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1. Chuyên ngành đào tạo... (theo từng mã ngành đào tạo cấp IV)
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LÌếii thổnĩg: CQ vẵn bẵng 2 CQ

Cao
đẳng

Trung
cấpSP

Điều kiện đăng ký 
tuyển sinh

- Theo thông báo tuyển 
sinh hàng năm của hệ đào 
tạo trình độ Thạc sĩ

• Thực hiện theo Quy chế 
tuyển sinh đại học hệ 
chính quy của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.

• Xét tuyển kết hợp thi 
tuyển:

■ Xét tuyển kết quả các 
môn văn hóa: Xét điểm 
trung bình chung 05 học 
kỳ (từ Học kỳ I năm lóp 
10 đén hết học kỳ I năm 
lóp 12) của 1 trong 2 
môn Ngữ văn hoặc môn 
Toán.

• Thí sinh tham dự thi 
tuyển 02 môn năng 
khiếu: Bố cục màu và 
Hình họa.

■ Thực hiện theo Quy chế tuyến 
sinh đại học hệ chính quy của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
■ Thí sinh đã tốt nghiệp các 
ngành, chuyên ngành hệ Cao 
đẳng Trường Đại học Mỳ thuật 
Công nghiệp và đăng ký dự thi 
theo đúng chuyên ngành đã 
được đào tạo.

• Thí sinh tốt nghiệp các trường 
Cao đẳng có đào tạo các 
chuyên ngành mỹ thuật ứng 
dụng phải có chứng nhận học 
bổ sung hoàn chỉnh kiến thức 
của Trường Đại học Mỹ thuật 
Công nghiệp, đãng ký dự thi 
theo đúng chuyên ngành đã 
được đào tạo.

■ Thí sinh tham dự thi tuyển 03 
môn: Lịch sử Mỹ thuật Việt 
Nam, Hình họa và Thiết kế 
Chuyên ngành.

- Xét tuyển: Thí sinh đã 
tốt nghiệp Đại học bằng 
1 hệ chính quy của 
Truờng Đại học Mỹ 
thuật Công nghiệp có 
nguyện vọng được học 
bằng 2 ở 1 ngành, 
chuyên ngành khác.

II Mục tiêu kiến 
thức, kỹ năng, 
thái độ và trinh độ 
ngoại ngữ đạt 
được

- Trang bị cho người học 
những kiến thức cơ bản, 
cần thiết cũng như kiến 
thức chọn lọc, nâng cao, 
chuyên sâu về chuyên 
ngành, rèn luyện tư duy 
và phương pháp nghiên

■ Có kiến thức cơ bản về lý luận chínli trị, quốc phòng - an ninh, pháp luật Việt Nam;
• Có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất. Nắm vững kiến thức cơ bản về 
klioa học nhân văn và nghệ thuật.
■ Có kiến thức chung về thẩm mỹ Mỹ thuật ứng dụng và kiến thức chuyên sâu về 
chuyên ngành theo học, bao gồm một trong các chuyên ngành sau: Thiết kế Đồ họa, 
Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang (Thiết kế Thời trang, Giày da và phụ kiện),



cứu khoa học cân thiêt, 
trau dồi kỹ năng nghiệp 
vụ đối ngoại, khá năng 
ngoại ngữ đạt tối thiểu 
theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy 
định

Thiết kế Công nghiệp (Tạo dáng Công nghiệp, Thiết kế Trang sức, Thiết kế Thủy 
tinh, Thiết kế Kim loại, Thiết kế Đồ chơi và Phương tiện hỗ trợ học tập, Thiết kế 
Trang trí Dệt), Gốm, Điêu khắc, Hội họa (Hoành tráng, Sơn mài);
• Có khả năng sử dụng các phầm mềm tin học chuyên ngành.
Có khả năng sáng tác và thiết kế các sản phẩm, tác phẩm Mỹ thuật úng dụng thuộc 
lĩnh vực chuyên ngành.

■ Có đủ kiến thức để tiếp nhận và giải quyết những nội dung, yêu cầu mới thuộc lĩnh 
vực chuyên ngành .

• Có khả năng thuyết phục, trình bày ý tưởng bằng ngôn ngữ nói, viết và ngôn ngữ 
chuyên ngành.

■ Ttrình độ tiếng Anh sau khi tốt nghiệp đạt A2 kliung năng lực ngoại ngữ châu Âu.
■ Đủ điều kiện giảng dạy ở các cơ sở đào tạo Mỹ thuật ứng dụng và tiếp tục học ở các 
cấp học cao hơn.
Đe đưọc công nhận tốt nghiệp:

• Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không 
đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

■ Tích luỹ đủ số học phần, khối lượng của chương trình đào tạo chuyên ngành và 
không có học phần nào dưới 5,0 (Thang điểm 10);

■ Được xét đạt ở môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh và đạt 
chuẩn Ngoại ngữ theo quy định;

• Có kết quả rèn luyện đạt yêu cầu theo quy định.
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III Các chính sách, 
hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt 
cho người học

Học viên hệ Thạc sĩ được 
hưởng quyền lợi và nghĩa 
vụ như sinh viên hệ đại 
học, ngoại trừ chế độ học 
bổng: Được nhà trường 
hỗ trợ đi thực tập, thực tế, 
được sử dụng tài liệu 
tham khảo tại thư viện, 
được hưởng tiền ngày lễ, 
ngày tết... .

• Cơ cấu tổ chức hỗ trợ sinh viên được thiết lập đồng bộ một cách có hệ thống từ Ban 
Giám hiệu với sự tham mưu của các phòng chức năng tới các Khoa chuyên ngành 
quản lý sinh viên và giáo viên chủ nhiệm, bên cạnh các tổ chức đoàn thể: Đoàn 
Thanh niên, Hội sinh viên;

■ Các chế độ, chính sách cho sinh viên: Học bổng khuyến khích học tập; Miễn - giảm 
học phí; Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể; Tín dụng - xác nhận cho sinh viên vay 
vốn ngân hàng CSXH được giải quyết đầy đủ và kịp thời;
• Học bổng khác từ các cơ quan, tổ chức đối tác trong và ngoài trường dành cho sinh 
viên;
• Chính sách khen thưởng, động viên đối với sinh viên đạt thành tích cao trong các 
hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện;

• Chính sách hỗ ừợ  sinh viên gặp khó khăn đột xuất;
■ Có chỗ ở nội trú tại Ký túc xá cho sinh viên có nhu cầu;
• HỖ trợ giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên, các thông tin tuyển đụng, tạo các cơ 
hội việc làm cho sinh viên;



■ Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên về phương pháp học tập, kỹ năng xã hội, kỹ 
năng nghề nghiệp;
■ Các hoạt động nhằm tạo một môi trường năng động cho sinh viên học tập và rèn 
luyện: Các cuộc thi NCKH sinh viên; Các cuộc thi văn nghệ - thể thao; ...

■ Hội trường được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp được sử dụng
cho việc tập luyện và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ; sân bóng chuyền, cầu 
lông trong khuôn viên trường phục vụ các hoạt động thể dục - thể thao.____________

IV Chương ưình đào 
tạo mà Nhà 
trường đã thực 
hiên

■ Thực hiện theo chương 
trình khung và đề cương 
giảng dạy hệ đào tạo 
trình độ thạc sĩ, có điều 
chỉnh, bổ sung khi cần 
thiết

Theo Quyết định số 
109/QĐ-]\Ìt CN ngày 
14/8/2009 về việc ban 
hành Chương trình giáo 
dục Đại học hệ Chính quy 
đừng cho các ngành đào 
tạo của Trường Đại học 
Mỹ thuật Công nghiệp và 
Quyết định số 137/QĐ- 
MTCN ngày 15/5/2014 
ngày 17/10/2014 về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung của Chương 
trình giáo dục đại học các 
ngành đào tạo của Tru'ờng 
ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. 
- Chương trình được thiết 
kế trong 10 học kỳ, gồm 
265,5 ĐVHT. Trong đó 
khối kiến thức giáo dục 
đại cương là 77,5 ĐVHT, 
khối kiến thức giáo dục 
chuyên nghiệp là 188 
Đ VHT (bao gồm 61 
ĐVHT kiến thức cơ sở 
ngành và 109 ĐVHT kiến 
thức chuyên ngành) và 
Bài thi tốt nghiệp là 18 
ĐVHT.

■ Theo Quyết định số 109/QĐ- 
MTCN ngày 14/8/2009 về 
việc ban hànli Chương ừình 
giáo dục Đại học hệ Liên 
thông chính quy dùng cho các 
ngành đào tạo của Trường Đại 
học Mỹ thuật Công nghiệp 

• Chương trình được thiết kế 
trên cơ sở tham chiếu Chương 
trình giáo dục Cao đẳng và 
Chương trình giáo dục Đại học 
của Trường Đại học Mỹ thuật 
Công nghiệp. Chương trình 
được học trong 04 học kỳ, 
gồm 93 ĐVHT. Trong đó khối 
kiến thức giáo dục đại cương 
là 26 ĐVHT, khối kiến thức 
giáo dục chuyên nghiệp là 49 
ĐVHT (bao gồm 10 ĐVHT 
kiến thức cơ sở ngành và 39 
ĐVHT kiến thức chuyên 
ngành) và Bài thi tót nghiệp là 
18 ĐVHT.

- Căn cứ vào chương 
trình đào tạo và kết quả 
học tập của Bằng đại 
học thứ nhất để xác 
định số môn được miễn 
và số môn cần phải học 
bổ sung để đạt được 
khối kiến thức cần thiết 
của ngành thứ hai. 
Chương trình đào tạo 
của sinh viên văn bằng 
2 thực hiện theo 
chương trình đào tạo 
đại học hệ chính quy 
của ngành, chuyên 
ngành.
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V Khả năng học tập, 
nâng cao ừình độ 
sau khi ra trường

-

- Học viên sau khi tốt 
nghiệp hệ thạc sĩ có khả 
năng tiếp tục học lên tiến 
sĩ, hoặc tự nghiên cứu, 
trau dồi bản thân...

Đủ điều kiện tiếp tục học tập ở trình độ sau đại học chuyên ngành được đào tạo hoặc 
phát triển sang các ngành liên quan thuộc khối ngành mỹ thuật ứng dụng.

- -

VI Vị trí việc làm 
sau khi tốt nghiệp

-

- Sau khi tốt nghiệp các 
thạc sĩ có thể làm việc tại 
các viện nghiên cứu, các 
cơ sở giáo dục, các cơ 
quan, đơn vị nhà nước, 
các tập đoàn, cơ sở ừong 
và ngoài nước, hoặc tự 
đứng kinh doanh độc 
lập...

- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở nhà 
nước và doanh nghiệp tư nhân trong, ngoài nước thuộc 
lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.

- Ngoài ra, người học sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng 
chuyến đổi sang làm việc tại các ngành khác liên quan 
thuộc khối ngành mỹ thuật ứng dụng.

- -
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B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đ ại học M ỹ thuật Công nghiệp

Năm học 2021 - 2022

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

STT Khối ngành

Quy mô sinh viên hiện tại

Tiến sĩ Thạc sĩ

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp SPhạm
Chúứi quy Vừa 

làm vừa 
học

Chính quy

Vừa làm 
vừa học

Chính
quy

Vừa làm vừa 
học

Tổng số
1 Khối ngành I
2 Khối ngành II 38 1.419 7
3 Khối ngành III
4 Khối ngành IV
5 Khối ngành V 7 523 0
6 Khối ngành VI
7 Khối ngành VII

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

STT Khối ngành

Số sinh 
viên tốt 
nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 
năm ra truờna (%)*

Loại xuất 
sắc

Loại giỏi
Loại khá

Tổng số
1 Khối ngành I
2 Khối ngành II 250 0 6 158 90.44% •
3 Khối ngành III
4 Khối ngành IV
5 Khối ngành V 87 0 2 53 93.55%
6 Khối ngành VI
7 Khối ngành VII

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: (SL SVT V có việc àm + SL SVTN đang học nâng cao)
/tổng số SVTN được khảo sát)* 100

HàNỘU ngày 08 tháng 6 năm 2021
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đ ại học M ỹ thuật Công nghiệp

Năm học 2021 - 2022

c. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

STT Tên môn học Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch 
trình 

giảng (lạy

Phương 
pháp đánh 

giá sinh viên

A. HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  THẠC sĩ
I- Kiến thức chung
LI Triết học Xác định thế giới quan và nhân sinh quan về mặt triết học 3 K ỳ l Tự luận

1.2 Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Học viên được trang bị kiến thức ngôn ngữ vững chắc và đầy đủ về ngữ pháp, từ vựng ở trình 
độ trung cấp để có thể vận dụng các kiến thức đó trong 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết một 
cách thành công trong kỳ thi kết thúc môn đạt được ở mức 3 theo khung năng lực 6 bậc dành 
cho Việt Nam, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4 K ỳ l Tự luận

II Kiến thức cơ sở ngành
Các học phần bắt buộc

2.1 Co' sở tạo hinh

Hệ thống hóa kiến thức các yếu tố và các phương pháp tạo hình về những giá trị và trật tự trên 
những nguyên lý Cơ sở tạo hình trên mặt phẳng và cơ sở tạo hình khối không gian. Nó là nền 
tảng kiến thức cơ bản và là phương tiện truyền tải, thể hiện ý tưởng sáng tạo của các họa sĩ 
thiết kế và họa sĩ tạo hình. Đồng thời, nó cũng định hướng thẩm mỹ cho các lĩnh vực mỹ 
thuật tạo hình nói chung và thiết kế mỹ thuật ứng dụng nói riêng.

2 K ỳ l
Tự luận + 
Thực hành

2.2 Lịch sử Mỹ thuật Việt 
Nam

Môn học này giúp học viên nắm vững kiến thức lịch sử mỹ thuật truyền thống; sự ảnh hưởng 
của các tôn giáo tới Mỹ thuật Việt Nam; có khả năng vận dụng sáng tạo mỹ thuật dân tộc vào 
sáng tác đương đại.

3 K ỳ l Tự luận

2.3 Phương pháp nghiên cửu 
khoa học

Học viên nấm được những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học nói 
chung và khoa học xã hội nhân văn nói riêng. Học viên được trang bị phương pháp luận cho 
các hoạt động khoa học theo các trình tự quy định, tự xây dựng độc lập làm việc với một vấn 
đề khoa học nào đó.

3 K ỳ l Tự luận
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T ra n s  b ị cho  học  \-iên  ĩih ừ n s  k iế n  thức c ă n  b ả n  vè k há i n iệm , n ộ ị d u n s , chứ c  năng , đặc 

ir im s , DhiroTig p h áp  v à  q u á  tr ìn h  p h á t tr iề n  c ủ a  D esgn . T h ô n g  q u a  ĩih ữ iia  k iế n  thức căn  

b ả n  trên  n â n a  cao n h ậ n  thứ c  v ề  tư  duy v à  p h ư ơ n g  p h áp  n a h iê n  c ứ u  tro n g  Guá trin h  th iế í  

k ế  sản  p h ẩ m  th u ộ c  l ĩn h  'vụTc m v  th u ậ t ứ n a  d ụ n s  cho  p h ù  h ọ p  v ớ i n h u  cầu  th ị trư ò n g

ií

1
Ị

K ỳ  2 ị
1
1

C á c  H P  í ự  chọB  (3 /8  H ? )
---------------- ỉ--------------------------------------Ị

2o5 MỸ h ọ c
T ra n g  b ị ch o  học  v iê n  tri th ứ c  v ề  b ản  ch ấ t c ủ a  cái đẹp , n h ũ n g  q u a n  h ệ  th â m  m ỹ v à  b ả n  

ch ấ t củ a  các  loại h ìn h  n g h ệ  th u ậ t
3

1
K v  2 Ị T ự  luận  

_̂__ ____

1

i 2 6 

1

M ỹ  t h o ậ t  c ồ n g  n g h iệ p  v ố i  

n g h ệ  t h u ậ t  k h á c

G iúp  h ọ c  v iê n  th ấy  đ ư ợ c  v a i trò , v ị trí m ô n  h ọ c  g iữ a  m ộ t tập  th ể  n g h ệ  th u ậ t  vô cùng  
p h o n g  p h ú  v à  th ân  th iệ n , th ấy  đ ư ợ c  rằn g  m.ỹ th u ậ t công  n g h iệp  k h ô n g  th ể  đứng tá c h  b iệ t 

m à  c ò ^ c ó  m ố i q u an  h ệ  k h ăn g  k h ít v ớ i c á c  n g à n h  n g h ệ  th u ậ t k h á c  đặc  b iệ t  là  vớ i k iế n  

trú c , th ay  đ ư ợ c  các cơ  sở  k h o a  h ọ c  để th iế t  k ế  m ỹ  th u ậ t cô n g  n g h iệ p , v à  th ấy  được các 

k iế n  th ứ c  cơ  b ả n , n h ìn  rõ tro n g  các n g à n h  n g h ệ  th u ậ t n ó i ch u n g  v à  k iế n  tiTÍc, m ỹ th u ậ t  
cô n g  n g h iệp  nó i r iên g . Đ ể từ  đó  v ậ n  d ụ n g  v à o  các đề tà i n g h iên  ciứu k h o a  h ọ c  và sán g  
tác , trư n g  b à y  tro n g  th ự c  tế

3 K ỳ  1 T ự  lu ận

ì
i
ì

7 7

1

N g u y ê n  ỉý  t h ị  g iác

T ran g  b ị cho  h ọ c  v iê n  n h ữ n g  n h ậ n  thứ c, k iế n  th ứ c  m an g  t ín h  q u y  lu ậ t, r n a r ằ  tính  n g u y ên  
lý  h ế t sứ c  cơ  b ả n  từ  các  góc độ  s in h  h ọ c , h ó a  h ọ c , v ậ t lý  h ọ c  đ ặc  b iệ t  tro n g  lĩnh  v ự c  n g h ệ  
th u ậ t v à  sán g  tạo  n g h ệ  th u ậ t n h ư  k iến  trú c , đ iêu  k h ắc , đồ họa , t ra n g  trí  m ô i trư ờng , tạo  
h ìn h  ...T ro n g  n g h ệ  th u ậ t  nó i ch ư n g , n g u y ê n  lý  th ị g iác là  Gầu n ố i v à  là  c ơ  sở  đề k iểm  
ch ứ n g , so sánh , tiếp  ứ n g , p h â n  tích , lý g iả i, hỗ trợ  cho  sáng  tạo  n g h ệ  th u ậ t  miột cách  h iệu  

q u ả  v à  th u ậ n  lọ i

2 K v  1 */
T ự  lu ận  7- 

T h ự c  hàn ii

1
i

Ị 2 .8
ị
l

r^hế 'r'^ữkìg í ì^ ỉ ì Cị ¿vy i.ỉiCẲ4ãi VA CiỉAỉ.

liệu
i

T ran g  b ị cho  học v iên  k iến  th ứ c  đầy  đủ  sâu  rộ n g  về m ố i q u an  h ệ  ch ặ t chẽ  lệ thuộc lẫn  

n h a u  g iữ a  v ậ t ch ấ t-cô n g  n g h ệ -k ỹ  thuật. H ọ c  v iên  sẽ đ u ợ c  tran g  b ị đ ầ y  đ ủ  về  lÝ th u y ế t, 

k in h  n g h iệm  v à  kỹ  n ă n g  n g h iê n  cứu  căn  b ả n  đê từ  đó tiếp  tụ c  p h á t triển , có  thể độc  lập  

n g h iên  c ử u  về cơ  sở  k h o a  h ọ c , v ề  công n g h ệ  và kk  th u ậ t tư ơ n g  ứ n g  v ớ i b ấ i kỳ vật chấ t 

h ay  ch ấ t liệu  nào k h i ch ú n g  th a m  gia vào  N’iệc xây  d ụ n g  n ên  tá,c n h ầ m  rnỹ thuật.

