
  KHÓA HỌC: KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN   

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

 + Trang bị học sinh kiến thức cơ bản về cấu tạo máy, cách vận hành, cách 

xỏ chỉ máy, chỉnh chỉ cho máy. 

Về kỹ năng nghề: 

+ May được các đường may cơ bản, may được 1 số chi tiết của sản phẩm. 

+ Chỉnh sửa đường may và 1 một số hư hỏng cơ bản, biết áp dụng các 

đường may để lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm. 

 Thời gian học: 45 giờ 

 Tuần học 3 buổi (4 tuần) 

 Học phí: 800.000 đ 

 

 KHÓA HỌC: CẮT MAY TRANG PHỤC NAM 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Kiến thức về đo ni mẫu khi cắt, may trang phục nam trên cơ thể người 

mặc. 

+ Kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế. 

Về kỹ năng nghề: 

+ Cắt may hoàn chỉnh áo sơ mi, quần tây nam. 

+ May hoàn chỉnh, đúng thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật áo sơ 

mi, quần tây nam. 

+ Đo và cắt may được cho nhiều ni mẫu khác nhau 

 Thời gian học: 108 giờ 

 Tuần học 3 buổi (11 tuần) 

 Học phí: 2.000.000 đ 

   

  



 KHÓA HỌC: CẮT MAY TRANG PHỤC NỮ  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Kiến thức về đo ni mẫu khi cắt, may trang phục nữ trên cơ thể người 

mặc. 

+ Kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Cắt may áo sơ mi, quần tây nữ. 

+ Thiết kế hoàn chỉnh áo sơ mi, quần tây nữ. 

+ May hoàn chỉnh, đúng thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật áo sơ 

mi, quần tây nữ. 

+ Đo và cắt may được áo, quần tây nữ theo cataloge 

 Thời gian học: 108 giờ 

 Tuần học 3 buổi (11 tuần) 

 Học phí: 2.000.000 đ 

 

 

  KHÓA HỌC: CẮT MAY VÁY – ÁO ĐẦM  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Trang bị kiến thức về phương pháp đo ni mẫu của váy, áo đầm trên cơ 

thể người mặc 

+ Trang bị kiến thức về phương pháp thiết kế, quy trình may váy, áo đầm.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế hoàn chỉnh các chi tiết của váy, áo đầm. 

+ May hoàn chỉnh váy, áo đầm đúng mẫu thiết kế, thông số kích thước và 

yêu cầu kỹ thuật của từng kiểu theo cataloge 

 Thời gian học: 108 giờ 

 Tuần học 3 buổi (11 tuần) 

 Học phí: 3.000.000 đ 

  



       KHÓA HỌC: CẮT MAY TRANG PHỤC NAM NÂNG CAO  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Trang bị kiến thức về đo ni mẫu khi cắt, may trang phục nam nâng cao 

trên cơ thể người mặc. 

+ Kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế, quy trình may hoàn chỉnh 

trang phục nam nâng cao.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế hoàn chỉnh trang phục nam biến kiểu, nâng cao 

+ Ráp hoàn chỉnh, đúng thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật trang 

phục nam nâng cao 

+ Đo và cắt may được trang phục nam theo cataloge 

 Thời gian học: 108 giờ 

 Tuần học 3 buổi (11 tuần) 

 Học phí: 3.000.000 đ 

 

       KHÓA HỌC: CẮT MAY TRANG PHỤC NỮ NÂNG CAO  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Trang bị kiến thức về đo ni mẫu khi cắt, may trang phục nữ nâng cao 

trên cơ thể người mặc. 

+ Kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế, quy trình may hoàn chỉnh 

trang phục nữ nâng cao.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế hoàn chỉnh trang phục nữ biến kiểu, nâng cao. 

+ Ráp hoàn chỉnh, đúng thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật trang 

phục nữ nâng cao 

+ Đo và cắt may được trang phục nữ theo cataloge. 

 Thời gian học: 108 giờ 

 Tuần học 3 buổi (11 tuần) 

 Học phí: 3.000.000 đ 

  



KHÓA HỌC: CẮT MAY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Trang bị kiến thức về đo ni mẫu khi cắt, may áo bà ba, áo dài truyền 

thống trên cơ thể người mặc. 

+ Kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế, cắt may áo bà ba, áo dài 

truyền thống.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế, cắt may hoàn chỉnh đúng thông số kích thước và yêu cầu kỹ 

thuật áo bà ba, áo dài truyền thống. 

+ Đo và cắt may được áo dài truyền thống theo cataloge. 

 Thời gian học: 108 giờ 

 Tuần học 3 buổi (11 tuần) 

 Học phí: 3.000.000 đ 

 

 KHÓA HỌC: CẮT MAY ÁO JACKET NAM, NỮ  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Phương pháp thiết kế cắt may áo jacket nam, nữ một và hai lớp. Từ kiến 

thức trên giúp học viên có thể may hoàn chỉnh áo jacket nam, nữ một và hai lớp.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế ứng dụng cắt và may hoàn chỉnh áo jacket nam, nữ một và hai 

lớp biến kiểu nam, nữ 

+ Phát huy khả năng tư duy sáng tạo, nắm bắt được nhu cầu của thị trường 

thiết kế cắt may được các dạng áo jacket biến kiểu. 

 Thời gian học: 108 giờ 

 Tuần học 3 buổi (11 tuần) 

 Học phí: 3.000.000 đ 

  



  KHÓA HỌC: CẮT MAY VESTON NỮ  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Trang bị cho học viên phương pháp thiết kế các chi tiết áo Veston nữ. 

Từ kiến thức trên giúp học viên có thể thiết kế áo Veston nữ căn bản, biến kiểu. 

+ Kiến thức cơ bản về quy trình may hoàn chỉnh áo Veston nữ căn bản, 

biến kiểu.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Thiết kế được áo Veston nữ căn bản và biến kiểu. 

+ May hoàn chỉnh, đúng thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật áo 

Veston nữ 

+ Phát huy khả năng tư duy sáng tạo, nắm bắt được nhu cầu của thị 

trường, thiết kế cắt may được các kiểu áo Veston nữ. 

 Thời gian học: 108 giờ 

 Tuần học 3 buổi (11 tuần) 

 Học phí: 3.000.000 đ 

 

  KHÓA HỌC: MAY SỬA TRANG PHỤC  

 

Sau khi học xong khóa học này người học đạt được những năng lực sau:  

Về kiến thức nghề: 

+ Trang bị kiến thức cơ bản về cấu tạo máy, cách vận hành, cách xỏ chỉ 

máy, chỉnh chỉ cho máy. 

+ Hiểu được các đường may cơ bản trên các loại trang phục cần may sửa.  

Về kỹ năng nghề: 

+ Chỉnh sửa đường may và 1 một số hư hỏng cơ bản. 

+ Biết may sửa các loại áo, quần, váy, áo đầm và biến kiểu. 

 Thời gian học: 45 giờ 

 Tuần học 3 buổi (04 tuần) 

 Học phí: 1.000.000 đ 

 


