
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỀ  

 

 Khai giảng thường xuyên. 

 Học viên học trực tiếp trên máy tính thế hệ 

mới. 

 Sau khóa học, học viên  có khả năng thiết kế, 

hoàn thiện được các sản phẩm đồ họa như áp 

phích quảng cáo nhãn mác hàng hóa, tạo các 

khuôn mẫu cho sách, báo; Thiết kế banner cho 

các trang Web. 

 

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 

SỬ DỤNG CNTT CĂN BẢN 

 Sau khóa học, học viên có khả năng sử dụng được hệ điều hành Windows, phần mềm 

soạn thảo, phần mềm xử lý bảng tính, phần mềm trình chiếu, và một số dịch vụ Internet 

cơ bản để làm công tác văn phòng. 

 Thời gian khóa học : 3 tuần                                          

 Tuần học 3 buổi                 

 Học phí : 500.000đ/ khóa 

THIẾT KẾ QUẢNG CÁO 

 Sau khóa học, học viên có khả 

năng sử dụng thành thạo phần 

mềm sử dụng làm công cụ thiết kế 

các hình thức quảng cáo. 

 Thời gian khóa học : 5 tuần 

 Tuần học 3 buổi 

 Học phí : 800.000đ/ khóa 

XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN 

 Sau khóa học, học viên có khả 

năng sử dụng thành thạo phần 

mềm xử lý ảnh đáp ứng các yêu 

cầu của các sản phẩm thực tế.  

 Thời gian khóa học: 5 tuần 

 Tuần học 3 buổi 

 Học phí : 800.000đ/ khóa 
 

VẼ KỸ THUẬT với 

AUTOCAD 

 Sau khóa học, học viên có khả 

năng sử dụng thành thạo phần 

mềm để tạo các bản vẽ kỹ thuật. 

 Thời gian khóa học : 5 tuần 

 Tuần học 3 buổi 

 Học phí : 800.000đ/ khóa 

XỬ LÝ ẢNH NÂNG CAO 

 Sau khóa học, học viên có khả năng 

sử dụng thành thạo phần mềm xử lý 

ảnh để hoàn chỉnh về hiệu ứng chữ, 

cắt ghép hình ảnh, hiệu chỉnh hình 

ảnh, màu sắc…  

 Thời gian khóa học: 6 tuần 

 Tuần học 3 buổi 

 Học phí : 1.000.000đ/ khóa 
 