2

r —1
ị 1 
1 1 

11 1 
^ 1 T ư  lu ân  -  

KỲ 2
‘ Ị T h ự c  hànli

ị

2.9 E cgonQ rn ỉe

M ô n  học cu n g  cấp cho  các n lià  th iế t kế m ộ t số k iến  thứ c, n g u y ên  lắc  cơ  b ản  của 

E c g o n o m ie  diạa trê n  các đặc đ iểm  giải n h ẫu , lâm -sin h  lý, n h ân  trắc , cơ  s inh  học của con  

ngư ờ i để ứ n g  dụng  tro n g  th iế t kế  phù  hơỊD ^■ới các Ivhả n ăn g  cù n g  n h ư  hạn  chế cửa con  

n g ư ò i

3 K 5 '2
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2.10
Ị Ị t?Ạĩ )i

Lịch sử mỹ thuật
'A AroMONC

ỷĩẳặ nắm vững những kiến thức lịch sử mỹ thuật thế giới, hiểu rõ thời gian và không 
gịậỊi^ÌỊịỉi thành và phát triển mỹ thuât trên thế giới 3 K ỳ2

2.11 X ' ----Thiết kế tưong tafeĩss^,t-
,  ■ , , .  ,

'H ^ v iê n  năm được những tri thức cơ bản vê phương pháp vê thiêt kê tương tác giữa các
^  năng thiết kế 2 K ỳ2

Tự luận + 
Thực hành

2.12 Nhiếp ảnh Học viên được trang bị nghệ thuật nhiếp ảnh đưa vào thiết kế sản phẩm trong các chuyên 
ngành 2 K ỳ2

Tự luận + 
Thực hành

m Kiến thức chuyên ngành

3.1 Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng

Các HP bắt buộc

3.1.1 Học phần 1 Kiến thức chuyên ngành - Phần bắt buộc 4 K ỳ l Tư luân + 
Đồ án3.1.2 Học phần 2 Kiến thức chuyên ngành - Phần bắt buộc 3 K ỳ l

Các HP tự chọn 3 K ỳ2
3.1.3 Học phần 3 Kiến thức chuyên ngành - Phần tự chọn 1/3 chuyên đề

3.2 Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ửng dụng

Các HP bắt buộc

3.2.1 Nguyên lý thị giác trong lĩnh 
vực Design Giải quyết các vấn đề về nguyên lý thẩm mỹ thị giác trong tạo hình và Design thị giác 2 K ỳ2

Tự luận + 
Thực hành

3.2.2 Cơ sở văn hóa của Mỹ thuật 
truyền thống Việt Nam

Học viên được trang bị kiến thức lý luận về mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng theo cách thức 
tiếp cận văn hóa, trên cơ sở truyền thống đến hiện đại 3 Kỳ 2

3.3.3 Văn hóa học

Học viên được trang bị những kiến thức về cơ sở hình thành và các đặc trưng căn bản 
nhất của vàn hóa Việt Nam ừong thế tương quan với văn hóa các nước trong khu vực và 
trên thế giód. Từ đó học viên có được lý luận và kỹ năng nhận biết, xử lý các hiện tượng 
văn hóa và tham gia một cách tích cực và có ý thức vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

3 K ỳ l Tự luận

Các HP tự chọn



STT Tên môn học Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

PhưoTig 
pháp 

đánh giá 
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3.3.4 Vặn hóa Đông Nam Á Học viên nắm được lịch sử và những đặc trưng của văn hóa Đông Nam Á 3 K ỳ l Tự luận

3.3.5
Lịch sử và thẩm mỹ mỹ 
thiỊật công nghiệp

Giới thiệu khái quát lịch sử mỹ thuật công nghiệp thế giới và Việt Nam, những đặc điểm 
thẩm mỹ trong thiết kế sản phẩm công nghiệp

3 K ỳ l Tự luận

3.3.6 Lịch sử mỹ thuật thế giới
Học viên nắm vững những kiến thức lịch sử mỹ thuật thế giới, hiểu rõ thời gian và không 
gian hình thành và phát triển mỹ thuật trên thế giới

3 K ỳ l Tự luận

T>á ì i r  ' ỉ r

I-
1,. ' '

KiịSn thức giáo dục đại cưoTig

I.l. Lý luận chính trị 16,5

1
NI
ch

lững nguyên lý cơ bản của 
LI nghĩa Mác-Lênin

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận của 
Triết học Mác - Lênin. Những kiến thức cơ bản về các quan điểm, học thuyết CNXH 
khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, những kiến thức cơ bản, các quy luật, các phạm trù 
kinh tế chi phối sự vận động và phát triển kinh tế. Từ đó sinh viên phát triển các lý luận 
và vận dụng các lý luận đó vào thực tiễn

10,5 K ỳ l& 2 Tự luận

2 Tv’ tưởng Hồ Chí Minh

.......O - i ---- --- ■■ ' ■ ■ ------ - - ■ ■ ---- -P l  --  -  ̂ i
và những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó phối hợp với môn học 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng 
tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta. Môn học góp 
phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mói.

3 Kỳ 3 Tự luận

3
5

lờng lối cách mạng Đảng 
ng sản Việt Nam

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng cộng sản Việt Nam đối với con đường cách mạng Việt Nam cũng như đường lối, 
chính sách phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

3 Kỳ 5 Tự luận

1.2. KỊHọc XHỘi và nhân văn

1 LỊ

1

ch sử Mỹ thuật Việt Nam

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của mỹ 
thuật Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; những thành tựu và đặc điểm cơ bản của nghệ 
thuật từ mỹ thuật thời nguyên thủy, thời phong kiến, thời Pháp thuộc và từ cách mạng 
tháng 8 đến nay. Nêu bật đặc điểm và truyền thống nghệ thuật của dân tộc Việt Nam, 
giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về mỹ thuật Việt Nam, đỏ vừa là cơ sở lý luận, vừa 
là nền tảng cho công việc sárig tạo trong quá trình phát triển nghề nghiệp của sinh viên.

4 K ỳ l Tự luận
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2

ị ự ị  ỈJẠĨ ÍỈC
Phương pháp luânlhehÌ8á%SỀỈ^
Z a h ọ c  ■

3TarỊ@ bị cho sinh viên các bước của quá trình nghiên cứu khoa học, cách thức lựa chọn 
ĩgỆệy đẩtài nghiên cứu, xây dựng và chứng minh luận điểm khoa học của đề tài cũng như 
,pỊẶặng pháp trình bày các luận điểm khoa học.

3 K ỳ l ;]
1
"ự luận

3 Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh: ngữ pháp cơ bản, ngữ 
pháp nâng cao và mở rộng, từ vựng, liên quan đến các chủ đề khác nhau trong cuộc sống 
theo chương trình của giáo trình Elementary và Fre-Elementary, qua 4 kỹ năng: nghe, 
nói, đọc, viết và các tình huống giao tiếp đa dạng. Đồng thời, củng cố và trang bị cho 
sinh viên kiến thức về ngữ pháp và từ vựng có liên quan đến chuyên ngành của Thiết kế 
Mỹ thuật Công nghiệp, giúp sinh viên có kỹ năng sử dụng tiếng Aiủi trong giao tiếp và 
học tập nghiên cứu tài liệu chuyên ngành. Sinh viên tốt nghiệp đạt A2 khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc châu Âu.

10
Kỳ 1,2 

& 3 4
1

Trắc 
hiệm và 
"ự luận

4 Lịch sử thiết kế chuyến ngành - 
Phương pháp luận Design

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về quá trình phát triển chuyên 
ngành trên thế giới và Việt nam qua các thời kỳ lịch sử. Trên cơ sở đó, sinh viên nhận 
thức được quá trình hình thành và phát triển của chuyên ngành qua các thòi kỳ lịch sử, 
làm cơ sở để phát triển ý tưởng sáng tạo trong quá trình sáng tác thiết kế chuyên ngành.

5 Kỳ 2
1'ự luận 
'à thực 
hành

ì

5 Tin học cơ bản

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học, cách sử dụng các phần mềm 
hệ thống và tiện ích: giới thiệu một số khái niệm về tin học và máy tính, sử dụng hệ điều 
hành MS DOS và Windows, soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính 
EXCEL, khai thác các dịch vụ cơ bản của mạng toàn cầu INTERNET. Ngoài ra, giúp 
sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng sử dụng máy vi tính và các phần mềm 
thông dụng nhất.

4 Kỳ 2 TITực hành

6 Lịch sử mỹ thuật thế giới cổ 
trung đại

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành tựu và đặc điểm của mỹ thuật 
nguyên thuỷ, cổ đại, trung cổ, mỹ thuật Phục hưng, các trường phái, ữào lưu mỹ thuật 
lớn và khuynh hướng sáng tác của các nước gỏp phần làm thay đổi diện mạo của mỹ 
thuật thế giới. Giới thiệu những trung tâm mỹ thụât4ị|u  biểu cùa Châu Á như: Ấn Độ, 
Trung Quốc, Nhật Bản... tạo điều kiện để sinh viên có cái nhìn tổng quát về mỹ thuật thế 
giới, đặc biệt là những thành tựu mỹ thuật tiêu biểu và nhằm phát huy khả năng tìm tòi, 
sáng tạo nghệ thuật và nghiên cứu khoa học của sinh viên.

K ỳ4

i

1

lịự luận
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7 Lịch sử và thẩm mỹ công 
nghiệp

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về mỹ thuật ứng dụng, lịch sử mỹ thuật công 
nghiệp thế giới qua các cuộc cách mạng công nghiệp và bước quá độ hình thành ngành 
nghề mới mẻ này, khám phá các thành tựu mỹ thuật công nghiệp và chân dung các nhà 
tạo dáng công nghiệp quốc tế
Trang bị kiến thức để sinh viến hiếu được thẩm mỹ công nghiệp là một trong những chỉ 
tiêu để đánh giá chất lượng sản phẩm và tìm hiểu sự ra đời của nền sản xuất công nghiệp 
và thẩm mỹ công nghiệp, các quy luật phát triển sự đồng hành với thủ công, thẩm mỹ 
công nghiệp trong tương lai.

4 Kỳ 4 Tự luận

8 Tâm lý học sáng tạo

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tâm lý học đại cương, trên cơ sở đó nắm bắt 
được tâm lý học sáng tạo nghệ thuật. Trên cơ sở nhận thức nội dung học phần như một 
khoa học về tâm lý đại cương, sinh viên nghệ thuật sẽ có tư duy sáng tạo trong hoạt động 
nghệ thuật.

3 Kỳ 5 Tự luận

9 Logic

Trang bị cho sinh viên kiến thức về logic học hình thức, nêu quan hệ giữa logic học với 
các ngành khoa học khác cũng như vai trò của logic học trong đời sống. Nêu các hình 
thức cơ bản của tư duy, phân loại các khái niệm, các quy luật của tư duy và vận dụng các 
quy luật đó trong thực tiễn. Qua đó, giúp sinh viên rèn luyện và nâng cao tư duy khoa 
học.

2 Kỳ 6 Tự luận

10 Lịch sử Mỹ thuật thế giới cận 
hiện đại

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành tựu và đặc điểm của mỹ thuật 
cận hiện đại, các trường phái, trào lưu mỹ thuật lớn và khuynh hưóng sáng tác của các 
nước góp phần làm thay đổi diện mạo của mỹ thuật thế giới. Giới thiệu những trung tâm 
mỹ thuật tiêu biểu của Châu Á như: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản... tạo điều kiện để 
sinh viên có cái nhìn tổng quát về mỹ thuật thế giới, đặc biệt là những thành tựu mỹ thuật 
tiêu biểu và nhàm phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật và nghiên cứu khoa học 
của sinh viên.

5 K ỳ6 Tự luận

11 Mỹ học

Giúp sinh viên phân tích, tìm hiểu quá trình xác định đối tượng của mỹ học trong lịch sử, 
đối tượng của mỹ học theo quan điểm hiện đại; khái quát về quan điểm thẩm mỹ, chủ thế 
thẩm mỹ, khách thể thẩm mỹ; đặc trưng của nghệ thuật và các loại hình tượng nghệ 
thuật. Trên cơ sở đó, sinh viên có kiến thức và hiểu biết về các hoạt động thâm mỹ của 
con người thông qua mục tiêu giáo dục thẩm mỹ bằng hệ thống quan điếm thấm mỹ tiến 
bộ, hiện đại.

4 K ỳ7 Tự luận
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¡1 W ĐẬ! HỌC 
!-( ỉriỸ THUẬ'1 

'\CÔNŨ NGHIỊ 
Đường lối văn ho^w ặajigbê-"í 
của Đảng c s  VN

T ™ k  bị cho sinh viên những quan điểm về nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 
w n  hoá; vai trò của văn hoá trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân; quá 

hình thàĩứi, phát triển và hoàn thiện những nội dung cơ bản trong đường lối văn hoá 
lếốa Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam ữong lãnh đạo văn 
hoá; Những thành tựu lớn về xây dimg văn hoá từ trước tói nay; những khó khăn, tồn tại 
cần khắc phục; phương hướng cụ thể cho việc xây dựng nển văn hoá Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc.

2 Kỳ 7 Tự luận

13 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản 
quyền

Giúp sinh viên hiêu được luật quy định về quyền tác giả, quyên liên quan đến quyền tác 
giả, quyền của chủ sở hữu tác phẩm, quyền của bên sử dụng tác phẳm. Nội dung họp 
đồng sử dụng tác phẩm, mức nhuận bút hoặc thù lao và phương thức thanh toán, Quyền 
chuyển giao quyền tác giả, quyền thừa kế quyền tác giả và việc bảo hộ các quyền đó cho 
các tác phẩm nghệ thuật.

3 Kỳ 8 Tự luận

14 Cơ sở văn hoá Việt Nam

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Văn hóa học và văn hóa Việt Nam 
cùng với tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Trinh bày 
những biểu hiện của văn hóa Việt Nam thông qua các thành tố văn hóa: văn hóa nhận 
thức, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa 
ứng xử với môi trường tự nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của tộc người 
Việt giữ vai trò chủ thể và xác định rõ những đặc điểm của vùng vàn hóa ở Việt Nam.

4 Kỳ 8 Tự luận

15 Giáo dục thể chất

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của bộ môn Giáo dục thể chất: giới thiệu 
về lịch sử hình thành và phát triển môn thể dục ừên Thế giói và ở Việt Nam, mục đích, 
nhiệm vụ, phương pháp, nguyên tắc tập luyện và vệ sinh tập luyện, cách thức nâng cao 
thể lực, cách phân loại hệ thống thi đấu và công tác trọng tài...
Thực hành gồm 3 nội dung học trong 5 học kỳ: Điền kinh, đội ngũ và thể dục tay không, 
Bóng rổ và cầu  lông.

5
Kỳ

1,2,3,4,5
Thực hành

16 Giáo dục quốc phòng

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và 
công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, ạn ninh,; về truyền thống đấu tranh chống 
ngoại xâm của dân tộc, về nghệ thuật quân sự Vỉặt Nam; về chiến lược “diễn biến hoà 
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.
Trang bị kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố 
nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.

165 tiết Kỳ 3 Thực hành
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II- K ii
ngl

ậi chức giáo dục chuyên
lliiệp

I U . Kiiặn thức cơ sử ngành

1 Hìi'ih họa cấu trúc khối cơ bản

1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc các dạng khoi hình học; khối 
vuông, tròn, chóp, lục lăng, tam giác,... và mối quan hệ tổng thể giữa các khối trong một 
bố cục hình hoạ. Sinh viên nắm vững phương pháp dựng hình, tỷ lệ, lên khối và tả chất. 
Ngoài ra, nhận biết và phân tích, diễn tả đối tượng nghiên cứu từ những hìiứi khối được 
bày sẵn, dưới sự tác động của ánh sáng, có khả năng tạo khối trong không gian. Thông

4 K ỳ l
Bài tập 

thực hành

2 m
nh<

Ị

ứi họa cấu trúc vật thể khối 
ìn tạo

Nghiên cứu các khối, vật thể rhân tạo: giúp sinh viên luyện tập khả năng phân tích và 
diễn tả hình khối vật thể, màu sắc, đậm nhạt, chất liệu các các khối, vật thế nhân tạo; 
thông qua diễn tả bằng các chất liệu: bút chì, bút sắt, mực nho, màu nước.Tiếp tục rèn 
luyện kỹ năng nghiên cứu thông qua các chất liệu thể hiện trong quá trình thực hiện các 
bài tập.

4 K ỳ2
Bài tập 

thực hành

3
Hì
tựi

ih  họa cấu trúc vật thể khối 
nhiên

Nghiên cứu các khối, vật thể tự nhiên: giúp sinh viên luyện tập khả năng phân tích và 
diễn tả hình khối, vật thể, màu sắc, đậm nhạt, bề mặt chất liệu các đối tượng khối vật thể 
trong tự nhiên; thông qua diễn tả bằng các chất liệu: bút chì, bút sắt, mực nho, màu nước.

