
CHUẨN ĐẦU RA 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG 
(Kèm theo Quyết định số:239 /QĐ-QT ngày 12 tháng 8  năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường TCN Quang Trung) 
 

 

Tên ngành, nghề: MAY THỜI TRANG 

Mã nghề:  5540205 

Trình độ đào tạo: Trung cấp  

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tƣợng tuyển sinh: 

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương. 

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương. 

Thời gian đào tạo:  

- Đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương hoặc học sinh tốt nghiệp 

THCS không đăng ký học VHPT: 02 năm. 

- Đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS và tương đương có đăng ký học VHPT: 

Từ 2,5 đến 03 năm (tùy theo chương trình VHPT mà học sinh đăng ký). 

1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ có năng lực hành 

nghề tương xứngvới trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức 

chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề may; có đạo đức lương tâm 

nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tạo điều kiện cho 

người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm hoặc 

tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Kiến thức:  

 Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật, vật liệu may, 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. 
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 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. 

- 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. 

1.3. Vị trí việc làm sao khi tốt nghiệp: 

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

tham gia sản xuất trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước 

ngoài. 

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 lƣợng kiến thức và thời gian khoá học: 

- Số lượng môn học, mô đun: 23 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 70 Tín chỉ 

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



- Khối lượng các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1.325 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 489 giờ; Thực hành, thực tập, thảo luận, bài tập: 1.091 

giờ. 

3. Nội dung chƣơng trình: 

Mã  

MH, 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 

 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

 số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

Thí 

nghiệm/ 

Bài tập/ 

Thảo 

luận 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

I Các môn VHPT  1.020    

 Toán học  360    

 Vật lý  210    

 Hoá học  210    

 Văn học  240    

II Các môn học chung 12 255 94 148 13 

MH 01 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 02 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2 

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 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

III 
Các môn học, mô đun đào tạo 

nghề 
58 1.325 395 828 102 

III.1 
Các môn học, mô đun kỹ thuật 

cơ sở 
8 120 70 40 10 

MH 07 Vẽ kỹ thuật ngành may 2 30 15 12 3 

MH 08 Cơ sở thiết kế trang phục 2 30 20 8 2 



MH 09 Vật liệu may 2 30 20 8 2 

MH 10 Thiết bị may 2 30 15 12 3 

III.2 Các môn học, mô đun chuyên 

môn nghề 
50 1.205 325 788 92 

MĐ 11 Thiết kế áo sơ mi-quần âu nam, 

nữ 
4 60 45 10 5 

MĐ 12 May áo sơ mi nam, nữ 4 120 5 105 10 

MĐ 13 May quần âu nam, nữ 3 90 5 75 10 

MĐ 14 Thiết kế, cắt may áo jacket 5 120 35 75 10 

MĐ 15 Thiết kế, cắt may váy, áo váy 5 120 35 75 10 

MĐ 16 Thiết kế, cắt may các sản phẩm 

nâng cao 
6 150 45 95 10 

MĐ 17 Sáng tác mẫu thời trang 2 45 15 25 5 

MĐ 18 Thiết kế thời trang công sở 4 90 30 50 10 

MĐ 19 Đồ họa trang phục 3 60 15 40 5 

MH 20 Quản lý chất lượng sản phẩm 2 30 20 8 2 

MĐ 21 Thiết kế mẫu công nghiệp 3 45 15 25 5 

MĐ 22 Công nghệ sản xuất 4 80 45 25 10 

MĐ 23 Thực tập tốt nghiệp 5 195 15 180 0 

Tổng cộng 65 1.580 489 976 115 

 


