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  2 KỸ SƯ CÔNG NGHỆ MAY 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 
1. Thông tin chung của chương trình 

 

Tiêu đề Thông tin 

Tên chương trình Công nghệ may 

Mã chương trình 7540202 

Tên bằng tốt nghiệp Kỹ sư công nghệ may 

Nơi cấp bằng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 

Hình thức học Toàn thời gian 

Số tín chỉ tích lũy 156 tín chỉ 

Thời lượng học 6,5 năm (4,5 năm đúng hạn và 2 năm gia hạn 

Ngôn ngữ sử dụng Việt Nam 

Cấp độ tiếng Anh yêu cầu TOEIC 450 

Trang web fgd.iuh.edu.vn 

Ngày cập nhật Tháng 8, 2020 

2. Mục tiêu – Chuẩn đầu ra của chương trình 

a. Mục tiêu giáo dục của chương trình (PEOs) 

Sau khi tốt nghiệp từ 3 đến 5 năm, sinh viên tốt nghiệp chương trình công nghệ may có thể: 
 

No. Programme Education Objectives (PEOs) 

1. Vận dụng linh hoạt các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã được học trong chương trình 

công nghệ may để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực May công nghiệp. 

2. Quản lý và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực may công nghiệp. 

3. Học tập suốt đời và tự cập nhật kiến thức, công nghệ theo xu hướng hiện đại. 

4. Thể hiện trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng sự khác biệt. 

 

b. Chuẩn đầu ra của chương trình (ELOs) 

Chương trình được thiết kế để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đạt được kết quả học tập mong 

đợi sau: 
 

Thứ 

tự 
Chuẩn đầu ra 

a. Vận dụng kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật và IT trong lĩnh vực May Công Nghiệp. 

b. 
Vận dụng kiến thức kinh tế, văn hóa xã hội và quản lý để giải quyết các vấn đề trong lĩnh 

vực May công nghiệp. 

c. Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực may công nghiệp. 

d. Vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề trong sản xuất may 

e. 
Vận dụng linh hoạt các kỹ năng chuyên ngành để triển khai và giải quyết các vấn đề kỹ 

thuật trong sản xuất. 

f. Thiết kế sản phẩm và triển khai quy trình sản xuất may công nghiệp. 

g. Cải tiến sản phẩm và đánh giá quy trình sản xuất may công nghiệp. 

h. Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói, văn bản và tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực may công nghiệp. 

i. Khả năng làm việc nhóm hiệu quả. 

j. Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và tác phong công nghiệp. 

mailto:fgd@iuh.edu.vn
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Bảng mapping giữa chuẩn đầu ra của chương trình với mục tiêu 
 

ELOs 

PEOs 
a b c d e f g h i j 

1           

2          

3        
 

 

4 
 

 
      

 
3. Tuyển sinh – Đào tạo – Tốt nghiệp 

a. Tiêu chuẩn nhập học 

Tiêu chí xét tuyển của IUH cũng được xác định dựa trên quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Thí sinh trong cả nước đã tốt nghiệp THPT với kết quả: các môn thuộc tổ hợp môn đăng ký có 

điểm lớn hơn 1,0 và tổng điểm không thấp hơn điểm xét tuyển do Trường quy định có quyền đăng 

ký vào chương trình GT. Việc xét tuyển chương trình Công nghệ May theo tổ hợp môn A00 (Toán, 

Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C01 (Văn, Toán, Lý) và D90 (Toán, Khoa học Tự nhiên, 

Tiếng Anh). Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 là 320 sinh viên 

Chính sách tuyển sinh của ngành Công nghệ May cũng dựa trên quy chế tuyển sinh của IUH 

nhằm đảm bảo số lượng sinh viên và nâng cao chất lượng đầu vào của sinh viên. Việc đăng ký 

FGTD hàng năm do IUH quyết định dựa trên số lượng nhân viên giảng dạy và nhu cầu thực tế của 

xã hội. 

Thông tin chi tiết về tiêu chí tuyển sinh cập nhật của chương trình có thể tham khảo tại 

http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/ 

b. Quy trình đào tạo 

-Quá trình đào tạo và yêu cầu tốt nghiệp dựa trên quy định của Bộ GD & ĐT và IUH về đào 

tạo theo tín chỉ với các nội dung bổ sung sau: 

-Kế hoạch đào tạo cả năm được thiết kế với 3 học kỳ / năm. Thời lượng cho 2 học kỳ chính là 

16 tuần và học kỳ hè là 7 tuần. 