4 Kỳ 3
Bài tập 

thực hành

4 Hì
du

nh họa cấu trúc tượng chân 
ng

Nghiên cứu các chân dung tượng nam, nữ. Học phần này giúp sinh viên luyện tập khả 
năng phân tích và diễn tả hìiứi khối, đậm nhạt, chất liệu chân dung tượng, bán thân nam - 
nữ; thông qua diễn tả bằng các chất liệu: bút chì.

4 Kỳ 4
Bài tập 

thực hành

5
m
thi

nh họa cấu trúc tượng toàn 
ìn

Nghiên cứu cấu trúc vật thể tượng toàn thân nam, nữ.
Học phần này giúp sinh viên luyện tập khả năng phân tích và diễn tả hình khối, đậm 
nhạt, chất liệu tượng toàn thân nam - nữ; thông qua diễn tả bằng các chất liệu: bút chì.

5 Kỳ 5
Bài tập 

thực hành

6
H lnh họa cấu trúc hình thể 

ười tư thế tĩnh
Vẽ nghiên cứu cơ thể người. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và phân tích kỹ về 
tương quan tỷ lệ cấu trúc cơ thể người nam, nữ ở các tư thế tĩnh bằng chất liệu bút chì.

5 Kỳ 6
Bài tập 

thực hành

7 Hi
na

nh họa cấu trúc hình thể 
m tư thế động

Nghiên cứu cơ thể và sự vận động của nam người mẫu ở các tư thế phức tạp khác nhau. 
Cưòmg điệu và giản lược theo yêu cầu của một số chuyên ngành bằng chất liệu bút chì, 
màu nước, màu bộ t....

5 Kỳ 7
Bài tập 

thực hành

8
Hịì
ụr

nh họa cấu trúc hình thể nữ 
thế động

Nghiên cứu cơ thể và sự vận động của nữ người mẫu ở các tư thế phức tạp khác nhau. 
Cường điệu và giản lược theo yêu cầu của một số chuyên ngành bằng chất liệu bút chì, 
màu nước, màu bộ t....

5 Kỳ 8
Bài tập 

thực hành
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9

(-( MY THU 
\^CỒHGHOỈ

Màu sắc và hình cơ

[Ịiguyên lý cơ bản về màu sắc và nghiên cứu các hình cơ bản trong cơ sở tạo hình.
bị cho sinh viên những nguyên lý cơ bản về màu sắc (màu sắc quang học và màu 

ítẵc cơ học), nắm được các raàu gốc (màu cơ bản) và các cặp màu bổ túc. Có khả năng 
biểu hiện màu và các tương quan về màu. Nắm được các khái niệm cơ bản về các hình: 
vô hướng, định hướng, hướng đối lập, đa hướng, chuyển động, sử dụng các nguyên lý tổ 
chức sắp xếp, bố cục các dạng hình và tương quan màu sắc trên mặt phẳng.

4 Kỳ 1
tl

3ài tập 
lực hành

10 Màu sắc và hình tự nhiên

Nguyên lý cơ bản về màu sắc và nghiên cứu các hình tự nhiên. Trang bị cho sinh viên 
những nguyên lý cơ bản về màu sắc (màu sắc quang học và màu sắc cơ học), nắm được 
các màu gốc (màu cơ bản) và các cặp màu bổ túc. Có khả năng biểu hiện màu và các 
tương quan về màu. Nắm vững các khái niệm cơ bản về các hình: vô hướng, định hướng, 
hướng đối lập, đa hướng, chuyển động, sử dụng các nguyên lý tổ chức sắp xếp, bố cục 
các dạng hình và tương quan màu sắc trên mặt phẳng. Nghiên cứu cấu trúc các đối tượng 
tự nhiên, vận dụng các quy luật về cơ sở hình học để cách điệu hóa dưới dạng các bố cục 
tổng hợp.

4 Kỳ3 tl
Bài tập 
lực hành

11 Vẽ kỹ thuật
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam, 
có khả năng đọc hiểu các bản thiết kế và vẽ thiết kế chi tiết các sản phẩm.

3 K ỳ l
tl

Bài tập 
lực hành

12 Chữ cơ bản

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử ra đời và phát triển của các 
kiểu chữ viết (đặc biệt là gốc chữ Latinh). Có khả năng, kỹ năng bố cục, màu sắc chữ cơ 
bản, làm nền tảng ứng dụng và nâng cao vào kiến thức các chuyên ngành mỹ thuật ứng 
dụng.

2 K ỳ l
tl

Bài tập 
lực hành

13 Luật xa gần

Trang bị kiến thức cơ bản về luật phối cảnh và phương pháp biểu hiện không gian trên 
mặt phảng. Thông qua đó, sinh viên có cách nhìn chính xác, khoa học hơn trong không 
gian tự nhiên cũng như không gian của các sản phẩm nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực 
thiết kế mỹ thuật ứng dụng-

3 Kỳ 2
tl

Bài tập 
'ực hành

14 Cơ sở tạo hình khối

Học phần này giúp sinh viên nghiên cứu các tính chất cơ bản và quy luật vận động của 
khối, các dạng thức cấu trủc và biến điệu, vận động của các dạng khối, tổ chức và liên 
kết các khối không gian có thẩm mỹ tạo tiền đề ứng dụng vào quá trình thiết kế sáng tác 
sản phẩm các lĩnh vực thuộc chuyên ngành đào tạo mỹ'íhuật ứng dụng.

3 Kỳ 2
tl
IBài tập 
'Ịực hành

15 Giải phẫu tạo hình
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc, tỷ lệ con người, cấu tạo 
xương, cơ và sự vận động của con người. Thông qua những hiểu biết về giải phẫu người, 
sinh viên có điều kiện học tốt hơn các môn học thiết kế chuyên ngành.

3 Kỳ 4

---^
Ịà i  tập 

thưc hànhỊ*

\
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16 Thức tập cơ sở mỹ thuật
i

Giúp sinh viên ứng dụng những kiến thức cơ bản của cơ sở mỹ thuật được học vào việc 
ghi chép thực tế. Rèn luyện khả năng ký họa diễn tả không gian về kiến trúc, phong cảnh 
và ký họa con người trong cuộc sống và sinh hoạt bằng các chất liệu: bút sắt, bút chì, 
màu nước, bột màu, mực nho... Đây là cơ sở để nghiên cứu môn học hình họa và tạo 
tiền đề kiến thức cơ sở cho các chuyên ngành thiết kế mỹ thuật ứng dụng.

3 Kỳ 4 Bài tập 
thực hành

II.2 Kiện thức chuyên ngành
IL2.1. Ng ành Thiết kế Đồ họa

1
Ph
lý

Iơng pháp ghi chép và xử
;ư liêu 

•

Tiếp thu kiến thức về các phương pháp ghi chép, xử lý hình ảnh đối tượng: ký hoạ, chấm 
T-ram, nét, mảng. Sinh viên hiểu và có khả năng diễn đạt mạch lạc các phương pháp 
được học.

2 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

2 Mí
và

l U  sắc trong thiết kế đồ họa 
in ấn

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản hệ thống màu sắc chuyên ngành thiết kế đồ họa, 
ứng dụng vào các dạng bố cục. Ngoài ra môn học còn giúp cho sinh viên những kiến 
thức mở rộng về màu và sắc màu dùng trong thiết kế đồ họa, bên cạnh những nguyên lý 
cơ bản về màu đã học ở phần cơ sở mỹ thuật.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

3 Ci LC thủ pháp đồ họa
Tiếp thu kiến thức về các thủ pháp đồ họa (gồm 4 kỹ thuật: in thủy ấn; in paraffin; in trực 
tiếp; vò giấy với màu nước, phẩm nhuộm), hiểu và có khả năng diễn đạt mạch lạc các thủ 
pháp được học.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

4 Niậìệ thuật nhiếp ảnh

Trong đồ họa hiện đại, nhiếp ảnh cũng đóng một vai trò quan trọng trong các nội dung 
quảng cáo. Một bức ảnh đẹp thể hiện được nội dung, phù hợp với phong cách sẽ giúp 
người thiết kế đồ họa có thêm một ngôn ngữ để sáng tạo. Môn học sẽ giúp sinh viên hiểu 
được các kỹ thuật cũng như cách sáng tạo trong nhiếp ảnh để đạt được mục đích trong

2 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

5 N ịhệ thuật sử dụng chữ
Lịch sử ra đời, cấu trúc cơ bản của chữ La tinh. Phương pháp sử dụng chữ la tinh trong 
thiết kế đề họa.

4 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

6 T n học chuyên ngành đồ họa
Hiểu nguyên lý khi làm việc trên máy tính, cách sử dụng vi tính và các phần mềm trong 
thiết kế đồ họa.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

7
Sá
tí:

ing tác tranh đồ họa mô nô 
độc bản

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về loại hình tranh in độc 
bản, từ khái niệm, đặc điểm ngôn ngữ tạo hình cho đến các kỹ thuật thể hiện nhằm giúp 
cho sinh viên làm chủ về phương pháp và kỹ thuật sáng tác loại hình tranh in này, làm 
tiền đề cho việc sáng tác tranh đồ họa độc lập hoặc là giải pháp thẩm mỹ cho việc xử lý 
hình ảnh trong thiết kế Đồ họa.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án
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8

Ị l  ' Ị fc?AÌ i i u c  
Ị--Ị MỸ THỦẬ'

Sáng tác tranh khầc ặ ;ầ j^a

, V Ị \  r ~ ,
Mrallhọc này cung câp cho s v  những kiên thức cơ bản và chuyên sâu hơn vê loại hình 

in khác đồ họa thủ công từ lịch sử, đặc điểm , ngôn ngữ tạo hình cho đến các 
ộm ang  pháp và kỹ thuật tiến hành sáng tác. học phần này nhằm giúp cho sinh viên có 
thêm giải pháp trong vấn đề giải quyết hình ảnh phục vụ cho phần thiết kế đồ họa.

5 Kỳ 5
V

---------------------- / .

ý thuyết - 
- Đô án Ạ

9 Thiết kế Module

Sinh viên tự chọn một tạo hình đơn giản với các đưòoig thẳng, cung tròn hoặc đường 
cong để săp xếp, nhân bản tìm ra các quy luật chuyển động của hình ốc tạo ra một hình 
thức trang trí hàng lối có án tương thị giác mạnh và sáng tạo mới. Học phần này giúp 
sinh viên có tư duy sáng tạo từ một module đơn lẻ tập hợp thành nhiều module và sắp 
xếp tạo ra các hiệu ứng thị giác mới. Giúp sinh viên có hệ thông tư duy tạo hình, sáng tạo 
về nhịp điệu, áp dụng vào các bài ứng dụng sau này khi thiết kế Logo, giấy gói hàng, 
ưang trí bề mặt bao b ì ...

3 Kỳ 5

—f
t

L
-

ỷ thuyết 
- Đồ án

10 Thiết kế tín hiệu biểu tượng

Bổ sung kiến thức cơ bản về tín hiệu -  biểu tượng cho sinh viên chuyên ngành Đồ họa. 
Sinh viên đã được học qua môn nghiên cứu thiên nhiên, động vật và hoa lá. Qua đó, sinh 
viên đã nắm được các nguyên tắc cơ bản về nét, mảng, tỉ lệ trong bố cục, cách phối hợp 
nét và mảng tạo hình cơ bản, giúp cho sinh viên phát huy được những kiến thức cơ bản 
nói trên với phương pháp tư duy thiết kế sáng tạo của Đồ họa. Việc học này không chỉ là 
nâng cao kiến thức về ý tưởng tạo tín hiệu của ngôn ngữ đồ họa nói chung và ngôn ngữ 
thiết kế đồ họa ứng dụng nói riêng.

4 Kỳ 5
L ỷ thuyết 

- Đồ án

11 Thiết kế đồ họa nhãn mác

Trang bị những kiến thức cơ bản về thiết kế nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá: Vai ừò, chức 
năng, các dạng hình dáng cơ bản cùa nhãn hiệu. Những giải pháp thẩm mỹ cho thiết kế 
nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá. Môn học còn giúp cho sinh viên nắm được những nội 
dung, cách biên tập cho nhãn hiệu hàng hoá sản phẩm. Ngoài ra, học phần này còn giúp 
cho sinh viên hiểu biết thêm về những tiêu chuẩn và quy định mang tính quốc tế dùng 
cho nhãn hiệu hàng hoá.

4 Kỳ 5
L / thuyết 

f  Đồ án

1 2 Thực tập cơ sở ngành

Siĩủi viên nắm được kỹ năng vẽ ký hoạ thâm diễn, hoặc sử dụng những thủ pháp đồ họa 
như mảng miếng, đường nét để biếu đạt một đối tựơng cụ thể được ý thức ừong một bố 
cục hoàn chỉnh: Tĩnh vật, phong cảnh sinh hoạt ở.nông thôn miền Bắc. Nghiên cứu kiến 
trúc, phong cảnh, địa hình cụ thể. Nghiên cứu, ghi chép một số trạng thái siĩủi hoạt, đời 
sống văn hoá của ngưòd dân bản địa.

3 Kỳ 5
LV  thuyết 

i- Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học
SỐ

ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

13 Thiết kế bao bì đồng bộ

Trang bị những kiến thức cơ bản về thiết kế bao bì hảng hóa. Lược sử, khái niệm, vai trò, 
chức năng, các dạng hình dáng cơ bản của bao bì. Những nguyên lý chung về thiết kế 
cấu trúc và các giải pháp thẩm mĩ cho sáng tác thiết kế bao bì hàng hóa. Thông qua 
những hình dáng cơ bản, sinh viên sáng tạo những hình dáng mới phù họp với chức năng 
và thẩm mĩ của từng loại sản phẩm hàng hóa. Môn học giúp sinh viên hiểu biết lựa chọn 
chất liệu và cấu trúc của bao bì cho phù hợp với đối tượng bao bì hàng hóa và các giải 
pháp nâng cao thẩm mỹ thiết kế bao bì.

5 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

14 Thiết kế logo
Học phần trang bị cho sinh viên khái niệm về logo, lịch sử ra đời và phát triển logo, nội 
dung phạm vi sử dụng, chức năng cơ bản trong thiết kế logo, xây dựng ý tưởng và nghệ 
thuật thể hiện logo.

5 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

15 Thiết kế đồ họa văn phòng

Với bài tập thiết kế hệ thống đồ họa văn phòng, sinh viên được trang bị những kiến thức 
cơ bản về: Profile, danh thiếp, letter head, giấy tờ giao dịch văn phòng, những đặc điểm 
cơ bản và yêu cầu thiết kế mỗi sản phẩm có tính độc lập và đồng bộ của các sản phẩm đồ 
họa văn phòng. Môn học giúp sinh viên phân biệt được chức năng và thẩm mỹ của từng 
loại thiết kế đồ họa để có giải pháp truyền tải thông tin một cách hữu hiệu nhưng vẫn 
đảm bảo tính đồng bộ.

2 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

16 Thiết kế đồ họa sách

Môn thiết kế bìa sách trang bị những kiến thức cơ bản về thiết kế sách, chức năng, vai 
trò của bìa sách, đặc trưng các thể loại. Học phần này giúp cho Sinh viên nắm được 
những yêu cầu cơ bổn trong thiết kế sách, từ những thiết kế từ bìa đến trình bày sách. 
Ngoài ra sinh viên còn có khả năng phân biệt các thể loại sách có trên thế giới. Với học 
phần này sinh viên có đủ trình độ để làm làm việc với các nhà sản xuất, các công ty phát 
hành sách với vai trò nhà thiết kế đồ họa.

4 'Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

17 Thiết kế catalogue

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về catalogue: chức năng, phân loại 
catalogue; tính độc lập, tính liên hoàn của catalogue sao cho phù họp với nội dung và 
hình thức. Môn học còn giúp sinh viên phân biệt sự khác nhau về chức năng, thẩm mỹ 
của các loại hình đồ họa tương tự như: tờ rơi, tờ bướm, catalogue.

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án
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18

ĐẠĨ HỌC \ ị :  
r i  MỸ THUẬT jo 
^\cÔNGHGỈỈĩỆy j  

Thiết kế đồ 
chính

frrang bị những kiến thức cơ bản về tính đồng bộ trong việc thiết kế một bộ tem bưu 
jbhính. Được gọi là một bộ tem khi có từ 2 con tem trở lên. Một bộ tem phải có chung 
một chủ đề, Thiết kế một bộ tem ngoài phần chính là những con tem đi kèm với nó là 
những phần việc như: con dấu, ngày phát hành đầu tiên, phong bì, giấy viết, bộ kẹp tem 
và blog cho bộ tem. Giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng thể về một đối tượng được thiết 
kế, qua đó sinh viên sẽ nắm bắt được những yêu cầu về thiết kế đồ hoạ, tuân thù những 
quy luật riêng.

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

19 Thiết kế đồ họa đồng bộ lịch

Trang bị những kiến thức cơ bản về lịch treo tường. Chức năng sử dụng và các yếu tố tạo 
hình, các giải pháp thẩm mỹ sáng tác thiết kế lịch treo tường. Học phần này giúp cho 
Sinh viên nắm khái quát bản chất của các loại lịch và phương pháp kết hợp hài hòa giữa 
hai yếu tố phần thiết kế (yếu tố thông tin của tờ lịch) và phần hình ảnh. Bên cạnh việc 
đảm bảo về thẩm mỹ, sinh viên phải luôn lủiớ đến chức năng của lịch.

5 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

20 Thiết kế áp phích đem chiếc

Phân biệt được các thuật ngữ, tính chất khác nhau giữa các loại áp phích thưong mại, 
chính trị, văn hóa-xã hội và hiểu được ngôn ngữ đặc trưng của từng thể loại ápphích. 
Hiểu rõ và nắm được vai trò của chữ và hình ảnh trong áp phích. Hiểu và nắm được 
phương pháp xây dựng ý tưởng, lựa chọn hình tượng, biên tập nội dung quảng cáo trong 
việc thể hiện một áp phích độc lập.

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

21 Thực tập chuyên ngành

Môn học này cung cấp cho s v  những kiến thức cơ bản và chuyên sâu hơn về qui ừình 
thiết kế đồ họa. Tìm hiểu và áp dụng những kiến thức đã được học về kỹ thuật, quy trình 
in ấn chế bản. Phần thực tập nhằm giúp cho sinh viên có thêm phương pháp nhìn tổng 
thể trong vấn đề thiết kế đồ họa, in chế bản.

