
Tốt nghiệp THCS
hoặc tương đương trở lên

Bằng Trung cấp 1,5 năm

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
(ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

CAO ÑAÚNG VÓNH LONG 

 Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp máy tính; công ty bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các 
thiết bị tin học; các công ty sản xuất, phát triển phần mềm ứng 
dụng, đồ họa và thiết kế website; các trung tâm tin học, các trường 
tiểu học, trung học cơ sở cơ sở dạy nghề; các đơn vị có hoạt động 
trong lĩnh vực phần mềm tin học.

    Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) là 

ngành/nghề chuyên thực hiện các công việc sử dụng thành thạo 

máy tính trong công việc văn phòng; tìm kiếm thông tin trên mạng 

phục vụ cho công việc; lập kế hoạch kiểm tra – bảo trì – nâng cấp 

các phần mềm trong hệ thống máy tính; tham gia các dự án phát 

triển phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp; Thiết kế đồ họa; xây 

dựng và quản trị các hệ thống web ứng dụng trong các lĩnh vực: 

bán hàng trực tuyến, tin  tức truyền thông, cổng thông tin điện tử...

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.

CƠ HỘI HỌC ĐẠI HỌC

• 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
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Phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Vĩnh Long

Thông tin chi tiết liên hệ

 Zalo: 0899 686 152

Trường Cao đẳng
Vĩnh Long

(Cơ sở 1)
Trường Cao đẳng

Vĩnh Long
(Cơ sở 2)

64 km
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1. Trịnh Thanh Khâm                              Thạc sĩ
2. Nguyễn Quốc Khánh                           Thạc sĩ
3. Ngô Thị Thùy Trang                            Thạc sĩ
4. Nguyễn Thị Ngọc Ngân                       Thạc sĩ
5. Nguyễn Thành Quân
6. Lê Tấn Lợi                                            Kỹ sư

       
- Giáo dục chính trị
- Pháp luật
- Giáo dục thể chất
- Tin học
- Lập trình căn bản
- Tin học văn phòng
- Khai thác Internet
- Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access
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- Giáo dục Quốc phòng - An ninh
- Tiếng Anh 1
- Anh văn chuyên ngành
- Cơ sở dữ liệu
- Mạng máy tính
- Hệ điều hành Windows Server 
- Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server
- Thiết kế và quản trị Website
- Hệ điều hành mã nguồn mở
      
- Tiếng Anh 2
- Lập trình Windows
- Xử lý ảnh với Photoshop
- Thiết kế đồ họa với Corel Draw
- Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính
- Lập trình Web với ASP.NET
- Xây dựng phần mềm quản lý
- Thực tập tốt nghiệp

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

Học kỳ 3

      Học kỳ 2

  Học kỳ 1

- Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ được khoa giới thiệu việc 
làm phù hợp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

- Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp các khóa từ 90% đến 
100%

 Thạc sĩ
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