-Trong 4,5 năm học, sinh viên ngành Công nghệ May phải hoàn thành 156 tín chỉ để được tốt 

nghiệp. Khối lượng học tập được phân bổ đều trong 9 học kỳ. Mỗi học kỳ, sinh viên có thể lựa chọn 

và đăng ký các khóa học phù hợp với lịch trình cá nhân của mình miễn là khối lượng học tập cần 

thiết cho mỗi học kỳ là tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa là 30 tín chỉ. 

c. Điều kiện tốt nghiệp 

Sinh viên ngành Công nghệ May có đủ các điều kiện sau đây được xét công nhận tốt nghiệp: 

 Khi ra trường không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị kỷ luật đình chỉ học tập; 

 Tích lũy đủ các môn học trong chương trình giáo dục; 

 Điểm trung bình chung tích lũy toàn chương trình / khóa học từ 2,00 trở lên; 

 Có chứng chỉ giáo dục quân sự và giáo dục thể chất. 

 Có chứng chỉ TOEIC 450 trở lên (hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về năng lực ngoại ngữ) đối với sinh viên đại học hệ chính quy. 

 Có chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản. 

Quá trình xét tốt nghiệp 

http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/
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 Bước 1: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nộp hồ sơ xét tốt nghiệp vào Khoa Công 

nghệ May – Thời trang (FGD). 

 Bước 2: Giáo vụ Khoa kiểm tra tư cách tốt nghiệp của sinh viên, giải quyết các vấn đề 

về hồ sơ của sinh viên và đề xuất danh sách tốt nghiệp. 

 Bước 3: Phòng Hành chính Học vụ (AAO) tập hợp và thẩm định danh sách tốt nghiệp, 

trình Hội đồng xét tốt nghiệp quyết định. 

4. Cơ hội việc làm 

Sau khi tốt nghiệp chương trình Công nghệ may, sinh viên có thể: 

Tham gia làm việc tại các vị trí về tính 

định mức nguyên phụ liệu, lập kế hoạch sản 

xuất, thiết kế rập, tài liệu kỹ thuật, quản lý 

đơn hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, 

quản lý chất lượng sản phẩm,  quản  lý và 

điều hành chuyền may tại các doanh nghiệp 

may 

Tham gia làm việc tại phòng nghiên 

cứu, phát triển mẫu, các vị trí kỹ thuật, theo 

dõi đơn hàng tại các văn phòng đại diện của 

nước ngoài 

Tham gia quản lý và điều hành công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân với vai 

trò giám đốc, phó giám đốc 

Tham gia giảng dạy tại các trường trung 

cấp, cao đẳng nghề 

Ngoài ra sau ba đến năm năm sinh viên 

đã có đầy đủ kinh nghiệm để thành lập doanh 

nghiệp kinh doanh cho riêng cá nhân. 

 

 

 

 

 
5. Cấu trúc chương trình 

 

STT CỤM Số lượng tín chỉ 

 
1 

 
Khối kiến thức giáo dục đại cương 

48 

Bắt buộc 39 

Tự chọn 9 

 
2 

 
Khối kiến thức cơ sở ngành 

47 

Bắt buộc 35 

Tự chọn 12 

 
3 

 
Khối kiến thức chuyên ngành 

48 

Bắt buộc 36 

Tự chọn 12 

4 Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp Bắt buộc 13 
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Tổng 156 

 
Khung chương trình: 

Được thiết kế với 03 khối kiến thức là giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành sau 