3 K ỳ7
Lý thuyết 
+ Đồ án

22 Thiết kế sách có minh họa

Trang bị những kiến thức cơ bản về thiết kế minh họa cho sách, tranh truyện. Học phần 
này giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản để thực hiện minh hoạ cho 
sách, hay tranh truyện, cách tiến hành xây dựng nội dung và ý tưởng của minh hoạ sao 
cho phù hợp với một cốt truyện có sẵn. Ngoài ra, học phần còn giúp cho sinh viên biết 
cách lựa chọn các thủ pháp đồ hoạ đã học ở các học Dhần trước để áp dụng vào nội dung 
bài sao cho hiệu quả về mặt thiết kế và thẩm mỹ.
Đây là một trong những học phần đồ họa ứng dụix^eủa hệ thống học phần về truyền 
thông đa phương tiện. Sinh viển được chọn đề tài là một dự án thiết kế trang web cá 
nhân để quảng cáo cho những nội dung về chính mình, với đòi hỏi về màu sẳc, thiết kế 
thề hiện được cá tính mình mong muốn. Học phần này với một trang chủ và 3 trang giao 
diện thông tin giúp sinh viên làm quen với các tiêu chuẩn cho một website cá nhân.

4 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

23 Thiết kế Web 4 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án
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24 Th
thi

lết kế bộ bài quảng cáo
Iơng mai
i

Tổng họp chuyên môn, chuyên sâu. Trang bị những kiến thức cơ bản về lập đồ án sáng 
tác, xây dựng ý tưởng, bám sát yêu cầu nội dung, xác lập giải pháp thiết kế cho các sản 
phẩm, cụm bài đồng bộ quảng cáo đồ họa thương mại.

4 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

25
Th
bộ

LỈết kế đồ họa áp phích đồng

Phân biệt được các thuật ngữ, các tính chất khác nhau giữa các loại áp phích thương mại, 
chính ừị, văn hóa-xã hội và giữa áp phích đơn chiếc và bộ áp phích. Hiểu được ngôn ngữ 
đặc trưng của từng thể loại áp phích. Hiểu rõ và nắm được vai trò của chữ và hình ảnh 
trong áp phích. Hiểu và nắm được phương pháp xây dựng ý tường, lựa chọn hình tượng, 
biên tập nội dung quảng cáo trong việc thể hiện bộ ảp phích quảng cáo.

4 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

26 Th
hó

iết kế bộ bải quảng cáo văn 
a

Tổng họp chuyên môn, chuyên sâu. Trang bị những kiến thức cơ bản về lập đồ án sáng 
tác, xây dựng ý tưởng, bám sát yêu cầu nội dung, xác lập giải pháp thiết kế cho các sản 
phẩm, cụm bài đồng bộ quảng cáo đồ họa thương mại hoặc văn hóa.

4 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

27 KỊch bản phân cảnh
Học phần này giúp sinh viên thu thập các thông tin cho một doanli nghiệp để xây dựng 
kế hoạch quảng cáo. Sinh viên phân tích các thông tin đã thu thập để viết một kịch bản 
cho dự án quảng cáo các sản phẩm trong một chiến lược cụ thể của doanh nghiệp.

2 K ỳ9
Lý thuyết 
+ Đồ án

28 TIdết kế đồ họa truyền thông
Sinh viên thiết kế một hay một bộ sản phẩm đồ họa truyền thông, quảng cáo cho một 
doanh nghiệp hay một sự kiện ra mắt sản phẩm của doanh nghiệp.

5 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

29 T liết kế đồ án tiền tốt nghiệp

Sinh viên chọn một đề tài dự án theo năng lực cá nhân để thiết kế một bộ sản phẩm đồ 
họa tự chọn trước khi đăng ký đề tài tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp. Học phần này giúp 
sinh viên định hướng tốt cho đồ án tốt nghiệp hoặc được coi như học phần thiết kế, sáng 
tạo những đề tài mới chưa thể nghiệm nhiều trong quá trình học trước đây để có những 
lựa chọn sáng tạo cho đồ án tốt nghiệp.

5 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

30 Tllực tập tốt nghiệp
Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức trong việc xây dựng đề cương, cách thức và 
phương hướng sưu tầm tư liệu một cách có hệ thống và phù họp với đề tài tốt nghiệp đã 
chọn.

3 Kỳ 9
1

Lý thuyết 
+ Đồ án
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31

ĐẠI HỌC  ̂
Ị-Ị MỸ THUẬT 
^^N^ÔNGNCTnì^

Bài thi tốt ngm ì^^^>4~án'^^ 
Thuyết minh Đồ ánỹ ====^

thi tốt nghiệp gồm hai phần:
Fậằn thuyết minh: Đây là phần cơ sở lý luận, căn cứ diễn giải quá trình hình thành ý 
,twcmg và thực tiễn đề tài tốt nghiệp đă lựa chọn.
'Phần thiết kế đồ án: Đây là học phần sinh viên được ưang bị toàn bộ và vận dụng hệ 
thống kiến thức tổng thể từ kiến thức các học phần đại cương, kiến thức cơ sở, kiến thức 
ngành để hình thành ý tưởng đến các phương án thiết kế và chọn ra phương án thiết kế 
tối ưu để thể hiện đồ án tốt nghiệp. Quy mô của đồ án tốt nghiệp phải phù hợp với nội 
dung của đề tài tốt nghiệp.

18 Kỳ 10

Ị
1

Lý thuyết 
+ Đồ án

II.2.2. Ngành Thiết kế Thời trang
1

_ i ____________________

1
Nhân trắc học - Cỡ số may 
mặc

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng đo đạc cơ thể người ; 
các mốc đo, dụng cụ đo và phương pháp đo, các chỉ số đánh giá hình thể qua số đo, tiêu 
chuẩn đánh giá một hìrủi thể đẹp, làm cơ sở cho việc thiết kế kỹ thuật trang phục. Ngoài 
ra, cung cấp cho người học những kiến thức về cỡ số, phương pháp xây dựng cỡ số được 
sử dụng trong thiết kế, sản xuất hàng may sẵn.

2 K ỳ3
Llý thuyết 
ị  Đồ án
i

2 Thiết kế họa tiết trang trí vải 
và sản phẩm thời trang

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý cơ bản, phong cách, phương pháp 
sáng tạo hoạ tiết, xây dựng bố cục trang trí trên các chủng loại vải và các sản phẩm thời 
trang. Rèn kỹ năng trong quá trình nghiên cứu thực hiện sáng tạo một đồ án trang trí 
hoàn chỉnh phù hợp với mục tiêu của chủng loại sản phẩm cho thị trường được xác định.

3 Kỳ 3

iị

4
1

thuyết 
Đồ án

3 Công nghệ cắt may cơ bản 1
Trang bị cho sinh viên quy trình, yêu cầu kỹ thuật các đưÒTig may tay, may máy và các 
bộ phận chủ yếu của trang phục. Sử dụng dụng cụ và thiết bị nghành may. Thao tác 
thành thục các đường may tay, may máy và các bộ phận chủ yếu của trang phục.

5 Kỳ 3
L:
-+

thuyết 
Đồ án

4 Nguyên lý tạo dáng trang phục 
2D

Cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý bố cục trang phục thể hiện trên mặt phẳng, 
phương pháp xây dựng và phát triển cấu trúc cơ bản của trang phục, xây dưng biểu tượng 
và ngôn ngữ biểu tượng trong tạo dáng trang phục; cung cấp kiến thức sáng tác trang 
phục nghệ thuật (haute couture); rèn luyện kỹ năng sáng tạo mẫu trên cấu trúc cơ bản

4 K ỳ 4
L ị thuyết 
+ Đồ án

5 Kỹ thuật 3D cơ bản

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến th.Ịị.e về phương pháp thiết kế, dựng 
mẫu cơ bản trên manơcanh; kỹ năng dựng mẫu sáng tạo trực tiếp trên manơcanh; kỹ 
năng triẻn khai những mẫu trang phục có tạo hình phức tạp (thời trang haute couture) 
theo kỹ thuật 3D

2 Kỳ 4 Lj  ̂thuyết 
Đồ án
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6 Công nghệ cắt may cơ bản 2

Trang bị cho sinh viên công thức thiết kế, phương pháp dựng hình áo sơ mi nam nữ và 
phương pháp chuyển mẫu mới dựa trên mẫu cơ bản. Quy trình và phương pháp lắp ráp 
sơ mi nam nữ áo đặt các yêu cầu kỹ thuật. Phát triển mẫu mới, vẽ, cắt trên giấy và trên 
vải một số loại áo sơ mi nam nữ điển hình. Sử dụng dụng cụ và thiết bị nghành may. 
Lắp ráp hoàn thiện, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Cung cấp kiến thức cơ bản về nguồn gốc xơ, sợi, vải; nhận biết được các kiểu dệt cơ bản 
và dẫn xuất; các tính chất và các yêu cầu chung của vải; Hiệu quả thẩm mỹ của vải trong 
thiết kế trang phục; các phương pháp xử lý bề mặt chất liệu vải; lựa chọn được chất liệu 
vải phù hợp với trang phục và đối tượng sủ dụng.

4 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

7 Công nghệ - Vật liệu may mặc 4 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

8
Nguyên lý tạo dáng trang phục 
3D

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguyên lý tạo hìrửi thể hiện trên trên khối 
(3D), phương pháp triển khai thiết kế tạo hình trực tiếp trên manơcanh; kỹ năng sáng tác 
trọn bộ trang phục nghệ thuật (haute couture) theo chủ đề xác định.

5 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

9 Thiết kế sản phẩm đơn chiếc

Áp dụng được các công thức thiết kế, phương pháp dựng hình quần áo nam nữ cơ bản 
trong quá trình thiết kế sáng tạo mẫu mới . Nắm bắt được qui trình và phương pháp lắp 
ráp sản nhẩm mới đặt trong các yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn. Rèn tư duy cải tiến, đổi mới, 
nâng cao chất lượng kỹ thuật cũng như thẩm mỹ trong thiết kế những sản phẩm thời 
trang thường ngày. Phát triển mẫu mới, vẽ, cẳt trên giấy và trên vải một số chủng loại 
trang phục nam nữ điển hình. Sử dụng thành thạo dụng cụ và thiết bị ngành may. Lắp 
ráp hoàn thiện, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

2 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

10 Công nghệ cắt may cơ bản 3

Cung cấp kiến thức về phương pháp thiết kế váy cơ bản, kỹ thuật may các chi tiết của 
váy. Lắp ráp hoàn thiện sản phẩm váy theo đúng quy trình, cắt may váy theo xu hướng 
thời trang. Thiết kế được sản phẩm váy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.; thực hành may 
thành thạo các chi tiết của sản phẩm váy; lắp ráp hoàn thiện sản phẩm váy cơ bản và thời 
trang.

5 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

11
Thực tập ghi chép về trang 
phục truyền thống

Ghi chép, chụp ảnh, viết thu hoạch tại bảo tàng. Học phần này giúp sinh viên tiếp cận 
thực tể và nắm vũng nguyên lý bố cục, màu sắc, hình khối, chất liệu, hoạ tiết, hoa văn 
các mẫu trang phục dân tộc ữong các bộ sưu tập của bảo tàng. Nghiên cứu các mẫu trang 
phục ữuyến thống và hiện đại của các nước trên thế giới; giúp sinh viên có cái nhìn tống 
quát vể các mẫu trang phục để phục vụ quá trình thiết kế và sáng tác.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án
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12

J f  ^T 'iKUuHtj
h i  ĐẠI HỌC 
M  MỶ THUẬT 
V  xCÓHGNGHĩậ

Lịch sử thời

v  \ \  , • - , , . ,HờQỊphân này cung câp cho sinh viên kiên thức tông quát vê quá trình phát triên trang 
m m  thế giới và trang phục Việt nam qua các thời kỳ lịch sừ, sinh viên nhận biết được sự 
ệ ^ ể n  biến của các phong cách thời trang qua sự ảnh hưởng của các phong cách nghệ 
muật dưới tác động của thị hiếu thẩm mỹ các thời đại. Trên cơ sở đó, sinh viên nhận thức 
được quá trình hình thành và vẻ đẹp các mẫu trang phục qua các thời kỳ lịch sử làm cơ 
sở để phát triển ý tưởng sáng tạo trong quá trình thiết kế thời trang.

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
-  Đồ án

13 Thiết kế thời ứang cho hình 
ảnh cá nhân

Sáng tác trang phục cho 1 cá thể nhằm xây dựng được hình ảnh có phong cách riêng. 
Học phần này giúp sinh viên nắm bắt đổi tượng và phân tích nhanh phong cách cá nhân 
trong xu hướng chung của thị trường thời trang; phân loại các nhóm người cơ bản; phân 
loại các phong cách ăn mặc lĩnh vực thời trang may sẵn (pret a porter-ready to wear), các 
sản phẩm tiêu biểu, các đăng cấp xã hội...; ngôn ngữ thông tin của ữang phục; kỹ năng 
thể hiện mẫu và gia công sản phẩm.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

14 Thiết kế trang phục dạ hội

Thiết kế bộ và đồng bộ thời trang dạ hội trong sản xuất công nghiệp. Học phần này cung 
cấp cho sinh viên kiến thức về nhận thức thị trường thời trang dạ hội và phân khúc thị 
trường thời trang trên thế giới qua những tên tuổi lớn; nắm vững kỹ năng phát triển bộ dạ 
hội thành đồng bộ trang phục trong các sưu tập thời trang; phương pháp xác định và dự 
đoán xu hướng mốt; rèn luyện kỹ năng sáng tác mẫu, thể hiện đồ hoạ, công nghệ gia 
công sản phẩm cho sưu tập thời trang dạ h ộ i.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

15 Kỹ thuật thiết kế trang phục 
công nghiệp 1

Cung cấp kiến thức về phương pháp thiết kế quần âu nam nữ cơ bản, kỹ thuật may các 
chi tiết của quần âu. Lắp ráp hoàn thiện sản phẩm quần âu theo quy trình, cắt may quần 
âu nam nữ theo xu hướng thời ữang.

5 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ ĐỒ án

16 Marketing thời ừang

Học pnan nay cung cap cno smn \nen nhưng Kien tnưc cơ ban ve marKeting thơi trang, 
nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa của sản phẩm thòd trang trong nền công nghiệp thời 
trang hiện đại; nắm vững kỹ năng thiết kế sản phẩm, tạo cho sản phẩm có tính cạnh tranh 
cao trên thị trường.
Cung cấp kỹ năng cho sinh viên tự thiết lập phương pháp, quy trình nghiên cứu thị
tnrnmrr Vliápti Vìàna mnr» tiAn"cQn nV>Qm QQna rầk nnả VinVi HnanH__________

2 Kỳ 7
Lv thuyết 
+ Đồ án
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17 Thiết kế thòd trang ứẻ em

Sáng tác thời trang trẻ em trên cơ sở tạo hình từ nghiên cứu thiên nhiên. Trang bị cho 
sinh viên những kiến thức về phương pháp tư duy, nhận thức và vận dụng các yếu tố tạo 
hình đẹp của vạn vật trong môi trường xung quanh để khái quát hóa cấu trúc,áp dụng cho 
tạo hình mẫu sáng tạo. Nắm bắt được phương pháp cách điệu thiên nhiên theo cấu trúc 
tạo dựng hình cơ bản và biểu tượng cho sáng tác trang phục trẻ em; cung cấp kiến thức 
về đặc điểm cấu trúc cơ thể, tâm sinh lý trẻ em các lứa tuổi, cung Gấp kiến thức cơ bản về 
thiết kế quàn áo trẻ em; nắm bắt được kỹ năng thiết kế thể hiện đồ hoạ và gia công sản 
phấm thời trang trẻ e m . __________________________________

Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

18 Kỹ thuật thiết kế trang phục 
công nghiệp 2

Công thức thiêt kê, phương pháp dựng hình áo khoác ngoài và phương pháp chuyên mâu 
mới dựa trên mẫu cơ bản. Qui trình và phương pháp lắp ráp áo khoác ngoài đặt các yêu 

cầu kỹ th u ậ t.__ _ ________________________
Kỳ 7

Lý thuyết 
+ Đồ án

19 Tin hoc chuyên ngành

Học phân này giúp sinh viên năm được những kiên thức và kỹ năng thực hành các phân 
mềm đồ hoạ như CorelDrạw, AdobePhotosop, Adobelllustrator hỗ trợ đắc lực cho việc 
thể hiện đà hoạ thời trang, trình bày ý tưởng và giới thiệu quảng cáo sản phẩm thời trang. 
Ngoài ra còn cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành triển khai thiết kế trên phần mềm 
ứng dụng thiết kế thời hang A c c u m a r k . _______________________________

Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

20
Tliực tập tại cơ sở sản xuất và 
cọng nghệ

Ghi chép, chụp ảnh, viết thu hoạch về các công nghệ may tại các cơ sở sản xuất may. 
Học phần này giúp sinh viên tiếp cận thực tế các công nghệ may của các cơ sở sản xuất 
trong nước, giúp sinh viên lựa chọn và phân tích chủng loại sản phẩm thòd trang, nghiên 
cứu và thảo luận với bộ phận thiết kế của cơ sở để định hưóng cho thiết kế và sáng tác 
trang phục.

Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

21 C;ơ sở lý luận thiết kế ưang 
phục

Học phần này cung cấp cho sinh viên những hệ thống lý luận cơ bản về sáng tác thiết kế 
mỹ thuật thời trang, mối quan hệ giữa tiến trình sáng tạo với khả năng hiện thực của sản 
phẩm, kiến thức của học phần này giúp sinh viên nâng cao nhận thức và phương pháp 
luận trong hoạt động sáng tạo___________________________________________________

Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án
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Mục đích môn học SỐ
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạv 1S;]

hương 
pháp 
ánh giá 
inh viên

22

-(  'mv THGẬ
'\^\CÔNGNGHI]
\v X

Thiết kế bộ và đồng bộ trang 
phục công sở

kế bộ và đồng bộ thời trang công sở và các trang phục nghề nghiệp trong sản xuất 
£^Hg nghiệp. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về sáng tác thiết kế trang phục sử dụng 
làm việc trong các công sở và các trang phục theo các ngành nghề có yêu cầu đặc biệt; 
đặc điểm của trang phục công sở và những tiêu chí thiết kế; quá trình phát triển bộ trang 
phục công sở riêng rẽ thành đồng bộ trong các hoàn cảnh sử dụng khác nhau; xác định 
xu hướng thị trường mục tiêu và ảnh hưởng của xu hướng mốt trong thời trang công sở; 
kỹ năng tạo mẫu và gia công sản phẩm may sẵn cho sưu tập thời trang công sở.

