ quan, trường học.
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7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có khả năng tiếp tục học ở trình độ cao đẳng, đại học;
- Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu các công
nghệ mới.
TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11 năm 2010
HIỆU TRƯỞNG
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“ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đào
tạo nguồn nhân lực có năng lực và đạo đức tốt; yêu
nghề, sáng tạo, biết tự khẳng định giá trị, có ý thức học
tập suốt đời, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.”
Sứ mạng của trường Cao đẳng
Công nghệ Thủ Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
Đ/C: 53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 897 2339 _ Fax: 08. 3 896 2474
Email: pdt@mail.tdc.edu.vn _ Website: www.tdc.edu.vn
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