
Bằng Trung cấp 1,5 năm

Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin có thể làm việc 
trong lĩnh vực tin học như:
   · Làm việc ở các vị trí có vận hành và ứng dụng công nghệ thông 
tin trong các tổ chức, cơ quan.
   · Làm việc ở các công ty chuyên về lắp ráp, phân phối máy tính 
và các thiết bị tin học; thiết kế website, thiết kế giải pháp mạng, 
giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp; Thành lập công 
ty TNHH mua bán máy tính.

CHƯƠNG TRÌNH
KỸ THUẬT SỬA CHỮA

LẮP RÁP MÁY TÍNH

Tốt nghiệp THCS
hoặc tương đương trở lên

CAO ÑAÚNG VÓNH LONG 

Học ngành Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính tại trường Cao đẳng 

Vĩnh Long, học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về hệ thống máy 

tính, thành thạo các kỹ năng trong văn phòng, thiết kế web,  lắp ráp sửa 

chữa, cài đặt, bảo trì nâng cấp máy tính, thiết kế, khai thác, cài đặt các 

dịch vụ mạng Internet, quản lý và bảo trì mạng vừa và nhỏ; nghiên cứu 

các phần mềm ứng dụng mới....

Ngành Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính sẽ đào tạo ra nhân viên kỹ 

thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, sử dụng máy vi tính thành 

thạo, có tiềm năng phát triển cà khả năng thích ứng với sự phát triển của 

khoa học kỹ thuật sản xuất.

Sinh viên tốt nghiệp tại trường 
Cao đẳng Vĩnh Long có cơ hội học 
liên thông lên Cao đẳng Vĩnh 
Long hoặc các trường Cao đẳng 
có chuyên ngành tương tự 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
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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. Nguyễn Ngọc Đoan Trang                  Thạc sĩ
2. Nguyễn Thành Quân                           Thạc sĩ
3. Nguyễn Thế Nhân                               Thạc sĩ
4. Nguyễn Lam                                        Kỹ sư

       Môn học, mô đun cơ sở 
- Anh văn chuyên ngành
- Khởi tạo doanh nghiệp
- Tin học văn phòng
- Internet
- Kiến trúc máy tính
- Lập trình căn bản
- Kỹ thuật điện tử

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

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Trung cấp Lắp ráp sửa chữa 
máy tính tại trường Cao đẳng Vĩnh Long thường được các doanh 
nghiệp trên địa bàn tuyển dụng ngay. Trong những năm gần đây 
Nhà trường thực hiện chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh 
nghiệp nên tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm phù hợp chiếm tỷ lệ 
90%. Ngoài ra một số học sinh chủ động tìm việc ngay trong học kỳ 
cuối và khoảng thời gian thực tập tốt nghiệp vì vậy sau khi tốt 
nghiệp các em đã có kinh nghiệm và việc làm tốt, ổn định.

      
- Kỹ thuật xung - số
- Lắp ráp và cài đặt máy tính
- Xử lý sự cố phần mềm
- Mạng máy tính
- Sửa chữa máy tính
- Sửa chữa bộ nguồn
- Kỹ thuật sửa chữa màn hình
- Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi
- Sửa chữa máy tính nâng cao
- Đồ họa xử lý ảnh
- Hệ điều hành mã nguồn mở
- Quản trị mạng máy tính
- Thực tập tốt nghiệp

Môn học, mô đun chuyên môn
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