
BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO 

(Kèm theo chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên) 

1. Tên nghề: Công nghệ may  

2. Mã nghề : 6540204 

3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng   

4. Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên 

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;  

6. Thời gian đào tạo:  2,5 năm  

7. Mục tiêu đào tạo:  

Chương trình đào tạo ngành công nghệ may trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có đủ năng lực, phẩm 

chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để đảm nhận công việc của một kỹ thuật viên công nghệ may, quản trị viên sơ cấp tại các doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực may mặc, các cơ sở đào tạo nghề may, hoặc các tổ chức nghiên cứu ngành may.  

Học sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức quản lý sản xuất, triển khai công tác kỹ thuật tại những cơ sở vừa và nhỏ đồng thời có thể 

mau chóng hội nhập với công việc tại các doanh nghiệp lớn. sinh viên sau thời gian đào tạo được trang bị nền tảng kiến thức vững vàng, kỹ năng 

thực hành tốt và có khả năng tiếp tục theo học ở trình độ cao hơn. 

8. Khối lượng kiến, kỹ năng và thời lượng: 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2.155 giờ; tương đương: 93 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ (tương đương: 20 tín chỉ); chiếm: 20% của khóa học 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.750  giờ (tương đương: 73 tín chỉ); chiếm: 81,2 % của khóa học 

- Khối lượng các giờ lý thuyết: 662 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.493  giờ. 
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Bậc 5 

(Trình 

độ 

cao 

đẳng) 

Kiến thức chung: 

- Đào tạo con người phát triển toàn 

diện, hiểu biết một số nội dung cơ 

bản về giáo dục thể chất, Đường lối 

chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 

nước và quốc phòng, an ninh của 

Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo 

vệ Tổ quốc; 

- Nắm được các kiến thức cơ bản tin 

văn phòng, Excel. 

- Hiểu được tính năng và phương thức hoạt 

động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và 

Kỹ năng nhận biết 

- Vận dụng kiến thức đã học để rèn 

luyện trở thành người lao động mới có 

phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và 

năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần 

thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

- Phân biệt được tính hợp pháp và 

không hợp pháp của các hành vi, từ đó 

áp dụng các quy định của pháp luật vào 

đời sống, vào quá trình học tập và lao 

động. 

 

- Có tác phong 

công nghiệp, 

năng động, 

sáng tạo và có 

tính tự  

- Có ý thức tổ 

chức kỷ luật, có 

sức khỏe và 

trách nhiệm khi 

thực hiện công 

việc sau này tại 

-  iáo dục chính trị 

- Pháp luật 

- Giáo dục thể chất 

- Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh 

- Tin học 

- Anh văn 
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các thiết bị ngoại vi. 

- Có vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng 

anh tương đương cấp độ 4 

 

- Làm được các công việc cơ bản của tin 

học văn phòng, Excel. 

- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng 

anh trong giao tiếp thông thường và 

trong môi trường làm việc 

các doanh 

nghiệp. 

- Năng động và 

tích cực trong 

giao tiếp bằng 

tiếng anh 

Kiến thức cơ sở 

- Trình bày được nội dung của các 

môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật ngành 

may, an toàn lao động, quản lý chất 

lượng, hệ thống cỡ số trang phục để 

thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của 

nghề công nghệ may 

- Trình bày được các biện pháp an 

toàn và vệ sinh công nghiệp 

- Phân tích được một số tính chất 

nguyên, phụ liệu may 

Kỹ năng sử dụng 

- Phân tích và thiết lập được các bản vẽ 

kỹ thuật chuyên ngành may; 

 - Phân tích được các tiêu chuẩn chất 

lượng, các số đo cơ bản trong sản xuất 

ngành may; 

- Thực hiện được các biện pháp an toàn 

và vệ sinh công nghiệp. 

- Phân biệt được được một số tính chất 

nguyên, phụ liệu may 

 

Yêu nghề có 

tâm huyết với 

nghề và tác 

phong làm việc 

công nghiệp 

hóa, hiện đại 

hóa;       

 

- Vẽ kỹ thuật ngành 

may 

- Hệ thống cỡ số trang 

phục 

- Quản lý chất lượng 

- Nguyên liệu may – phụ 

liệu may 

- An toàn lao động 
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Kiến thức chuyên môn 

- Biết phương pháp thiết kế các kiểu 

quần âu, áo sơ mi và áo Jacket, 

veston; 

- Biết phương pháp thiết kế, giác sơ 

đồ sản phẩm may trên máy vi tính 

- Biết phương pháp thiết kế mẫu, 

nhảy mẫu, các loại sản phẩm may; 

- Biết phương pháp may các kiểu 

quần âu, áo sơ mi và áo Jacket, 

veston; 

- Trình bày được quy trình lắp ráp các 

loại sản phẩm may thời trang. 

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản 

hồi 

- Có kỹ năng thiết kế tốt các kiểu quần 

âu, áo sơ mi và áo Jacket, veston; 

Có kỹ năng may thành thạo các kiểu 

quần âu, áo sơ mi và áo Jacket, veston; 

- Có kỹ năng quản lý công việc hiệu quả 

trong các dây chuyền may công nghiệp 

- Có kỹ năng triển khai kỹ thuật trong 

các doanh nghiệp may 

- Có kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế  

Đánh giá 

- Có ý thức 

trách nhiệm với 

các sản phẩm  

- Rèn luyện tính 

kiên trì sáng tạo 

trong công tác 

kỹ thuật 

-Thiết kế  trang phục 1 

-Thiết kế trang phục 2 

-Thiết bị may 

-Công nghệ may trang 

phục 1 

-Công nghệ may trang 

phục 2 

-Công nghệ may TP 3 

-Tin học ứng dụng 

ngành may 

-Tiếng anh chuyên 

ngành 

-Đồ án  thiết kế và 

công nghệ 

-Thực tập tốt nghiệp 

1.495/58 
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 Kiến thức tự chọn 

(Lựa chọn trong các kiến thức tự 

chọn sau) 

- Biết phương pháp trình bày được 

công thức thiết kế áo bà ba tay 

thường và áo dài tay jaglan;   

- Hiểu được vai trò, nhiệm vụ của 

công nghệ nhuộm, in hoa, xử lý hoàn 

tất một số loạ 

- Hiểu được Merchandising trong quá 

trình sản xuất hàng may xuất khẩu; 

- Hiểu được các từ tiếng Anh chuyên 

ngành may 

 

Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản 

hồi 

(Lựa chọn trong các kỹ năng tự 

chọn sau) 

- Có kỹ năng thiết kế áo bà ba tay 

thường và áo dài tay jaglan hoặc 

- Phân tích được vai trò, nhiệm vụ của 

công nghệ nhuộm, in hoa, xử lý hoàn tất 

một số loại vải  

- Lập và triển khai được kế 

Merchandising trong quá trình sản xuất 

hàng may xuất khẩu  

- Đọc, dịch được các tài liệu kỹ thuật tiếng 

anh chuyên ngành  

Đánh giá 

 

 Rèn luyện tính 

cẩn thận, sáng 

tạo,  nghiêm túc 

chính xác, tác 

phong công 

nghiệp và có ý 

thức tiết kiệm 

nguyên liệu. 

 

(Lựa chọn trong 

các mô đun tự chọn 

sau) 

 

- Mỹ thuật trang phục 

-Marketting ngành may 

-Thiết kế trang phục 

truyền thống 

-Quá trình hoàn tất vải 

120/6 

  

 

                                                                                                                                                                      Hiệu trưởng 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                  Nguyễn Khắc Ngọc 

 

 


