CAO ÑAÚNG VÓNH LONG

CHƯƠNG TRÌNH
CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Bằng Trung cấp 2 năm

Chương trình Cơ khí chế tạo máy do trường Cao đẳng Vĩnh Long
thiết kế theo nhu cầu của doanh nghiệp và chương trình khung của
Bộ LĐTBXH nhằm cung cấp cơ hội việc làm và nghề nghiệp ở
nhóm ngành Cơ khí chế tạo.
Học sinh sẽ học những kỹ năng ứng dụng để sản xuất, phát triển
và cải tiến sản phẩm cơ khí. Học sinh sẽ học công nghệ sản xuất mới
trên các máy móc hiện đại để sản suất. Do vậy có được tự tin và kinh
nghiệm làm việc trong ngành cơ khí và cơ hội học liên thông lấy
bằng cao đẳng, đại học.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Học sinh tốt nghiệp làm việc ở các cơ sở sản xuất cơ khí, các nhà máy
và công ty cơ khí, các công ty sản xuất có sử dụng máy móc, thiết bị cơ
khí; học viên có thể trực tiếp sản xuất hoặc làm công việc bảo trì sữa chữa
phục vụ sản xuất, kiểm tra sản phẩm cơ khí,… hoặc đi xuất khẩu lao động
diện có tay nghề.
Vị trí làm việc:
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí.
- Bảo trì, sữa chữa thiết bị cơ khí.
- Trực tiếp sản xuất sản phẩm cơ khí.
- Tham gia quản lý quy trình sản xuất

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
Tốt nghiệp THCS hoặc tương
đương trở lên
CƠ HỘI HỌC ĐẠI HỌC
Học sinh sau khi tốt nghiệp Trung
cấp tại trường Cao đẳng Vĩnh Long
có cơ hội học tiếp lên bậc cao đẳng,
đại học cùng ngành học hoặc ngành
gần với ngành đã học tại các trường
Đại học có liên kết hoặc các trường
Đại học trong khu vực.

• Miễn phí ở ký túc xá cho tất cả
HSSV năm nhất
• Học bổng theo quy định của Nhà
nước
• Giới thiệu việc làm sau khi tốt
nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

Học kì 1
- Hình họa – Vẽ kỹ thuật
- AutoCAD
- Vật liệu cơ khí
- Dung sai và kỹ thuật đo

Học kì 2

1. Đinh Quang Minh
2. Lưu Hoàng Sáng

Thạc sĩ
Kỹ sư

3. Nguyễn Văn Bảy
4. Nguyễn Minh Quân

Thạc sĩ
Kỹ sư

- Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
- Chế tạo phôi
TỈ LỆ CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP
- Nguyên lý chi tiết máy
Trường Cao đẳng Vĩnh Long là trường có bề dầy đào tạo chuyên
- Thực tập nguội cơ bản
- Thực tập hàn cơ bản
ngành Cơ khí chế tạo bậc trung cấp hơn 30 năm qua, nhà trường
Học kì 3
luôn cập nhật tình hình sản xuất trong nước, thông tin của các
- Công nghệ chế tạo máy
doanh nghiệp Việt Nam nhất là về mặt tuyển dụng nhân lực, cơ hội
- Máy cắt kim loại
việc làm. Chính vì vậy, học sinh tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí
- Nguyên lý cắt kim loại
chế tạo có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp luôn đạt tỉ lệ 100%.
- Đồ gá gia công cơ khí
- Thực tập phay, bào, mài cơ bản
- Thực tập tiện cơ bản.
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Trường Cao đẳng
Vĩnh Long
(Cơ sở 1)
24 km

Ngoài các môn chuyên ngành ở trên, sinh viên
còn phải học các môn chung theo quy định
của Bộ LĐTBXH

Phạm
Cầu ường
B
Thái

- Công nghệ gia công trên máy CNC
- Các phương pháp gia công đặc biệt
- Thực tập tiện nâng cao
- Thực tập Tốt nghiệp tại Doanh nghiệp

SƠ ĐỒ ĐẾN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG
TP Hồ Chí Minh

Học kì 4

TRUNG TÂM
TP VĨNH LONG

Trường Cao đẳng
Vĩnh Long
(Cơ sở 2)

64 k

m

Trà Vinh

Cần Thơ

Thông tin chi tiết liên hệ
Phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Vĩnh Long
112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long
( Điện thoại: 02703 883 788
02703 879 169
Website: www.cdvl.edu.vn
Zalo: 0899 686 152
Facebook: https://fb.com/vlcc.edu.vn/

