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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CĐ CN&QT SONADEZI 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

CÔNG NGHỆ MAY 
 

Tên chương trình:           CTĐT Cử nhân Cao đẳng Công nghệ May 

Trình độ đào tạo:       Cao đẳng 

 Ngành đào tạo:           Công nghệ May 

Mã ngành đào tạo:      

Loại hình đào tạo:      Chính quy 

(Ban hành tại Quyết định số 62/QĐ-CDS ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi) 

1. 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 hoặc trung 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 

viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức quản lý sản xuất 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. 

Một cách cụ thể mục tiêu chuyên môn của ngành bao gồm: 

a. Kiến thức 

- Nắm vững toàn bộ quy trình công nghệ và từng công đoạn của dây chuyền 

sản xuất; sử dụng thành thạo các loại máy móc, trang thiết bị tại nhà xưởng 

để sản xuất các sản phẩm may hoàn chỉnh. 

- Nắm vững phương pháp tổ chức và quản lý chuyền. 

- Có khả năng thiết lập quy trình sản xuất sản phẩm may trên chuyền. 

- Biết kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm. 

b. Kỹ năng 

- Sử dụng thành thạo các máy may trên chuyền. 
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- Thiết kế sản phẩm may, thực hiện triển khai sản xuất trên chuyền và kiểm 

tra chất lượng sản phẩm. 

- Đào tạo, huấn luyện chuyên môn cho công nhân. 

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

STT TÊN MÔN HỌC ĐVHT GHI CHÚ 

I Kiến thức đại cương 57  

1 Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 8 CTK 

2 Đường lối cách mạng Việt Nam 4 CTK 

3 Tư tưởng HCM  3 CTK 

4 Ngoại ngữ (căn bản, giao tiếp, chuyên ngành) 17  

5 Toán cao cấp 5 CTK 

6 Vật lý đại cương 4 CTK 

7 Hóa học đại cương 3 CTK 

8 Tin học cơ bản 4 CTK 

9 AutoCAD căn bản 3  

10 Giáo dục thể chất 3 CTK 

11 Giáo dục quốc phòng 3 CTK 

II Kiến thức cơ sở ngành 54   

1 Cơ kỹ thuật 3 CTK  

2 Điện công nghiệp 3 CTK   

3 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 3 CTK   

4 Vật liệu dệt (xơ sợi, thí nghiệm vật liệu) 3  

5 Nguyên phụ liệu ngành may 3 CTK 

6 Hoàn tất vải 2 CTK 

7 Thiết kế sản phẩm, nhảy size, giác sơ đồ 4  

8 Cấu trúc xí nghiệp may 3  

9 Quản lý chất lượng ngành may 3 CTK 

10 Thiết bị ngành may 3 CTK 

11 An toàn công nghiệp và môi trường 3 CTK 

12 Tổ chức và quản lý sản xuất 2 CTK 

13 Dự toán và quản lý nguyên phụ liệu 6  

14 Phân tích thao tác 4  

15 Kỹ thuật may 1 1 CTK 
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16 Thiết kế 1 5 CTK 

17 Kỹ năng quản trị căn bản 3  

III Kiến thức chuyên ngành   

 Chuyên ngành Quản lý sản xuất 18  

18 Kỹ thuật may 2 6  

19 Kỹ thuật may 3 6  

20 Tính toán thời gian và giá thành 6  

 Chuyên ngành Thiết kế rập 19  

21 Mỹ thuật trang phục 3  

22 Kỹ thuật may 2 5  

23 Thiết kế 2 6  

24 Thiết kế 3  5  

IV Thực tập 23  

 Thực tập tay nghề 5  

 Thực tập công nghệ  8  

 Thực tập tốt nghiệp 10  

V Thi tốt nghiệp  5  

 Tổng chuyên ngành QLSX 157  

 Tổng chuyên ngành Thiết kế rập 158  

 

 HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 

 
 
 
 

ThS. Lưu Phước Dũng 

 


