GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO
NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE - BẬC TCCN
1. Thiết kế và quản lý website là gì?
Ngành Thiết kế và quản lý website là thực hiện xây dựng website từ bố cục tới màu
sắc của một website sao cho hài hòa và bắt mắt đối với người dùng, cũng như diễn đạt tốt
nội dung của một website, bên cạnh đó thường xuyên cập nhật nội dung cho website, kiểm
tra và chỉnh sửa các lỗi, tối ưu hình ảnh và video clip cho website chạy nhanh hơn.
2. Mục tiêu đào tạo:
- Đào tạo kiến thức áp dụng các phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop, Corel Draw,
Flash, Premiere, Java Script để thiết kế một website, lập trình, quản trị website căn bản và
chuyên sâu.
- Hướng dẫn xây dựng các Website, đoạn phim phục vụ quảng cáo, giới thiệu sản
phẩm.

Sản phẩm – Thiết kế bằng Flash – của giảng viên khoa CNTT
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H8: Lớp học Thiết kế flash

H10: Lớp học đồ họa
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HS lớp Thiết kế và quản lý website thực hành chụp ngoại cảnh
3. Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể đảm nhiệm các vị trí công việc như:
- Đảm nhận các công việc thiết kế và quản lý một đoạn phim, website phục vụ quảng
cáo, giới thiệu sản phẩm.
- Làm việc trong phòng kỹ thuật cập nhật, kiểm tra và chỉnh sửa nội dung, phát triển khả
năng vận hành cho website.
4. Điều kiện tuyển sinh
5. Học phần tiêu biểu và tố chất phù hợp với ngành
Các học phần chuyên ngành tiêu biểu:
 Hệ điều hành

 Kỹ thuật dựng phim

 Kỹ thuật lập trình

 Kỹ xảo phim ảnh

 Cơ sở dữ liệu

 Phát triển ứng dụng Web

 Xử lý ảnh

 Thiết kế tương tác và phát triển

 Thiết kế mô hình 3D CB

 Thiết kế mô hình 3D NC

Những tố chất phù hợp với ngành:
 Ham học hỏi, ham thích khám phá các phần mềm đồ họa.
 Siêng năng – chịu khó - thích làm việc theo nhóm.
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 Thông minh - sáng tạo - chính xác trong công việc
6. Bằng cấp
 Hoàn tất tất cả các học phần trong chương trình đào tạo, sinh viên sẽ được nhận
bằng TCCN “Thiết kế và quản lý website” do Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật TP.HCM cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 Có cơ hội học liên thông lên cao đẳng hoặc đại học cùng chuyên ngành.
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