
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TRUNG CẤP MAY THỜI TRANG 

Tên ngành, nghề: May thời trang 

Mã ngành, nghề: 5540205 

Hình thức đào tạo: Chính quy. 

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

+ Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương, học bổ sung văn hoá THPT theo Quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian đào tạo: 1,5 năm cho đối tượng tốt nghiệp THPT; đối tượng tốt nghiệp THCS cộng thêm 

thời gian học bổ sung văn hoá THPT theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Trung cấp. Đạt trình độ kỹ năng nghề bậc 4/8 

theo khung năng lực kỹ năng nghề Quốc gia 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: Rèn luyện về kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ trách nhiệm 

- Về 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; 

  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. 

- Về 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; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

  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. 

 

1.2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp nghề học sinh có thể trực tiếp tham gia sản 

xuất trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoặc có thể trực tiếp làm việc 

tại các vị trí như tổ trưởng, tổ phó, phòng kỹ thuật...... 

- 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. Nội dung chương trình: 

Mã Tên môn học, mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý thuyết 
Thực 

hành, bài 

tập 

Kiểm tra 

(LT hoặc 

TH) 

I Các môn học chung 12 255 94 148 13 

MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 



MH 04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 4 90 30 56 4 

II Đào tạo kỹ năng mềm 3 60 18 39 3 

MH 07 Kỹ năng mềm 3 60 18 39 3 

III Các môn học, mô đun chuyên môn 

ngành, nghề 61 1535 339 1054 142 

III.1 Môn học, mô đun cơ sở 10 150 96 37 17 

MH08  Vẽ kỹ thuật ngành may 2 30 14 13 3 

MH09 Cơ sở thiết kế trang phục 2 30 20 6 4 

MH10 Vật liệu may 2 30 23 4 3 

MH11 Thiết bị may 2 30 17 10 3 

MH12 An toàn lao động 2 30 22 4 4 

III.2 Môn học, mô đun chuyên môn  44 1080 229 742 109 

MĐ13 Thiết kế trang phục 1 3 75 25 38 12 

MĐ14 May áo sơ mi nam, nữ 8 195 30 148 17 

MĐ15 May quần âu nam, nữ 6 150 24 110 16 

MH16 Thiết kế trang phục 2 1 30 10 14 6 

MĐ17 May áo jacket nam 7 180 25 142 13 

MĐ18 May các sản phẩm nâng cao 8 210 20 176 14 

MH19 Tiếng Anh chuyên ngành 2 45 15 26 4 

MH20 Công nghệ sản xuất 3 60 18 33 9 

MH21 Quản lý chất lượng sản phẩm 1 15 14 0 1 

MĐ22 Thiết kế mẫu công nghiệp 2 60 14 37 9 

MH23 Thiết kế trang phục 3 1 30 11 15 4 

MH24 Nhân trắc học 2 30 23 3 4 

II.3 Thực tập tốt nghiệp 7 305 14 275 16 

  Tổng cộng  76 1850 451 1241 158 

 