4 Kỳ 8
Lý thuyết 

f Đồ án

23 Thiết kế bộ và đồng bộ trang 
phục dạo phố

Thiết kế bộ và đồng bộ thời trang dạo phố trong sản xuất công nghiệp. Học phần này 
cung cấp cho sinh viên kiển thức về sáng tác thiết kế kỹ năng công nghệ thời trang dạo 
phố theo tiêu chí sản xuẩt công nghiệp; tiếp cận thị trường thòi trang dạo phố và phân 
khúc thị trường thời trang trên thế giới; nắm vững quá trình phảt triển bộ thành đồng bộ 
trong các sưu tập thời trang; phân loại sản phẩm thời trang dạo phố trong sản xuất công 
nghiệp; nhận định và dự đoán xu hướng mốt; rèn luyện kỹ năng sáng tác và gia công sản 
phẩm cho sưu tập thời trang dạo phổ theo xu hướng mốt.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 

í- Đồ án

24 Kỹ thuật thiết kế trang phục 
công nghiệp 3

Công thức thiết kế, phưorng pháp dựng hình một số loại ưang phục truyền thống. Qui 
trình và phưong pháp lắp ráp, các yêu cầu kỹ thuật.

5 Kỳ 8
L Ý thuyết 

H ĐỒ án

25 Đồ họa thòd trang - Phưorng 
pháp phác thảo nhóm mẫu

Cung cấp cho sinh viên kỹ năng thể hiện mẫu phác thảo theo nhóm mẫu của bộ sưu tập 
thòi trang; rèn kỹ năng thể hiện ý tưởng và giới thiệu quảng cáo mẫu sáng tác của các đồ 
án trên trang tạp chí thời trang bằng các kỹ thuật đồ hoạ truyền thống, và đồ hoạ vi tứih.

4 Kỳ 9
L thuyết 

- Đồ án

26
Thiết kế trang phục ứng dụng 
kỹ thuật làng nghề thủ công 
truyền thống

Cung cấp kiến thức về phương pháp vận dụng những giá trị độc đáo của nghề thủ công 
truyền thống vào sáng tác thiết kế thời trang sản xuất hàng may sẵn. 5 Kỳ 9

Lỷ thuyết 
-- Đồ án

27 Thiết kế phụ trang

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về thiết kế sản phẩm phụ kiện thời hang, mối 
quan hệ giữa trang phục và phụ kiện. Rèn luyện kỳ năng vẽ thiết kế, xây dựng mô hình 
và cắt lecal cho sản phẩm giày và túi xách. Đồng thợi rèn luyện cho sinh viên các kỹ 
năng cơ bản về tìm hiểu và phân tích xu hướng mốt. Vẽ phác thảo bằng các chất liệu chì, 
m àu... và vẽ bản vẽ kỹ thuật. Tìm và chọn chất liệu phù hợp với yêu cầu của sản phẩm.

5 Kỳ 9
Lỹ thuyết 

1 Đồ án

Â

ạp
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28
Xé
xu

ly dụng hồ sơ thiết kế sản 
'li công nghiệp

Cung cấp kiến thức để sinh viên có thể xây dựng Hồ sơ thiết kế kỹ thuật để triển khai 
đơn hàng may sẵn theo qui trình sản xuất công nghiệp. Rèn kỹ năng thiết kế mẫu công 
nghiệp, nhảy cỡ, giác sơ đồ và tạo lập các văn bản kỹ thuật. Thực hành tạo lập 01 bộ hồ 
sơ theo đơn hàng cụ thể.

2 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

29 Tt ực tập tốt nghiệp

Sinh viên đến tliực tập và tiếp cận trực tiếp ở các cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất sản phấm 
thời trang với yêu cầu nắm vững và tích luỹ những nội dung sau:
- Thăm cơ sở, lựa chọn và phân tích chủng loại sản phẩm thời trang, nghiên cứu và thảo 
luận với bộ phận thiết kế của cơ sở để định hướng sáng tác cho đề tài lựa chọn.
- Sáng tác mẫu - làm phác thảo, đề xuất tư vấn công nghệ và lựa chọn chất liệu theo ý 
tưởng và mục tiêu đề tài đã đặt ra để phù hợp với điều kiện sản xuất của cơ sở đến thực 
tập. Cụ thể thực hiện thiết kế kỹ thuật theo sự hướng dẫn hỗ trợ của cán bộ cơ sở; thực 
hành, xây dựng quy trình gia công sản phẩm.

3 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

30
B;
TI

ìi thi tốt nghiệp (Đồ án + 
luyết minh Đồ án)

Sinh viên chọn một ứong các đề tài của các học phần ừên.
Sinh viên nắm vững và vận dụng toàn bộ những kiến thức đã được học từ kỳ I đến kỳ IX 
trong toàn khoá; dựa trên nội dung, kết quả thực tập tốt nghiệp, chọn đăng ký đề tài đô 
án tốt nghiệp trong nhóm đề tài của chuyên ngành thời trang. Đây là học phần cuối cùng 
ứng dụng vào thực tế, nên yêu cầu đồ án tốt nghiệp phải là sản phẩm hoàn chỉnh được 
ữình bày ưên người mẫu.
Cấu trúc bài thì tốt nghiệp gồm hai phần:
a- Phần thuyết minh: Nghiên cứu xu hướng mốt cho thị trường thời trang xác định, 
nghiên cứu tư liệu để đưa ra kết quả về mặt lý thuyết của đề tài kèm theo hệ thống phác 
thảo mẫu các phương án theo yêu cầu của đề tài chọn phương án tối ưu nhất. Thể hiện đô 
hoạ quảng cáo mẫu.
b- Phần thiết kế đồ án; Thể hiện mẫu trên chất liệu

18 Kỳ 10
Lý thuyết 
+ Đồ án

II.2.3. ]Ngành Thiết kế Nội thất
Lytnuyet
+ án_

1 G
i1

ơ sở kiến trúc

Nắm bắt được những kiến thức xoanh quanh vấn đề thiết kế nội thất trong công trình; 
các thành phần cấu thành cơ bản của một công trình kiến trúc và nhiệm vụ của mỗi thành 
phần. Hiểu sâu hơn về một số chi tiết thường gặp trong bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành 
này. Sinh viên sẽ được biết và hiểu về nguyên tắc của một số hệ kết cấu cơ bản trong 
Kiến trúc nhằm tăng khả năng sáng tạo và có thể tự tin hơn khi sáng tác.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên môn hạc__
/í^xỊ 9__ _'4. s ___- ^

7 - /  TỵìưrtNO \  1 \/-H / ' \l*i V

Mục đích môn học SỐ
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Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
! pháp 
đánh giá 
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ịl^ị Đ Ạ ĩ HỌC \
p  mỹ' thuật 
" \COKa NOHíậr/

Nghiên cứu và 
phẩm nội thất

úp sinh viên hiểu tương đối về thời đại của sản phẩm, quá ừình sáng tác, ý tưỏfng sản 
Mẩm của các nhà thiết kế. Qua đó thực hiện nghiên cứu về vật liệu, kết cấu sản phẩm.

phương pháp thể hiện bản vẽ thiết kế; ghi chép các sản phẩm nội thất, các quá trình 
gia công lắp ráp sản phẩm. Đi sâu vào công việc thể hiện bản vẽ thiết kế. Sinh viên nắm 
vững nguyên lý và lý luận về thiết kế sản xuất sản phẩm nội thất; lựa chọn vật liệu cho 
sản phẩm nội thất hợp lý, trên cơ sở đó định ra phương án lắp đặt và công nghệ gia công 
hợp lý. Giải quyết được các vấn đề kỹ thuật, mỹ thuật trong bản vẽ sản xuất, quản lý kỹ 
thuật sản xuất; Có kiến thức về các lĩnh vực mỹ thuật, khoa học kỹ thuật tiên tiến thuộc 
nội dung ngành học.

Kỳ 3
Éý thuyết 
1+ Đồ án

Thiết kế sản phẩm nội thất

Giúp sinh viên nắm được khái niệm, tính thực tiễn khi thiêt kế một sản phấm nội thất, 
phân loại được đặc điểm, phong cách, nguồn gốc sản phẩm nội thất; nắm được chức 
năng, nhiệm vụ, các nguyên tắc thiết kế một sản phẩm nội thất; trình tự và phương pháp, 
nội dung thiết kế một sản phẩm/bộ sản phẩm nội thất; mối quan hệ giữa sản phẩm nội 
thất với con người, mối quan hệ với môi trưcmg nội thất.

Kỳ3
lịý thuyết 
H- Đồ án

Lịý thuyết 
Ịl- Đồ án

Nhân trắc học Cung câp cho sinh viên kiên thức vê khái niệm, ý nghĩa và những ứng dụng của 
Ergonomics trong thiết kế nội thất._______________________________________________

Kỳ4 /

Vật liệu nội thất
Sinh viên hiểu được khái niệm cơ bản về vật liệu nội thất -  tầm quan trọng của vật liệu 
nội thất; biết cách sử dụng cũng như kết họp các loại vật liệu với nhau ừong thiết kế sản 
phẩm nội thất, không gian nội thất.

K ỳ4
lịý thuyết 
V Đồ án

Kỹ thuật mô hình nội ngoại 
thất

Sinh viên hiểu được kỹ thuật, phương pháp làm mô hình -  tầm quan trọng của mô hình 
nội, ngoại thất; thực hiện mô hình và sử dụng mô hình để phát triển ý tưởng, minh họa 
cho các đồ án thiết kế và công việc thực tế sau này; có kỹ thuật và biết cách kết hợp các 
loại vật liệu với nhau trong việc thể hiện một mô hình không gian nội thất cụ thể.

Kỳ 4
i  thuyết 

ị  Đồ án

Thiết kế không gian nhỏ

Môn học giúp sinh viên bước đâu tiêp cận với việc thiêt kê không gian nội thât. Bôi 
dưỡng khả năng cảm nhận cái đẹp tỉ lệ và hình khối bước đầu hình thành thẩm mỹ nội 
thất. Làm quen với phương pháp thiết kế nội thất từ Nhận thức - Ý tưởng - Sáng tác - 
Thể hiện. Hiểu được thẩm mỹ không gian với mối quan hệ: hình khối, mầu sắc, chất liệu 
và ánh sáng. _____ _________________

Kỳ 4
/ thuyêt 

Đồ án

Màu sẳc trong thiết kế nội thất
Trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành về màu sắc trong không gian nội 
thất, đặc biệt vận dụng các kiến thức này khi thiết kế màu sắc cho các công trình nội thất 
cụ thể.

Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án
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1

M ục đích môn học
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pháp 

đánh giá 
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9
Th
nh

ịết kế nội thất công trình 
a ở

Giúp sinli viên nắm bắt được phương pháp thiết kế nội thất nhà ở. Nhận biết được không 
gian nhà ở, các loại hình nhà ở, chức năng từng không gian trong nhà ở. Hiểu được 
phương pháp ĩhiết kế nội thất từng không gian trong công trình nhà ở, đường dẫn ý 
tưởng, chức năng cụ thể trong không gian nhà ở. Giải pháp thiết kế , màu sắc , ánh sáng, 
vật liệu, tập quán vùng miền, khí hậu cụ thể trong từng không gian nội thất nhà ở....

5 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

10
Tii
nộ

1 học chuyên ngành thiết kế 
i ngoại thất

Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về khả năng sử dụng phần mềm thiết kế nội thất 
Autocad 2D.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

11
Th
gi‘

iết kế nội thất công trình 
io dục

Học phần này giúp sinh viên nắm vững việc tổ chức thiết kế nội thất các công trình giáo 
dục, nắm vững các phương pháp nghiên cứu công năng hoạt động của công trình, các 
phương pháp nghiên cứu tìm ý đồ, giải quyết không gian, các phương pháp tổ chức 
không gian, khoa học về màu sắc, tâm lý hoạt động của con người ừong không gian, từ 
đó thiết kế nên một không gian hài hòa, có tính thẩm mỹ cao và công năng tốt.

5 Kỳ5
Lý thuyết 
+ Đồ án

12 TI
né

lực tập cơ sở ngành thiết kế 
i ngoại thất

Giúp sinh viên biết khảo sát đối tượng thiết kế; Phân tích dữ liệu cơ sở thiết kế; Phác 
thảo ý tưởng; Phân tích và tìm dữ liệu, phương án ữiển khai thi công; Lập hồ sơ kỹ thuật 
thi công; Lên dự toán, lập tiến độ thi công .

Ó Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

13 h Ị nh thái không gian nội thất
Giúp sinh viên nắm bắt về khái niệm không gian về trang trí không gian nội thất. Hiểu rõ 
được không gian, công năng sử dụng của công trình, phân tích được không gian và ưu 
nhược điểm của không gian

3 K ỳó
Lý thuyết 
+ Đồ án

14
i

à:
liết kế nội thất công trình 
ch vụ giải khát

Nắm bắt được phương pháp thiết kế nội thất đối với công trình dịch vụ giải khát. Hiểu 
rõ các loại hình, các phong cách nội thất; giải pháp công năng, mặt bằng cho loại hình 
công trình dịch vụ giải khát. Hiểu được phương pháp lên ý tưởng thiết kể công trình dịch 
vụ giải khát và kỹ năng giải quyết, hoàn thiện các không gian trong công trình dịch vụ 
giải khát.

5 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

15
Á

tli
nh sáng trong thiết kế nội 
ất

Nắm vững các nguyên tắc sử dụng nguồn chiếu sáng cơ bản, có khả năng tính toán sắp 
đặt một cách thẩm mỹ và có hiệu quả hệ thống chiếu sáng phục vụ trang trí nội thất dân 
dụng, ánh sáng trong thiết kế nội thất

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học

N

Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phưong 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

16

f /  /  tkườngN 
ụ^ị đ ạ ỉ học

Thiết kế nôi mất ,cắng^frintf
A- z  1  v  N^hSbpdich vu thương tn ạk  V

HÌểu rõ qui trình và công năng sử dụng của công trình công cộng lĩnh vực dịch vụ, có 
cacìkiến thức chuyên ngành về thiết kế nội thất công trình dịch vụ thương mại nói chung 
ỷẴỊỷỗng trình cửa hàng,shop nói riêng. Có được phương pháp thiết kế nội thất thể hiện về 
ĩim  dung và hình thức thể loại công trình công cộng thuộc lĩnh vực dịch vụ thương mại. 
Tìm ra được ý tưởng thiết kế riêng, thể hiện được ý tưởng đó một cách có hệ thống trong 
công trình đã chọn.

5 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

17 Thiết kế nội thất công trình 
văn phòng

Nắm bắt được kiến thức thế nào là văn phòng và việc tổ chức không gian nội thất văn 
phòng; phương pháp thiết kế nội thất văn phòng. 5 Kỳ 7

Lý thuyết 
+ Đồ án

18 Phương pháp xây dựng và 
thiết kế nội dung chi tiết

Sinh viên sẽ nắm được cách xây dựng nội dung thiết kế chi tiết của mLỘt công ưình từ 
đơn giản đến phức tạp. Sinh viên sẽ được cung cấp hệ thống bảng nhập dữ liệu, hiểu và 
triển khai chi tiết được hệ thống bảng này.

2 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

19
Nguyên lý thị giác và nghệ 
thuật sắp đặt trong không gian 
nội ngoại thất

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ của các tín hiệu thị giác, các 
nguyên lý sáng tạo, các công thức và thủ pháp bố cục cơ bản cần thiết trong quá trình 
thiết kế công trình nội thất Kiến trúc. Khả năng lập luận, giải quyết vấn đề, khám phá 
những đường nét, mảng hình,... tạo nên những bố cục mói lạ, sáng tạo và độc đáo nâng 
cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề. Hình thành ý tưởng nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, 
để vận dụng thiết kế và triển khai ý tưởng phục vụ cho chuyên ngành. Có khả năng lãnh 
đạo và làm việc theo nhóm.

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

20 Thiết kế nội thất công trình 
triển lãm

Giới thiệu chung về loại hình triển lãm, phân loại triển lãm theo tính chất nội dung, theo 
định hướng thị trường. Vai trò, gia trị của loại hình triển lãm trong xã hội hiện đại. Giói 
thiệu các xu hướng thiết kế ưiển lãm trên thế giới, các công nghệ và thiết bị triển lãm. 
Đưa ra các thông tin, và dữ liệu khái quát về tình hình thiết kế và điều kiện cơ sở vật chất 
Việt Nam nhằm hiện thực hóa ý tưởng thiết kế của đồ án sinh viên. Học phần thâu tóm 
các vấn đề cơ bản của lĩnh vực thiết kế nội thất công trìiứi triển lãm: cách tổ chức không 
gian tổng thể, hướng tham quan, phân vùng chức năng trưng bày, cách tạo lập ý tưởng 
của đồ án thiết kế, các vấn đề đồ họa, chiếu sáng, thiết bị triển lãm và sự đan xen của các 
loại hình nghệ thuật đương đại trong không gian nội thất công trình triển lãm nhằm mang 
lại tính thẩm mỹ, hiện đại trong vấn đề thiết kế.

5 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

d ạ y

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

21 Tb
cế

tập chuyên ngành thiết 
nội ngoại thất

Giúp sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu, ghi chép đặc điểm, tính chất, vật liệu, màu sắc; biết 
khảo sát đối tượng thiết kế; Phân tích dữ liệu cơ sở thiết kế; Phác thảo ý tưởng; Phân 
tích và tìm dữ liệu, phương án triển khai thi công; Lập hồ sơ kỹ thuật thi công; Lên dự 
toán, lập tiến độ thi công .

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

22 Ki ến trúc cảnh quan

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về cảnh quan 
không gian nội thất, phương pháp khảo sát tư duy phân tích học hỏi từ các công trình 
thực tiễn, thực hành thiết kế về thiết kế cảnh quan sân vườn trong không gian nội thất và 
tiểu cảnh ngoại thất.

