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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành/nghề: May thời trang 

Mã nghề: 5540205 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương ; 

Thời gian đào tạo: 2  năm 

 

1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

1. 1 Mục tiêu chung: 

 Chính trị, đạo đức:  

+  Hiểu biết một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước;  

+ Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam; 

+  Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam để kế thừa truyền 

thống và phát triển năng lực trong giai đoạn tới, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ 

của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; 

+ Yêu nghề có tâm huyết với nghề và tác phong làm việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa;  

+ Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của dân tộc; 

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc. 

 Thể chất, quốc phòng: 

+ Có sức khỏe để tham gia học tập và làm việc trong ngành May; 

 Hiểu biết về  phương pháp rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe, tạo cơ hội 

phấn đấu và phát triển; 

        + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục 

quốc phòng - An ninh; 

        + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện 

theo nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

 Kiến thức:  

  Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật, kĩ thuật điện, an 

toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang; 
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  Hiểu và nhận biết được một số nguyên, phụ liệu may; 

  Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản 

trên dây chuyền may; 

  Biết phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket; 

  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; 

  Trình bày được quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang. 

 Kỹ năng: 

  Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời 

trang; 

  Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may; 

  Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang; 

  Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm; 

 Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang; 

  Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

1.3. Vị trí  việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp May thời trang học sinh có thể 

có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và có thể đảm nhiệm được mọi 

vị trí trên dây chuyền may công nghiệp trong các doanh nghiệp, đồng thời có thể tự mở 

cửa hàng may đo thời trang cho riêng mình, tham gia công tác quản lý và điều hành sản 

xuất, quản lý chất lượng sản phẩm tại các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành 

Công nghệ may và thời trang 

- Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may; 

- Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao 

hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề. 

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC 

- Số lượng môn học, mô đun: 26 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 71 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ; 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1750 giờ; 

- Khối lượng lý thuyết: 513 giờ; Thực hành, thí nghiệm: 1492 giờ; 

3. Hướng dẫn sử dụng chương trình 
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4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của mỗi trường và kế hoạch đào tạo hàng năm 

theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình 

đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt 

động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định. 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun: 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ 

thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn:  

 Tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-

LĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 Quy định về việc tổ chức thực hiện chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương 

thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 

Cụ thể:  

 - Hình thức kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun có thể là kiểm tra viết, vấn đáp, 

trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên 

đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. 

 - Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô-đun đối với mỗi bài kiểm tra viết và 

trắc nghiệm từ 60 đến120 phút; Thời gian kiểm tra vấn đáp là 40 phút chuẩn bị và 

20 phút trả lời; Các hình thức kiểm tra khác tùy theo đặc thù mỗi môn học, mô-đun 

Khoa đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô-

đun. 

 - Cách tính điểm trung bình môn học: Điểm trung bình môn học = Điểm trung 

bình kiểm tra * 0.4+ điểm thi kết thúc môn học * 0.6. 

4.4 Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:  

- Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp  được Thực hiện theo Thông 

tư số 09/2017/TT-LĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 Quy định về việc tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế 

hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công 

nhận tốt nghiệp: 

 - Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ 

điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. 

 - Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề 

nghiệp; Thực hành nghề nghiệp. 
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  - Thi tốt nghiệp: 

STT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi 

1 Chính trị 
Viết 

Hoặc trắc nghiệm 

90 phút 

45 - 60 phút 

2 Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp: Viết 120 phút 

3 Thực hành nghề nghiệp: Thực hành 
Không quá 

6 giờ 

- Xét công nhận tốt nghiệp: 

 Thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “Quy định việc tổ chức thực hiện chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức 

tích lũy mô – đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp”. 

 Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận 

tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng. 

 

4.5. Các chú ý khác (nếu có): Không 

            

 