đó sẽ đến thực tập tại Doanh nghiệp và làm Khóa luận tốt nghiệp 

STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số lượng tín chỉ 

Tổng LT TH 

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 48   

Bắt buộc 38 31 7 

1 4203014164 Triết học Mác -Lênin 3 3 0 

2 4203014165 Kinh tế chính trị Mác -Lênin 2 2 1 

3 4203014169 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0 

4 4203000664 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 

5 4203002422 Pháp luật đại cương 2 2 0 

6 4203003259 Toán cao cấp 1 * 2 2 0 

7 4203003288 Toán cao cấp 2 * 2 2 0 

8 4203003192 Kỹ năng làm việc nhóm * 2 1 1 

9 4203003198 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học * 2 1 1 

10 4203003307 Giáo dục thể chất 1 2 2 0 

11 4203003306 Giáo dục thể chất2 2 2 0 

12 4203003242 Giáo dục quốc phòng và an ninh 1 4 2 2 

13 4203003354 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 4 2 2 

14 4203003067 Tiếng Anh 1 3 3 0 

15 4203002421 Tiếng Anh 2 3 3 0 

Tự chọn 9 6 3 

Tự chọn nhóm 1 (sinh viên chọn 1 trong 6 môn) 3 2 1 

1 4203003217 Quản trị học * 3 2 1 

2 4203003196 Giao tiếp kinh doanh * 3 2 1 

3 4203003285 Kế toán cơ bản * 3 2 1 

4 4203003206 Môi trường và con người * 3 2 1 

5 4203003205 Quản trị doanh nghiệp * 3 2 1 

6 4203003197 Kỹ năng xây dựng kế hoạch * 3 2 1 

Tự chọn nhóm 2 (sinh viên chọn 1 trong 5 môn) 3 2 1 

1 4203003193 Toán ứng dụng * 3 2 1 

2 4203003320 Phương pháp tính * 3 2 1 

3 4203003240 Hàm phức và phép biến đổi Laplace * 3 2 1 

4 4203003345 Vật lý đại cương * 3 2 1 

5 4203003395 Logic học * 3 2 1 

Tự chọn nhóm 3 (sinh viên chọn 1 trong 6 môn) 3 2 1 

1 4203003325 Tâm lý học đại cương * 3 2 1 

2 4203003195 Xã hội học * 3 2 1 

3 4203010665 Cơ sở văn hóa Việt Nam * 3 2 1 

4 4203003245 Tiếng Việt thực hành * 3 2 1 

5 4203003203 Âm nhạc – Nhạc lý và Guitar căn bản * 3 1 2 

6 4203003194 Hội họa * 3 1 2 
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số lượng tín chỉ 

Tổng LT TH 

2. Khối kiến thức cơ sở ngành 47   

Bắt buộc 35 24 11 

1 4203000914 Lịch sử trang phục 2 2 0 

2 4203003699 
Nhập môn ngành công nghệ thời trang và an 

toàn lao động 
3 2 1 

3 4203000887 Tin học ứng dụng ngành May 2 0 2 

4 4203001377 Thiết bị may công nghiệp và bảo trì 3 2 1 

5 4203000913 Thiết kế trang phục cơ bản 4 2 2 

6 4203001087 Công nghệ may trang phục cơ bản 4 2 2 

7 4203001164 Hình họa -vẽ kỹ thuật ngành may 2 2 0 

8 4203000747 Công nghệ in -thêu 2 1 1 

9 4203003144 Vật liệu may 4 3 3 

10 4203003570 Anh văn chuyên ngành Công nghệ May 2 2 0 

11 4203001163 Cơ sở thiết kế trang phục 2 2 0 

12 4203003144 Vẽ mỹ thuật 3 2 2 

13 4203000921 Quản lý chất lượng trang phục 2 2 2 

Tự chọn 12 12 0 

Tự chọn nhóm 4 (sinh viên chọn 1 trong 4 môn) 2 2 0 

1 4203000889 Lịch sử mỹ thuật 2 2 0 

2 4203002997 Kỹ thuật nhuộm -In bông 2 2 0 

3 4203003104 Mỹ học 2 2 0 

4 4203003655 Nhân trắc học ngành May 2 2 0 

Tự chọn nhóm 5 (sinh viên chọn 1 trong 5 môn) 2 2 0 

1 4203000749 Quản trị thương hiệu trang phục 2 2 0 

2 4203000890 Mỹ thuật công nghiệp 2 2 0 

3 4203003186 Tâm lý người tiêu dùng 2 2 0 

Tự chọn nhóm 6 (sinh viên chọn 1 trong 6 môn) 2 2 0 

1 4203003660 Tự động hóa quá trình sản xuất 2 2 0 

2 4203003144 Thiết kế thời trang trên máy tính 2 2 0 

Tự chọn nhóm 7 (sinh viên chọn 1 trong 6 môn) 2 2 0 

1 4203000727 Thiết kế giày 2 2 0 

2 4203000922 Thiết kế quần áo bảo hộ lao động 2 2 0 

3 4203003756 Mô phỏng dữ liệu trong may mặc 2 2 0 

Tự chọn nhóm 8 (sinh viên chọn 1 trong 3 môn) 2 2 0 

1 4203001088 Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp 2 2 0 

2 4203003061 Xử lý hoàn tất sản phẩm may 2 2 0 

3 4203003915 Mô phỏng 3D 2 2 0 

3. Khối kiến thức chuyên ngành và kỹ năng 48   

Bắt buộc 35 24 11 

1 4203000914 Công nghệ may trang phục nam, nữ 5 3 2 

2 4203003325 Thiết kế trang phục nam nữ 5 2 3 

3 4203003195 Đồ họa kỹ thuật ứng dụng 3 1 2 

4 4203010665 Thiết kế trang phục truyền thống -khoác ngoài 4 2 2 
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STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