3 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

23
T ì
dị

Liết kế nội thất công trình 
:h vụ nhà hàng

Hiểu rõ qui trình và công năng sử dụng của công trình công cộng lĩnh vực dịch vụ, có 
các kiến thức chuyên ngành về thiết kế nội thất công trình nhà hàng nói riêng và công 
trình dịch vụ ăn uống nói chung. Có được phương pháp biểu hiện về nội dung và hình 
thức thiết kế nội thất thể loại công trình công cộng thuộc lĩnh vực dịch vụ. Tìm được ý 
tưởng riêng, thể hiện được ý tưởng đó một cách có hệ thống trong công trình đã chọn.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 

4- Đồ án

24 ìs/. arketing chuyên ngành

Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về lĩnh vực marketing cũng như hiểu sâu hơn về 
từng hoạt động cụ thể của marketing hiện đại; ứ ng  dụng của Thiết kế nội thất trong các 
hoạt động Marketing: Giúp sinh viên hiểu được về những sinh viên ngành thiết kế nội 
thất là ai? Và hiểu hơn về tầm quan trọng cũng như những ứng dụng của ngành thiết kế 
nội thất ữong marketing, qua đó, sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ngành nghề của mình 
và và có những định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

3 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

25
liết kế nội thất công trình 
lách sạn

Nắm bất được phương pháp thiết kế nội thất công trình khách sạn; Nhận biết được không 
gian công trình khách sạn, các loại hình công trình khách sạn, chức năng từng không 
gian trong công trình khách sạn; Hiểu được phương pháp thiết kế nội thất từng không 
gian trong công trình khách sạn, đường dẫn ý tưởng, chức năng cụ thể trong không gian 
công trình khách sạn. Giải pháp thiết kế, màu sắc, ánh sáng, vật liệu, tập quán vùng 
miền, khí hậu cụ thể trong từng không gian nội thất công trình khách sạn....

5 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án
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Tên môn h

______ Ị ỉ  /  trường
^Ạ ỉ ược
MỸ THUẬT 

ĈÔNGHCHÍB■>(

Phương pháp xây dựng ý 
tưởng thiết kế nội thất

tạo nghệ thuật phải tạo ra sự khác biệt và mới lạ, đòi hỏi sự tưởng tượng phong phú 
&ng. Tưởng tượng của nghệ thuật là sản phẩm phản ánh tinh thần được hình thành 

hư cấu và biến hóa của quan niệm " hợp nhất", mục đích để khai thác sức tưởng 
tượng và sáng tạo, ý sáng tạo trong tưởng tượng hình vẽ cho chúng ta có nhiều suy nghĩ 
mới về thế giới thẩm mỹ sâu rộng vô bờ bến với tinh thần lãng mạn và màu sắc thần bí 
của nghệ thuật.Hình thường đóng vai trò là vật thể là hình tượng tiêu biểu được hóa thân 
làm đường dẫn đến toàn bộ tác phẩm công trình đưa tới sự phản ứng tâm lý, liên tưởng 
đến ký ức, gợi lại những kỉ niệm của vốn sống để đánh giá, so sánh và cảm nhận gọi 
chung là “cảm”, qua đó hiểu được tình cảm, giá trị nghệ thuật đích thực của tác phẩm

Mục đích môn học

Lịch
. ’hưoiig

Số trình pháp
ĐVHT giảng ánh giá

dạy sinh viên

Kỳ 9
Lý thuyết 
H- Đồ án

27 Thiết kế nội thất công trình 
bảo tàng

Năm bắt được phương pháp thiết kế nội thất trưng bày Bảo tàng. Nắm bắt được không 
gian kiến trúc bảo tàng, nội dung đề cương trưng bày hiện vật, tnmg bày theo tiến trình 
lịch sử hay trưng bày theo chuyên đề. Hiểu được phương pháp thiết kế trưng bày hiện vật 
trong bảo tàng, đường dẫn ý tưởng, bố cục nội dung trưng bày trong bảo tàng. Giải pháp 
thiết kế các loại hiện vật trưng bày, mô hình, tổ hợp và tài liệu khoa học phụ khác....

Kỳ 9
Lý thuyêt 
+ Đồ án

28 Thiết kế nội thất công trình 
văn hóa

Học phần này giúp sv có kiến thức tổ chức nội thất một không gian văn hóa. Nắm chắc 
kiến thức dụng vật liệu trang trí, bố cục, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, mầu
sắc....... , hiểu được tâm lý hoạt động của con người trong môi trường văn hóa từ
đó thiết kế nên một không gian hài hòa, có tính thẩm mỹ cao và công năng tốt.
Thông qua đồ án sinh viên rèn luyện năng lực sáng tạo.__________________________
Giảng dạy cho sinh viên có phương pháp xây dựng nội dung đê cương trưng bày, Năm 
bắt được cấu tạo của nội dung đề cương trưng bày. Xây dựng nội dung đề cương trưng 
bày một công trình cụ thể. Xây dựng nội dung đề cương trưng bày tóm tắt bằng hình ảnh 
về Hiện vật trưng bày (tư liệu sưu tầm thông qua các trang mạng, sách sử, thực tế công 
trình). Các hình ảnh, hiện vật cần nắm bắt rõ kích thước dài, rộng, cao làm cơ sở cho bài 
học tiếp theo.__________________________________________________________________

Kỳ 9
Lý thuyết 
I  Đồ án

29 Phương pháp xây dựng đề 
cương trưng bày Kỳ 9

Lý  thuyết 
-r Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học
SỐ

ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

PhưoTig 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

30 Thực tập tốt nghiệp

Thâm nhập vào môi trường thực tế; Áp dụng lý thuyết vào thực tế, tìm hiểu sâu thực 
tể;nâng cao nhận thức vai irò và trách nhiệm đối với ngành nghề; tiếp cận và làm quen 
với các công việc thực tế, hiểu về quy trình sản xuất, quy trình vận hành điều phối quản 
lý dự án; tìm hiểu các công trình thiết kế kiến trúc, nội thất liên quan đến đề tài đăng ký 
làm Đồ án tốt nghiệp, những hoạt động liên quan đến đề tài; biết tổ chức thực hiện công 
việc cá nhân và theo nhóm.

3 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

31
Bài thi tốt nghiệp (Đồ án + 
Thuyết minh Đồ án)

Cấu trúc Bài thi tốt nghiệp gồm hai phần: Thuyết minh Đồ án và Thiết kế Đồ án.
Học phàn Bài thi tốt nghiệp giúp sinh viên năm bắt được phương pháp thiết kế nội thất 
Công trình dịch vụ, công ừình văn hóa, công trình giáo dục; Hiểu được phương pháp 
thiết kế nội thất công trình bắt buộc phải qua các bước: Đăng ký đề tài hoặc được giao đề 
tài làm bài tốt nghiệp; Hồ so kiến trúc công trình; Nhiệm vụ thiết kế, hoặc yêu cầu thiết 
kế; Triển khai các bước tìm ý, bản vẽ thiết kế; Dựng không gian công trình trên 3D, mô 
hình; Lập hồ sơ thiết kế kỳ thuật, poster, thuyết trình.

18 Kỳ 10
Lý thuyết 
+ Đồ án

II.2.4. Ngành Thiết kế Công nghiệp

II.2.4.1 Chuyên ngành Thiết kế Công nghiệp (Tạo dáng công nghiệp)

1 Ergonomic

Trang bị cho sinh viên kiến thức và ý nghĩa và những ứng dụng của Ergonomics trong 
thiết kế các kiểu dáng sản phẩm công nghiệp. Cung cấp cho sinh viên các phương pháp 
nghiên cứu, tra cứu và tính toán số liệu về số đo nhân trắc và công thái học của con 
người ứng dụng vào cho thiết kế kiểu dáng sản phẩm công nghiệp.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

2
Phương pháp vẽ phác thảo 
bàng tay

Giúp cho sinh viên nhận thức rõ về tầm quan trọng của bản vẽ phác thảo ý tưởng trong 
quy trình thiết kế công nghiệp.Đồng thời trang bị cho sinh viên phương pháp vẽ phác 
thảo theo phối cảnh trục đo XYZ và phối cảnh có điểm tụ và phương pháp vẽ phác thảo 
bằng tay nhanh trong quá trình xây dựng ý tưởng ừong thiết kế công nghiệp. Trang bị 
cho sinh viên kỹ năng sử dụng các chất liệu vẽ truyền thống trong quá trình thiết lập bản 
vẽ phác thảo.

3 K ỳ3
Lý thuyết 
+ Đồ án

3 Tin học chuyên ngành căn bản
Trang bị cho sinh viên thấy rõ vai trò và tầm quan trọng của phần mềm 2D (Autocad và 
Photoshop) trong design công nghệp. Đồng thời sinh viên nắm vững được kiến thức sử 
dụng và ứng dụng phần mềm Autocad và Photoshop vào trong thiết kế công nghiệp.

4 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án
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4

\ \ ị \  THUẬT
Vv '\C*9K0 MOHrêpy 

Hình học họa rỀạl^,

fejạng bị cho sinh viến nắm vững tiêu chuẩn, nguyên tắc vẽ kỹ thuật thể hiện bản vẽ kỹ 
tm ật từ tổng thể đến chi tiết của sản phẩm thiết kế. Sinh viên có khả năng dựng và tiêu 
Ểnuẩn hóa các bản vẽ kỹ thuật từ tổng thể đến chi tiết của sản phẩm thiết kế để chuyển 
giao cho nghiên cứu sản xuất.

4 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

5 Tin học chuyên ngành nâng 
cao

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng và ứng dụng phần mềm 3D (Sketch 
Up -  3Dmax -  Alias -  Rhinoceros -  Soliwork - Iventor...) thể hiện kỹ thuật dựng hình 
và các phối cảnh ba chiều, hiệu chỉnh màu sắc, ánh sáng, vật liệu trong quá trình thực 
hiện hóa ý tưởng kiểu dáng công nghiệp

4 K ỳ4
Lý thuyết 
+ Đồ án

6 Kỹ thuật mô hình với chất liệu
Trang bị cho sinh viên nắm vững tiêu chuẩn, nguyên tắc về kỹ thuật làm mô hình với 
chất liệu trong thiết kế sản phẩm mỹ thuật ứng dụng; kỹ năng cơ bản về công nghệ chế 
tác và kỹ thuật làm mô hình.

2 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

7 Phưong pháp vẽ phác thảo kết 
hợp máy tính

Trang bị cho sinh viên tầm quan trọng và vai trò của công nghệ phần mềm trên máy tính 
đối với design hiện đại. Trang bị cho sinh viên phương pháp vẽ phác thảo trên máy tính 
và các bảng vẽ điện tử với các phần mềm chuyên đụng trong quá trình xây dựng ý tưởng 
trong thiết kế công nghiệp.

5 Kỳ 5
Lý thuyết 
-  Đồ án

8 Kỹ thuật mô hình sản phẩm
Trang bị cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật làm mô hình sản phẩm thông qua bản vẽ 
phối cảnh hiểu được tầm quan trọng của vật liệu,công nghệ ứng dụng vào thiết kế sản 
phẩm mỹ thuật.

5 K ỳ5
Lý thuyết 
+ Đồ án

9
Nguyên lý tổ chức hình khối 
ữong thiết kế sản phẩm

Trang bị cho sinh viên những nguyên lý cơ bản, cấu trúc và công năng cơ bản của Nét -  
Mảng -  Khối. Hiểu biết cấu trúc và tính chất của một số hình khối cơ bản có yếu tố gắn 
liền với kiểu dáng sản phẩm. Nắm được vai trò của khối trong thiết kể kiểu dáng sản 
phẩm công nghiệp.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

10
ứ n g  dụng nguyên lý tổ chức 
hình khối trong thiết kế sản 
phẩm

Cung cấp cho người học kiến thức về ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong tạo 
dáng sản phẩm công nghiệp. Xử lý thành thạo nguyên lý tổ chức hình khối khi thiết kế 
tạo đáng sản phẩm công nghiệp.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

11 Thực tập cơ sở ngành Sinh viên nắm được kiến thức thực tế về quá trình từ thiết kế đến sản xuất sản phẩm 
công nghiệp. Có kỹ năng nghiên cứu, thu thập tư liệủ.

3 Kỳ 5
Lv thuyết 
-  Đồ án



STT Tên môn học1

1

Mục đích môn học
SỐ

ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phưong 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

12 Nị
ng

1
ỉỊoyên lý đồ họa chuyên 
í inh

Trang bị cho sinh viên những nguyên lý cơ bản, mối quan hệ giữa các yếu tố đồ họa như 
logo, nhãn hiệu, tín hiệu V.V...VỚÌ màu sắc và hình dáng sản phẩm... Trang bị cho sinh 
viên phương pháp nghiên cứu các loại logo và nhãn hiệu, tín hiệu có yếu tố gắn liền với 
kiểu dáng sản phẩm. Trang bị cho sinh viên các nguyên tắc phối hợp và sử dụng mầu sắc 
trên hình dáng sản phẩm trong tương quan với đối tượng, điều kiện và môi trưòng sử 
dụng.

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

13
Ứ1
ch

'ig dụng nguyên lý đồ họa 
lyên ngành

Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy thiết kế và ứng dụng nguyên lý thiết kế các 
yếu tố đồ họa: logo, nhãn hiệu, tín hiệu và màu sắc v.v cho sản phẩm... phương pháp 
triển khai thiết kế các loại logo và nhãn hiệu, tín hiệu oó yếu tố gắn liền vói kiểu dáng 
sản phẩm; kỹ năng sử dụng, phối họp mầu sắc trên hình dáng sản phẩm trong tương quan 
với đối tượng, điều kiện và môi trường sử dụng.

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

14 Nị
kế

ịuyên tắc chung trong thiết 
công nghiệp

Môn học mang lại cho sinh viên những hiểu biết cơ bản và vững chắc về các nguyên tắc 
cơ bản trong Thiết kế Công nghiệp. Giúp sinh viên có khả năng hòa nhập và tham gia 
nhanh chóng và đầy đủ vào tất cả các khâu trong quá trìrjh thực hiện dự án Thiết kế Công 
nghiệp.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

15
N:|
di
cc

myên lý thiết kế kiểu dáng 
ng cụ cầm tay không động

Môn học trang bị cho sinh viên nguyên lý sáng tác, phương pháp nghiên cứu, thiết kế 
kiểu dáng dụng cụ cầm tay không động cơ. Giúp cho sinh viên có được những kiến thức 
về thẩm mỹ, công năng và mối quan hệ của thiết kế kiêu dáng sản phẩm với các yếu tố 
kỹ thuật.

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

16
ứ
ki
k]

ng dụng nguyên lý thiết kế 
ểu dáng dụng cụ cầm tay 
lông động cơ

Môn học trang bị cho sinh viên nguyên lý sáng tác, phương pháp nghiên cứu, thiết kế kế 
kiểu dáng đồ dùng và công cụ không động cơ. Giúp cho sinh viên có được những kiến 
thức về thẩm mỹ, công năng và mối quan hệ giữa hai yếu tố đó trong một sản phâm thiêt 
kế công nghiệp.

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

17
h
di

guyên lý thiết kế kiểu dáng 
ing cụ cầm tay có động cơ

Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về dòng dụng cụ cầm tay có động cơ. 
Trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản, các nguyên tắc chung, các chỉ số 
ergonomic, Các nguyên tắc ergonomic, mối qua hệ nhân trắc học trong thiết kế các loại 
dụng cụ cầm tay có động cơ. Trang bị cho sinh viên phương pháp nghiên cứu các dòng 
sảri phẩm dụng cụ cầm tay có động cơ (phân theo nhóm sản phẩm).

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên môn hoc____

—----------------- ừ.. / T»rfdMnV

Mục đích môn học

.. .

SỐ
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

18

ị ị ĩ l  £?ẠỈHỌC '
GỈ THUẬT

ứng dụng ngl^ei;£.^JíShịélỉỉ^ 
kiểu dáng dụn^':gá>4ĩn t a x ^ '  
động cơ

ím n g  bị cho sinh viên những phương pháp tìm hiểu, khai thác tài liệu, hệ thống hóa tài 
ầfẹu, đánh giá và phân tích các nguồn dữ liệu, số liệu theo hệ thống logic. Trang bị cho 
,sjá4h viên kiến thức về phương pháp tư duy sáng tạo và ứng dụng nguyên lí thiết kế kiểu 
ưáng dụng cụ cầm tay có động cơ trong Thiết kế Công nghiệp. Trang bị cho sinh viên 
phương pháp và kỹ năng thực hiện một bài thiết kế sáng tạo dựa trên một sản phẩm dụng 
cụ cầm tay.

3 Kỳ 7

1

ỉ
Tý thuyết 
+ Đồ án

19 Thiết kế hệ thống đồ họa sản 
phẩm

Trang bị cho sinh viên những nguyên lý cơ bản về mối liên hệ giữa các loại hình đồ hoạ 
như: logo, nhãn hiệu, bao bì,... với màu sắc và hình dáng của sản phẩm.. Nắm được quy 
trình nghiên cứu, phương pháp thiết kế các loại logo và nhãn hiệu có liên quan tới kiểu 
dáng sản phẩm; các nguyên tắc phối hợp và kỹ năng sử dụng mầu sắc trên hình dáng của 
sản phẩm và mối quan hệ giữa màu sắc, ánh sáng tác động đến hiệu quả của kiểu dáng 
sản phẩm; Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vai trò, cấu trúc đặc trưng, 
phương pháp thiết kế cho từng chủng loại bao bì sản phẩm. Mang lại cho sinh viên kỹ 
năng trình bầy một đồ án thiết kế bằng các công cụ đồ họa truyền thống cũng như có ứng 
dụng công nghệ máy tính.

4 Kỳ 7 Lc
4
i  thuyết 
- Đồ án

20 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng 
các sản phẩm công cộng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan các sản phẩm design công cộng. Trang 
bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản, các nguyên tắc chung, các chỉ số ergonomic, Các 
nguyên tắc ergonomic, mối qua hệ nhân trắc học trong thiết kế các sản phẩm công cộng. 
Trang bị cho sinh viên phương pháp nghiên cứu các mối quan hệ với thiết kế các sản 
phẩm công cộng và nguyên lý sáng tác.