  Số lượng tín chỉ  

  Tổng  LT  TH  

5 4203003245 
Công nghệ may trang phục truyền thống -khoác 

ngoài 
5 3 2 

6 4203003203 Thiết kế trang phục cao cấp 4 2 2 

7 4203003194 Công nghệ may trang phục cao cấp 4 2 2 

8 4203001088 Quy trình sản xuất hàng may mặc 3 3 1 

9 4203003061 Công nghệ CAD/CAM ngành may 3 2 1 

10 4203003915 Quản lý đơn hàng 2 2 0 

Tự chọn 12 12 0 

Tự chọn nhóm 9 (sinh viên chọn 1 trong 3 môn) 2 2 0 

1 4203000879 Thiết kế nón – túi xách 2 2 0 

2 420300299 Nghiệp vụ kinh doanh XNK hàng may mặc 2 2 0 

3 4203003104 Thiết kế 3D trên máy tính 2 2 0 

Tự chọn nhóm 10 (sinh viên chọn 1 trong 2 môn) 2 2 0 

1 4203000889 Lập kế hoạch sản xuất 2 2 0 

2 4203002997 Công nghệ sản xuất trang phục dệt kim 2 2 0 

Tự chọn nhóm 11 (sinh viên chọn 1 trong 3 môn) 2 2 0 

1 4203001377 Thiết kế trang phục cưới 2 2 0 

2 4203000913 Thiết kế thời trang trên mannequin    

3 4203001087 Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may 2 2 0 

Tự chọn nhóm 12 (sinh viên chọn 1 trong 3 môn) 2 2 0 

1 4203001374 Thiết kế trang phục trẻ em 2 2 0 

2 4203000913 Tạo mẫu trang phục 2 2 0 

3 4203001089 Thiết kế trang phục lót – áo tắm 2 2 0 

Tự chọn nhóm 13 (sinh viên chọn 1 trong 3 môn) 2 2 0 

1 4203001377 Cải tiến sản xuất ngành may 2 2 0 

2 4203000913 Vệ sinh trang phục 2 2 0 

3 4203001087 Thiết kế rập công nghiệp 2 2 0 

Tự chọn nhóm 14 (sinh viên chọn 1 trong 2 môn) 2 2 0 

1 4203001164 Quản lý kho vật tư 2 2 0 

2 4203001121 Quản lý sản xuất trên vi tính 2 2 0 

4. Thực tập tốt nghiệp và khóa luận 13 0 13 

1 4203001375 Thực tập doanh nghiệp 1 2 0 2 

2 4203000913 Thực tập doanh nghiệp 2 3 0 3 

3 4203001088 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 8 
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Tự chọn nhóm 2 Tự chọn nhóm 1 

Tự chọn nhóm 14 

(1/2) 

Tự chọn nhóm 4 

(1/3) 

Vật liệu may 
Nhập môn CN thời 

trang và an toàn lao 

động 

Tự chọn nhóm 13 

(1/2) 

Tự chọn nhóm 11 

(1/3) 

Tự chọn nhóm 8 

(1/3) 

Tự chọn nhóm 6 

(1/3) 
Tự chọn nhóm 3 

(1/6) 

Anh văn chuyên 

ngành CN thời trang 
Vẽ mỹ thuật 

Tự chọn nhóm 12 

(1/3) 

Tự chọn nhóm 10 

(1/2) 

Tự chọn nhóm 7 

(1/3) 
Tự chọn nhóm 5 

(1/6) 

Hình họa - vẽ kỹ 

thuật ngành may 

Tin học ứng dụng 

ngành may 
Toán cao cấp 2 

Thực tập 

doanh nghiệp 2 
Tự chọn nhóm 9 

(1/3) 