3 Kỳ 7
L;

-

/ thuyết 
- Đồ án

21
ứng dụng nguyên lý thiết kế 
kiểu dáng các sản phẩm công 
cộng

Trang bị cho sinh viên những cách thức tìm hiểu, khai thác tài liệu, hệ thống hóa tài liệu, 
đánh giá và phân tích các nguồn dữ liệu, số liệu theo hệ thống logic và một số xu hướng 
tiếp cận mới trong sảng tạo. Trang bị cho sinh viến kiến thức về phương pháp tư duy 
sáng tạo và ứng dụng nguyên lí thiết kế kiểu dáng các sản phẩm công cộng ưong Thiết 
kế Công nghiệp

3 Kỳ 7
L:
H
'ỉ thuyết 
Đồ án

22 Thực tập chuyên ngành
Tham quan các cơ sở sản xuât tiêu thủ công nghiệp, tìm hiêu quy trình sản xuât. Năm 
được kiến thức thực tế về quá trình từ thiết kế đến sản xuất sản phẩm. Thực hành và viết 
thu hoạch. , . ,̂ ỹ

3 Kỳ 7
L;
H

thuyết 
Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số

ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

23
Thiết kế kiểu dáng thiết bị văn 
phòng

Môn học trang bị cho sinli viên khái niệm về thiết bị văn phòng, các loại thiết bị văn 
phòng hiện đại, nguyên lý sáng tác, phương pháp nghiên cứu, thiết kế kiểu dáng máy và 
thiết bị văn phòng; về kiểu dáng sản phẩm dùng trong môi trường công sở. Giúp cho sinh 
viên có được những kiến thức về thẩm mỹ, công năng và mối quan hệ của thiết kế kiểu 
dáng sản phẩm với các yếu tố kỹ thuật.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

24
Nguyên lý thiết kế kiểu dáng 
máy sản xuất

Nguyên lý thiết kể kiểu dáng máy sản xuất là một học phần chuyên biệt dành cho toàn bộ 
dòng sản phẩm máy sản xuất có liên quan đến người vận hành. Do vậy môn học này ít 
chú trọng tới trang trí hình thức mà chủ yếu quan tâm tới tính công năng khi thiết kế tạo 
dáng sản phẩm công nghiệp.

3 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

25
ứng dụng nguyên lý thiết kế 
kiểu dáng máy sản xuất

Cung cấp cho người học kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng máy sản xuất có liên 
quan đến người vận hành. Sử dụng thành thạo nguyên lý khi thiết kế tạo dáng máy sản 
xuất, chú trọng tới tính công năng khi thiết kế tạo dáng sản phẩm công nghiệp.

3 Kỳ8
Lý thuyết 
+ Đồ án

26
Thiết kế kiểu dáng máy & 
thiết bị nghe nhìn

Môn học trang bị cho sinh viên nguyên lý sáng tác, phương pháp nghiên cứu, thiết kế 
kiểu dáng máy và thiết bị nghe nhìn. Giúp cho sinh viên có được những kiến thức về 
thẩm mỹ, công năng và mối quan hệ của thiết kế kiểu dáng sản phẩm với các yếu tố kỹ 
thuật.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

27
Thiết kế kiểu dáng sản phẩm 
nội thất công sở & gia đình

Môn học trang bị cho sinh viên nguyên lý sáng tác, phương pháp nghiên cứu, thiết kế 
kiểu dáng sản phẩm nội thất công sở và gia đình. Giúp cho sinh viên có được những kiến 
thức về thẩm mv, công năng và mối quan hệ của thiết kế kiểu dáng sản phẩm vớỉ các yếu 
tố kỹ thuật.

5 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

28
Nguyên lý thiết kế kiểu dáng 
các phương tiện giao thông

Nguyên lý thiết kế kiểu dáng phương tiện giao thông là một học phần chuyên biệt dành 
cho toàn bộ dòng sản phẩm thuộc lĩnh vực giao thông. Đây là môn học khó vì có liên 
quan đến khí động học. Môn học trang bị cho sinh viên nguyên lý sáng tác, phương pháp 
nghiên cứu, thiết kế kiểu dáng các phương tiện giao thông. Giúp cho sinh viên có được 
những kiến thức về thẩm mỹ, công năng và mối quan hệ của thiết kế kiểu dáng sản phẩm 
với các yếu tố kỹ thuật, an toàn trong môi trưòng giao thông.

3 Kỳ9
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên môn

// /  TRƯỜNG \

Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

29

/ r y  ĐẠĨ HỌC V 
1^1 MỸ THUẬT 1 

,. r  VcÔNG NOBĩêP/ 
ư ng  dụng n g % ^ J |^ th ie tJ ^ >
kiểu dáng các 
giao thông

ĩ> ̂ • ~  r-------------/ T — — — — ------------■ ■ ■ ■ ' ' ■  — ' ----------- ----  ■ ». -----------------

^ u y ê n  lý thiêt kê kiêu dáng phương tiện giao thông là một học phân chuyên biệt dành 
cno toàn bộ dòng sản phẩm thuộc lĩnh vực giao thông. Đây là môn học có liên quan đến 
^ o a  học về khí động học, điện, điện tử, cơ khí.... Môn học trang bị cho sinh viên 
nguyên lý sáng tác, phương pháp nghiên cứu, thiết kế kiểu dáng các phương tiện giao 
thông. G iúp cho sinh viên có được những kiến thức về thẩm  mỹ, công năng và 
mối quan hệ của thiết kế kiểu dáng sản phẩm  với các yếu tố kỹ thuật, an toàn 
trong mồi trường giao thông.

3 Kỳ 9
i ý thuyết 

T Đồ án

30 Thiết kế kiểu dáng sản phẩm 
dự báo

Môn học trang bị cho sinh viên nguyên lý sáng tác, phương pháp nghiên cứu, thiết kế 
kiểu dáng sản phẩm dự báo xu hướng tiêu dùng với ý tưởng được rút ra từ việc nghiên 
cứu xu hướng phát triển của xã hội và người tiêu dùng. Môn học giúp sinh viên nâng cao 
khả năng sáng tạo thông qua trí tưởng tượng.

5 Kỳ 9
Lý thuyết 

T Đồ án

31 Thực tập tốt nghiệp

Sinh viên tham quan các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tìm hiểu quy trình sản xuất. 
Nắm được kiến thức thực tế về quá trình từ thiết kế đến sản xuất sản phẩm công nghiệp. 
Luyện kỹ năng khảo sát thu thập tài liệu, phân tích xây dựng nhiệm vụ thiết kế. Thực 
hành, viết thu hoạch.

3 Kỳ 9
Lý thuyết 

f Đồ án

32 Bài thi tốt nghiệp (Đồ án + 
Thuyết minh Đồ án)

Đồ án tốt nghiệp gồm hai phần:
- Thuyết minh đồ án: Trình bày rõ nội dung, ý tưởng, phương pháp, thủ pháp được sử 
dụng trong đồ án thiết kế và kết quả thu được của đồ án.
- Thiết kế Đồ án tốt nghiệp: Từ các tư liệu nghiên cứu đưa ra các phương án phác thảo, 
mô hình, thiết kế kỹ thuật.

18 Kỳ 10
Lý thuyết 

1- Đồ án

II.2.4.2 Chuyên ngành Thiết kế Trang sức
T y inuyei

u <árì

1 Nghiên cứu các thề loại trang 
sức

Giúp sinh viên hiểu rõ: Những đặc điểm cơ bản của các thê loại trang sức tmyền thống 
và hiện đại, các kiểu dáng, chất liệu, công nghệ chế tác, đối tượng sử dụng để phục vụ 
cho việc nghiên cứu sáng tác thiết kế các loại hình trang sức sau này. Kỹ năng: nắm bắt 
được đặc tính của các thể loại trang sức để có khả năng tư duy sáng tạo và thiết kế kỹ 
thuật chuẩn xác những thể loại ữang sức sau này. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo 
thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu củạ học phần, có tinh thần tích cực.

2 Kỳ 3
Lỉỷ thuyết 
f  Đồ án

i

aọ
•íư.



STT

1

Tên môn học Mục đích môn học
SỐ

ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phưong 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

2 Chất liệu thiết kế ữang sức

Giúp sinh viên hiểu rõ: giá trị thẩm mỹ và ứng dụng của kim loại quý, đá quý, ngọc 
trai... và một số chất liệu tổng hợp, ứng đụng các chất liệu đó trong các sản phẩm trang 
sức. Kỹ năng: nghiên cứu chất liệu để có khả năng phối hợp màu sắc, công nghệ thể hiện 
của từng vật liệu sử dụng trong thiết kế trang sức.Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo 
thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

3 Ql
tru

y trình chế tác trang sức 
ýền thống và hiện đại

Giúp sinh viên hiểu rõ đặc thù nghề kim hoàn, quy trình chế tác kim hoàn thủ công 
truyền thống và quy trình kim hoàn hiện đại. Sự giống và khác nhau giữa hai quy trìiứi 
sản xuất kim hoàn truyền thống và hiện đại đề từ đó đưa ra những giải pháp sản xuất sản 
phẩm thích hợp nhất. Kỹ năng: có kiến thức về công nghệ chế tác để phục vụ cho sáng 
tác thiết ké sản phẩm đảm bảo kết cấu kỹ thuật để ứng dụng được trong thực tế. Thái độ: 
lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học 
phần, có tinh thần tích cực.

5 Kỳ3
Lý thuyết 
+ Đồ án

4
Tì
trí

tn kiếm ý tưởng thiết kế 
ng sức

Giúp sinh viên hiểu rõ cách thức tìm kiếm ý tưởng bằng sắp xếp kiểu dáng, họa tiết trang 
trí các dạng sản phẩm đơn chiếc từ các chất liệu tổng hợp, thiên nhiên Kỹ năng: có khả 
năng tư duy sáng tạo và thực hành tạo dáng đa dạng các dạng sản phẩm đơn chiếc từ các 
chất liệu tổng hợp và thiên nhiên. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu, 
thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

5 P1
sả]

Lương pháp thiết kề nhanh 
n phẩm ữang sức

Giúp sinh viên hiểu rõ quy ữình thiết kế sản phẩm trang sức. Kỹ năng: có khả năng sáng 
tạo và phác thảo nhanh các sản phẩm trang sức khác nhau. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng 
giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích 
cực.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

6 K-:/ thuật tạo mẫu sáp cơ bản

Giúp sinh viên hiểu rõ được phương pháp và từng kỹ thuật tạo các mẫu sáp đơn giản, 
cách thức tạo mặt phang, bờ cong, hình khối, mảng nét, đặc rỗng, mache... trên bề mặt 
sản phẩm. Kỹ năng: có kiến thức về công nghệ chế tác để phục vụ cho sáng tác thiết kế 
để sản phẩm ứng dụng được trong thực tế. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo thời 
khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án
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7

Ị Ị S Í  HỌC Y
u ỉ  ỉ-fỸ THUẬT 1' 

, , Y  \CÔRONGmỆp/ 
Thiêt kê tran^íịbx^eo cố

JỀiúp sinh viên hiểu rõ được phưong pháp và kỹ thuật tạo các mẫu sáp phức tạp, có 
imững chi tiết tỉ mỉ. với độ khó được nâng lên rất nhiều so với những hình khối đơn giản. 
/K ỹ  năng: có kiến thức về công nghệ chế tác để phục vụ cho sáng tác thiết kế để sản 
phẩm ứng dụng được trong thực tế. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa 
biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 

f  Đồ án

8 Thiết kế ghim cài

Giúp sinh viên hiểu rõ thiết kế sản phẩm đơn chiếc và sự khác nhau giữa dây chuyền và 
kiềng đeo cổ. Kỹ năng: có khả năng tư duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các thể loại sản 
phẩm trang sức đeo cổ khác nhau..Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu, 
thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 5
Ljý thuyết 
T Đồ án

9 Thiết kế nhẫn

Giúp sinh viên hiểu rõ tính chất, đặc điểm, trang trí, màu sắc chất liệu, tính năng sử dụng 
của thể loại ghim cài áo nữ, ve kẹp caravat nam .. .Kỹ năng: có khả năng tư duy sáng tạo 
và thiết kế đa dạng các thể loại sản phẩm ghim cài khác nhau. Thái độ: lên lớp đầy đủ, 
đúng giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh 
thần tích cực.

4 Kỳ 5
thuyết 

Ị- Đồ án
ỉ

10 Thiết kế vòng đeo tay

Giúp sinh viên hiểu rõ phương pháp thiết kế tạo dáng ừang trí, màu sắc chất liệu, tính 
năng sử dụng và sự khác nhau của nhẫn nam và nữ. Kỹ năng: có khả năng tư duy sáng 
tạo và thiết kế đa dạng các thể loại sản phẩm nhẫn khác nhau. Thái độ: lên lớp đầy đủ, 
đúng giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yếu cầu của học phần, có tinh 
thần tích cực.

4 Kỳ 5
Lỵ thuyết 
f  Đồ áni
11

11
Thực tập nghiên cứu thị 
trường trang sức

Giúp sinh viên hiểu rõ phương pháp thiết kế tạo dáng trang trí, màu sắc chất liệu, tính 
năng sử dụng và sự khác nhau các dạng vòng đeo tay. Kỹ năng: có khả năng tư duy sáng 
tạo và thiết kế đa dạng các dạng sản phẩm vòng đeo tay khác nhau. Thái độ: lên lóp đầy 
đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh 
thần tích cực.

3 Kỳ 5

"r

Lý thuyêt 
+ Đồ án

12 Kỹ thuật tạo mẫu sáp nâng cao
Giúp sinh viên hiểu rõ: thị trường trang sức Việt Nam hiện nay. Kỹ năng: phân tích thị 
trường trang sức Việt Nam và dự đoán xu hướng. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo 
thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu cúầliọc phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 6
Ly thuyết 
+ Đồ án

_ L -----------
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13 Thiết kế bộ trang sức thường 
nhật

Giúp cho sinh viên hiểu rõ: phưong pháp thiết kế tạo dáng, trang trí, kết họp màu sắc 
chất liệu, công năng sử dụng của các sản phẩm trang sức thường nhật. Kỹ năng; có khả 
năng tư duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm trang sức thường nhật bằng vẽ tay, 
vẽ trên máy và thể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ 
theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

14 TI
tr(

1

Ịiết kể bộ trang sức cho giới

Giúp cho sinh viên hiểu rõ: phương pháp thiết kế tạo dáng, trang trí, kết họp màu sắc 
chất liệu, công năng sử dụng của các sản phẩm trang sức dành cho giới trẻ. Kỹ năng: có 
khả năng tư duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm trang sức dành cho giới trẻ 
bằng vẽ tay, vẽ trên máy và thể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: lên lớp đầy 
đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh 
thần tích cực.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

15 T]
li(

lể hiện bộ trang sức chất 
:u tổng hợp

Giúp sinh viên nắm rõ cách thức thể hiện trang sức chất liệu tổng họp mang tính thẩm 
mỹ, tính ứng dụng cao phù hợp với lứa tuổi, giới tính, môi trường sử dụng. Kỹ năng; có 
khả năng sử dụng thuần thục các quy trình chế tác thủ công truyền thống và hiện đại để 
thể hiện sản phẩm trang sức chất liệu tổng họp. Thái độ: lên lóp đầy đủ, đúng giờ theo 
thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 K ỳ6
Lý thuyết 
+ Đồ án

16 p
Sl

iương pháp thiết kế ứang 
rc trên máy tính

Giúp sinh viên nám rõ các phàn mềm để thiết kế trang sức, tạo ra các sản phẩm trang sức 
là file kỹ thuật số ứng dụng vào trong sản xuất trang sức theo công nghệ 2D. Kỹ năng: sử 
dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 2D trên máy tính. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng 
giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích 
cực.

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

17
ĩ
p

1

tiiết kế bộ trang sức đa 
long cách

Giúp cho sinh viên hiểu rõ phương pháp thiết kế trang sức từ 1 ý tưởng sáng tạo được 
nhiều sản phẩm ừang sức với mục đích sử dụng khác nhau. Kỹ năng: có khả năng tư duy 
sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm trang sức đa phong cách bằng vẽ tay, vẽ ừên 
máy và thể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo thòi 
khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án
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/  2 '- " ^  

//  /  TRƯỜNG \  ^
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18

ị':^  ĐẠI HỌC \": 
ỊI^Ị MỶ THUẬT Ị'(

Thiết kế bộ t^ ^ u c F ti ie o  
nguyên lý

Giúp cho sinh viên hiểu rõ: phưong pháp thiết kế tạo dáng, trang trí, kết hợp màu sắc 
cnất liệu, công năng sử dụng của các sản phẩm trang sức theo nguyên lý moduL Kỹ năng: 
jốó khả năng tư duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm trang sức theo nguvên lý 
modul bằng vẽ tay, vẽ trên máy và thể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: lên lớp 
đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có 
tinh thần tích cực.

4 Kỳ 7

—r

L'
H
ỷ thuyết 
K Đồ án

19
Thiết kế ừang sức đa chửc 
năng

Giúp cho sinh viên hiểu rõ phưorng pháp thiết kế sản phẩm trang sức ngoài chức năng đồ 
trang sức còn có nhiều chức năng khác phục vụ đời sống của con người. Kỹ năng: có khả 
năng tư duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm trang sức đa chức nàng bằng vẽ 
tay, vẽ trên máy và thể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng 
giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích 
cực.

4 Kỳ 7
Lý thuyết 

í- Đồ án

2 0
Thực tập thể hiện trang sức 
bằng các chất liệu

Môn họcliày giúp cho sinh viên nắm rõ quy trình sản xuất và kỹ thuật chế tác sản phẩm 
trang sức trên nhiều chất liệu khác nhau... Kỹ năng: hiểu rõ vật liệu, có khả năng thể 
hiện sản phẩm trang sức trến nhiều chất liệu khác nhau.. Thái độ: lên lófp đầy đủ, đúng 
giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học Ị)hần, có tinh thần tích 
cực.