CN may trang phục 

truyền thống-khoác 

CN may trang phục 

nam nữ 

Công nghệ may 

trang phục cơ bản 

Thiết bị may công 

nghiệp và bảo trì 
GD quốc phòng 

và an ninh 2 

Khóa luận 

tốt nghiệp 

Thực tập 

doanh nghiệp 1 

Quy trình sx hàng 

may mặc 

Thiết kế trang phục 

truyền thống-khoác 

Thiết kế trang phục 

nam nữ 

Thiết kế 

trang phục cơ bản 
Tiếng Anh 2 

Giáo dục 

thể chất 2 

TOEIC 450 Quản lý đơn hàng 
CN may trang phục 

cao cấp 

Đồ họa kỹ thuật 

ứng dụng 
Công nghệ in - thêu 

Pháp luật 

đại cương 

Lịch sử Đảng 

Cộng Sản VN 
Tiếng Anh 1 

Chứng chỉ tin học 
Công nghệ 

CAD/CAM ngành 

Thiết kế trang phục 

cao cấp 

Quản lý chất lượng 

trang phục 
Phương pháp luận 

NCKH 

Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Kỹ năng làm việc 

nhóm 
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6. Lộ trình thực hiện 
 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8 Học kỳ 9 

 

 
Triết học 

Mác-Lenin 

 
 

Kinh tế chính trị 

Mác-Lenin 

 
 

Giáo dục 

thể chất 1 

 
 

GD quốc phòng 

và an ninh 1 

 
 

Toán cao cấp 1 

 
 

Lịch sử 

trang phục 

 
 

Cơ sở thiết kế trang 

phục 

 

 

 
(1/6) (1/5) 

 

Tự chọn nhóm 1 Tự chọn nhóm 2 Tự chọn nhóm 3 Tự chọn nhóm 4 Tự chọn nhóm 5 Tự chọn nhóm 6 Tự chọn nhóm 7 

 
1. Quản trị học 

2. Giao tiếp kinh doanh 

3. Kế toán cơ bản 

4. Môi trường và con người 

5. Quản trị doanh nghiệp 

6. Kỹ năng xây dựng kế hoạch 

 
1. Toán ứng dụng 

2. Phương pháp tính 

3. Hàm phức và  phép biến đổi 

Laplace 

4. Vật lý đại cương 

5. Logic học 

 
1. Tâm lý học đại cương 

2. Xã hội học 

3. Cơ sở văn hóa Việt Nam 

4. Tiếng Việt thực hành 

5. Âm nhạc – Nhạc lý và Guitar căn bản 

6. Hội họa 

 
1. Lịch sử mỹ thuật 

2. Kỹ thuật nhuộm - in bông 

3. Mỹ học 

4. Nhân trắc học ngành may 

 
1. Quản trị thương hiệu trang 

phục 

2. Mỹ thuật công nghiệp 

3. Tâm lý người tiêu dùng 

 
1. Tự động hóa quá trình sản 

xuất 

2. Thiết kế thời trang trên 

máy tính 

 
1. Thiết kế giày 

2. Thiết kế quần áo bảo hộ lao động 

3. Mô phỏng dữ liệu trong may mặc 

 

Tự chọn nhóm 8 

 

1. Tổ chức và quản lý sản xuất 

may công nghiệp 

2. Xử lý hoàn tất sản phẩm may 

3. Mô phỏng 3D 

 

Tự chọn nhóm 9 

 

1. Thiết kế nón – túi xách 

2. Nghiệp vụ kinh doanh XNK 

hàng may mặc 

3. Thiết kế 3D trên máy tính 

 

Tự chọn nhóm 10 

 

1. Lập kế  hoạch sản xuất 

2. Công nghệ sản xuất 

trang phục dệt kim 

 

Tự chọn nhóm 11 

 

1. Thiết kế  trang phục cưới 

2. Thiết kế thời trang trên mannequin 

3. Thiết kế nhà xưởng và lắp đặt thiết bị may 

 

Tự chọn nhóm 12 

 

1. Thiết kế trang phục trẻ em 

2. Tạo mẫu trang phục 

3. Thiết kế trang phục lót-áo tắm 

 

Tự chọn nhóm 13 

 

1. Cải tiến sản xuất ngành may 

2. Vệ sinh trang phục 

3. Thiết kế rập công nghiệp 

 

Tự chọn nhóm 14 

 

1. Quản lý kho vật tư 

2. Quản lý sản xuất trên vi 

tính 
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