3 Kỳ 7
L / thuyết 

- Đồ án

21 Thiết kế bộ trang sức dạ hội

,  ,  ,

Giúp cho sinh viên hiểu rõ: phưomg pháp thiết kế tạo dáng, t r a n g  h—í kết hợp màu sắc 
chất liệu, công năng sử dụng của các sản phẩm trang sức dạ hội. Kỹ lyhg: có khả năng tư 
duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm trang sức dạ hội bàng vẽ tay, vẽ trên máy 
và thể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo thời 
khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 8
L4 thuyết 

t Đồ án

1

2 2 Thiết kế bộ trang sức lễ hội

Giúp cho sinh viên hiểu rõ: phương pháp thiết kế tạo dáng, trang trí, kết hợp màu sác 
chất liệu, công năng sử dụng của các sản phẩm trang sức lễ hội. Kỹ năng; có khả năng tư 
duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm trang sức lễ hội bằng vẽ tay, vẽ trên máy 
và thể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: Ịện lớp đầy đủ, đúng giờ theo thời 
khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 8

Ị

1

Ly thuyết 
-H Đồ án

Ị

i
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23 Thiết kế bộ trang sức lễ cưới

Giúp cho sinh viên hiểu rõ; phương pháp thiết kế tạo dáng, trang trí, kết hợp màu sắc 
chất liệu, công năng Sĩử dụng của các sản phẩm trang sức lễ cưới. Kỹ năng: có khả năng 
tư duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm trang sức lễ cưới bằng vẽ tay, vẽ trên 
máy và thể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo thời 
chóa biểu, thực hiện nghiêm tíic các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

24 ^
tl
'hiết kế vương miện, quyền 
uợng

Giúp cho sinh viên hiểu rõ: phương pháp thiết kế tạo dáng, trang ưí, kết hợp màu sắc 
chất liệu, công năng sử dụng của vương miện -  quyền trượng. Kỹ năng: có khả năng tư 
duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm vương miện -  quyền trượng bằng vẽ tay, 
vẽ trên máy và thể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. .Thái độ: lên lóp đầy đủ, đúng giờ- 
Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu 
của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

25 ĩ ÌLiết kế bộ trang sức biểu diễn

Giúp cho sinh viên hiểu rõ: phương pháp thiết kế tạo dáng, ừang trí, kết hợp màu sắc 
chất liệu, công năng sử dụng của các sản phẩm trang sức biểu diễn. Kỹ năng: có khả 
năng tư duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm ừang sức biểu diễn bằng vẽ tay, 
vẽ trên máy vàlthể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: lên lóp đầy đủ, đúng giờ 
theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

26 1rỊiiết kế bộ trang sức trinh diễn

Giúp cho sẸ^i viên hiểu rõ: phương pháp thiêt kế tạo dáng, trang trí, kết họp màu sắc 
chất liệu, cồíig năng sử dụng của các sản phẩm trang sức trình diễn. Kỹ năng: có khả 
năng tư duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm trang sức trình diễn bằng vẽ tay, 
vẽ trên máy và thể hiện sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: lên lóp đầy đủ, đúng giờ 
theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

27
(
['hiết kế bộ trang sức theo chủ 
iề

Giúp cho sinh viên tự lựa chọn đề tài (trong nội dung các môn học đã học trước đó) theo 
khả năng, sở trường và sở thích để sinh viên tự tin phát huy sáng tạo một cách hiệu quả 
nhất làm tiền đề cho đồ án tốt nghiệp. Kỹ năng: có khả năng tư duy sáng tạo và thiết kế 
đa dạng các sản phẩm trang sức theo chủ đề tự chọn bằng vẽ tay, vẽ trên máy và thể hiện 
sản phẩm trên chất liệu thật.. Thái độ: lên lóp đầy đủ, đúng giờ theo thời khóa biểu, thực 
hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học
SỐ

ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

3 Tin học chuyên ngành căn bản
Trang bị cho sinh viên thấy rõ vai trò và tầm quan trọng của phần mềm 2D (Autocad và 
Photoshop) trong design công nghệp. Đồng thời sinh viên nấm vững được kiến thức sử 
dụng và ứng dụng phần mềm Autocad và Photoshop vào trong thiết kế công nghiệp.

4 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ ĐỒ án

4 Hình học họa hình

Trang bị cho sinh viên nắm vững tiêu chuẩn, nguyên tắc vẽ kỹ thuật thể hiện bản vẽ kỹ 
thuật từ tổng thể đến chi tiết của sản phẩm thiết kế. Sinh viên có khả năng dựng và tiêu 
chuẩn hóa các bản vẽ kỹ thuật từ tổng thể đến chi tiết của sản phẩm thiết kế để chuyển 
giao cho nghiên cứu sản xuất.

4 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

5 Tin học chuyên ngành nâng 
cao

4 K ỳ4
Lý thuyết 
+ Đồ án

6 Kỹ ứiuật mô hình với chất liệu
Trang bị cho sinh viên nắm vững tiêu chuẩn, nguyên tắc về kỹ thuật làm mô hình với 
chất liệu trong thiết kế sản phẩm mỹ thuật ứng dụng; kỹ năng cơ bản về công nghệ chế 
tác và kỹ thuật làm mô hình.

2 Kỳ 4
LỶ thuyết 
+ Đồ án

7
Phương pháp vẽ phác thảo kết 
hợp máy tính

5 Kỳ 5
Lý thuyết 
-  Đồ án

8 Kỹ thuật mô hình sản phẩm
Trang bị cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật làm mô hình sản phẩm thông qua bản vẽ 
phối cảnh hiểu được tầm quan trọng của vật liệu,công nghệ ứng dụng vào thiết kế sản 
phẩm mỹ thuật.

5 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

9 Nguyên lý tổ chức hình khối 
trong thiết kế sản phẩm

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý tổ chức hình khối ữong thiết kế tạo dáng 
sản phẩm mỹ thuật công nghiệp. Bao gồm: c ấ u  trúc và công năng cơ bản của Nét -  
Mảng -  Khối; Những trạng thái cảm giác về hình khối; Các dạng bố cục hình khối; Vai 
trò của khối trong thiết kế kiểu dáng sản phẩm công nghiệp; Nghiên cứu, viết đề xuất 
một dự án thiết kế tạo dáng sản phẩm.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+  Đồ án

10
ứ n g  dụng nguyên lý tổ chức 
hình khối ừong thiết kế sản 
phẩm

Trang bị cho sinh viên kiến thức về ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế 
tạo dáng sản phẩm mỹ thuật bàng chất liệu kim loại. Bao gồm: ứng dụng.cấu trúc và 
công năng cơ bản của Nét - Mảng - Khối vào thiết kế sản phẩm mỹ thuật chất liệu kim 
loại; ứ n g  dụng cấu trúc và tính chất của một số hình khối cơ bản vào thiết kế sản phẩm; 
ứng dụng vai trò của khối trong thiết kế kiểu dáng sản phẩm công nghiệp; Nghiên cứu, 
viết đề xuất một dự án thiết kế sản phẩm mỹ thuật ứng dụng bằng chất liệu kim loại.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án
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28 Thể
chii

ỊỊ,^Ị ĐẠI HỌC 
ỉ õ Ị  THUẬT 

hiện bộ tra^\®^íỐềỉ9-3íỆp 
đề

ủ  .................................................... .. , , .
M p  học này giúp cho sinh viên hoàn thiện từ khâu thiêt kê chuyên sang thê hiện trên 
^M t liệu thật (chất liệu tổng hợp). Kỹ năng: có khả năng thể hiện sản phẩm trang sức trên 
^ ấ t  liệu quý và chất liệu tổng hợp. Thái độ; lên lóp đầy đủ, đúng giờ theo thòd khóa 
biêu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 9
Lý thuyết 

+ Đồ án

29 Thi rc tập tốt nghiệp

Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tiễn quy trình sản xuất, kinh doanh, marketing... để 
trên cơ sở đó xây dựng ý tưởng cho đề tài, chọn chất liệu, chọn công nghệ thể hiện phù 
hợp làm tiền đề cho đồ án tốt nghiệp. Kỹ năng: có kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu 
độc lập hoặc theo nhóm một cách có hiệu quả nhất. Thái độ: lên lớp đầy đủ, đúng giờ 
theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

J Kỳ 9
Lý thuyết 

+  Đồ án

30
Bài
Thi

thi tốt nghiệp (Đồ án + 
lyết minh Đồ án)

Đồ án tốt nghiệp gồm 2 phần: đồ án thiết kế chuyên ngành và thuyết minh đồ án. Sinh 
viên phải thể hiện được khả năng lĩnh hội và vận dụng tổng hợp các kiến thức đã được 
ừang bị trong suốt quá ưình học tập và rèn luyện những lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực 
thiết kế trang sức, đồ án phải đạt được các giá trị thẩm mỹ, kinh tế, giá trị ứng dụng cao 
lủiằm thỏa mãn nhu cầu làm đẹp cho con người ở mọi lứa tuổi, giới tính, địa vị xã hội 
ừong các môi trường sinh hoạt khác nhau.

18 Kỳ 10
Lý thuyết 

+  Đồ án

IL2.4.3 Ch
-------------------- —

^yên ngành Thiết ke Thủy tinh
Ly muyet

4- Ị^A án___

1 Ergpnomic

Trang bị cho sinh viên kiến thức và ý nghĩa và những ứng dụng của Ergonomics trong 
thiết kế các kiểu dáng sản phẩm công nghiệp. Cung cấp cho sinh viên các phương pháp 
nghiên cứu, tra cứu và tính toán số liệu về số đo nhân trắc và công thái học của con 
người ứng dụng vào cho thiết kế kiểu dáng sản phẩm công nghiệp.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 

+  Đồ án

2
Phi
băr

iơng pháp vẽ phác thảo 
m  tay

,L.

Giúp cho sinh viên nhận thức rõ về tầm quan trọng của bản vẽ phác thảo ý tưởng trong 
quy trình thiết kế công nghiệp.Đồng thời trang bị cho sinh viên phương pháp vẽ phác 
thảo theo phối cảnh trục đo XYZ và phối cảnh có điểm tụ và phương pháp vẽ phác thảo 
bằng tay nhanh trong quá trình xây dựng ý tưởng trong thiết kế công nghiệp. Trang bị 
cho sinh viên kỹ năng sử dimg các chất liệu vẽ truyền thống trong quá trình thiết lập bản 
vẽ phác thảo.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 

+  Đồ án
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11

-------- ■■
u !  ^^ỸTKUẬl 
u \CÔHGNGEĨỂ
\  X  !Thực tập cơ sở -'''c

Hl^èkhần này sinh viên được nâng cao nhận thức tồng thể về ngành Thủy tinh thông qua 
tham quan bảo tàng lấy tư liệu về thủy tinh. Đồng thời tham quan cơ sở sản xuất 

ỳm y  tinh, tìm hiêu dây chuyên sản xuât, tiêp cận với các kỹ thuật công nghệ sản xuât 
thủy tinh từ khâu đầu đến khâu ra sản phẩm hoàn chỉnh. Ngoài ra, siiứi viên kết hợp ký 
họa lấy tư liệu phục vụ cho các bài tập, đồ án thiết kế chuyên ngành.

3 Kỳ 5
I,:

-t
ỷ thuyết 
- Đồ án

12 Nguyên lý đồ họa chuyên 
ngành

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung đồ hoạ chuyên ngành tư 
duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các sản phẩm đồ hoạ chuyên ngành 
ứng dụng trong các sản phẩm thuỷ tinh

3 Kỳ 6 ủ
1ị

ý thuyết 
H ĐỒ án

13 ứng dụng đồ họa chuyên 
ngành

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung đồ hoạ chuyên ngành tư 
duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các sản phẩm đồ hoạ chuyên ngành 
ứng dụng trong các sản phẩm thuỷ tinh

3 Kỳ 6
L ý thuyết 

h Đồ án

14 Nguyên tắc chung trong thiết 
kế sản phẩm thủy tinh

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung trong thiết kế sản phẩm 
Thuỷ tinh, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các sản phẩm mỹ thuật 
ứng dụng.

4 Kỳ 6
L '/ thuyết 

- Đồ án

15 Nguyên lý thiết kế tranh kính 
màu nẹp kim loại

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung trong thiết kết sản phẩm 
tranh kúih màu nẹp kim lo ạ i, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các 
sản phẩm tranh kính màu nẹp kim loại phục vụ các công trình trang trí nội ngoại thất, 
kiến trúc.

3 Kỳ 6
L } thuyết 

f- Đồ án

16 ưng dụng nguyên lý thiết kế 
tranh kính màu nẹp kim loại

Trang bị cho sinh viên khả năng tư duy, các bước kỹ thuật để thực hiên một sản phẩm 
tranh kính màu nẹp kim loại. Phù hợp công trinh kiến trúc, nội ngoại thất cụ thể. 3 Kỳ 6

Lý thuyết 
f Đồ án

17 Nguyên lý thiết kế tranh kính 
tấm phang phun cát

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung ừong thiết kế sản phẩm 
tranh kính tấm phẳng phun cát, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tác thiết kế 
các sản phẩm mỹ thuật tranh kính tấm phang phun cát ứng dụng trong các công trình 
kiến trúc và trang ữí.

3 Kỳ 7
Lỷ thuyết 

f Đồ án

18 ứng dụng nguyên lý thiết kế 
tranh kính tấm phẳng phun cát

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung trong tk sf tranh kính tấm 
phang phun cát, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các sản phẩm mv 
thuật tranh kính tấm phẳng phun cát ứng dụng trong các công trình kiến trúc và trang trí.

3 Kỳ 7
Lý thuyết 

t- Đồ án
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19 '
F

L . . , 
hiệt kê hệ thông đô họa sản

)hẩm

Trang bị cho sinh viên phưong pháp tư duy thiết kế và ứng dụng nguyên lý thiết kế các 
yếu tố đồ họa: logo, nhãn hiệu, tín hiệu và màu sắc v.v mang tính đồng bộ cho sản phảm 
mỹ thuật ứng dụng được chế tác bằng chất liệu thuỷ tinh...

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

ĩ
20 s 

\

'ígẠyên lý thiết kế kiểu dáng 
ảni phẩm thủy tinh công cộng 
ĩầ ịrang trí kiến trúc

1 rang "DrxiiU siim "VICII ■RICII inơc~vc“iiiiuiTg iigiỊycii~iac cnưiig“Liuiig. LIS. Kicư udug ừcui 
phẩm thuỷ tinh công cộng và trang trí kiến trúc, tư duy thiết kế và ứng dụng những 
nguyên tắc thiết kế các sản phẩm tk kiểu dáng thuỷ tinh công cộng và trang trí kiến trúc.

3 Kỳ7
Lý thuyết 
+ Đồ án

I
21 1 

c

iĩĩg dụng nguyên lý thiết kế 
dểu dáng sản phẩm thủy tinh 
ĩông cộng và trang trí kiến trúc

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những ứng dụng nguyên tắc chung trong tk kiểu 
dáng sàn phẩm thuỷ tinh công cộng và trang trí kiến trúc, tư duy thiết kế và ứng dụng 
những nguyên tắc thiết kế các sản phẩm tk kiểu dáng thuỷ tinh công cộng và trang trí 
kiến trúc, ứng dụng ừong các công trình kiến trúc và trang trí.

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

22 1Tực tập chuyên ngành
Trang bị cho sinh viên nhận thức tổng thể về ngành trang trí Thuỷ tinh, kỹ thuật và đặc 
thù chất. liệu.

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

23 Tiết kế kiểu dáng quà tặng và 
ỉc lưu niệm

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung trong Thiết kế kiểu dáng 
quà tặng và đồ lưu niệm, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc Thiết kế kiểu 
dáng quà tặng và đồ lưu niệm.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

24 '  <
^:^yên lý thiết kế kiểu dáng 
;ản phẩm thủy tinh gia dụng

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung trong thiết kế sản phẩm 
thuỷ tinh gia dụng, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các sản phẩm 
mỹ thuật thuỷ ting gia dụng, ứng dụng trong đời sống

3 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

25 1
Ấ ìg  dụng nguyên lý thiết kế 
aểu dáng sản phẩm thủy tinh 
ịịa dụng

Trang bị cho sinh viên kiến thức để ứng dụng những nguyên tắc chung trong thiết kế sản 
phẩm thuỷ tinh gia dụng, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các sản 
phẩm mỹ thuật thuỷ ting gia dụng, ứng dụng trong đời sống

3 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

26
I . . '  .-------------------- —rhiêt kê kiêu dáng sản phâm 
: iiếu sáng nội thất

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung trong tk sf chiếu sáng nội 
thất, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các sản phẩm chiếu sáng nội 
thất ứng dụng trong các công trình kiến trúc và trang trí.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

27 dguyên lý thiết kế tranh thủy 
ậnh đúc khối - Block

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung trong tk sf tranh thủy tinh 
đúc khối - Block, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tấc thiết kế các sản phẩm 
mỹ thuật tranh thủy tinh đúc khối - Block ứng dụng trong các công trình kiến trúc và 
trang trí.

5 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

28
Nguyên lý thiết kế kiểu dáng 
;ản phẩm trang ừí ngoại thất

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung trong thiết kế trang trí ngoại 
thất tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các trang trí ngoại thất ứng 
dụng trong các công trình kiến trúc và trang trí.

3 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án
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29
ư ng  dụng n g g .  Ị l^ a ịK ;;^  
kiêu dáng sảnUnMí ĵ t̂Fajẹệ^^^  ̂
ngoại thất \  fK. Á

^ ă n g  bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung ứong thiết kế trang trí ngoại 
^hẩí, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các sản phẩm trang trí ngoại 
-\ỳịầì ứng dụng trong các công trình kiến trúc và trang trí.

3 K ỳ9
Lý thuyết 
1+ Đồ án

30 Thiết kế kiều d án g ằa* F ^ ^^^  
dự báo

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung trong thiết kế kiểu dáng sản 
phẩm dự báo, tư duy thiết kế và ứng dụng những nguyên tắc thiết kế các kiểu dáng sản 
phẩm dự báo, ứng dụng trong các công trình kiến trúc và trang ừí.

5 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

31 Thực tập tốt nghiệp
Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về sáng tác và cách thức thể hiện sản phẩm mỹ 
thuật bằng chất liệu thuỷ tinh thông qua tìm hiểu nghiên cứu cách thức thể hiện sản phẩm 
tại cơ sở sản xuất.

3 Kỳ 9
Lý thuyết

Ị +  Đồ án

32 Bài thi tốt nghiệp (Đồ án + 
Thuyết minh Đồ án)

Trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức để thực hiện bài thi tót nghiệp với chất liệu thuỷ 
tinh

18 Kỳ 10
Lý thuyết 

Đồ án

II.2.4.4 Chuyên ngành Thiết kế Kim loại
lỊy muyet
U- órì

1 Ergonomic

Trang bị cho sinh viên kiến thức và ý nghĩa và những ứng dụng của Ergonomics ừong 
thiết kế các kiểu dáng sản phẩm công nghiệp. Cung cấp cho sinh viên các phương pháp 
nghiên cứu, tra cứu và tính toán số liệu về số đo nhân trắc và công thái học của con 
người ứng dụng vào cho thiết kế kiểu dáng sản phẩm công nghiệp.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
3- Đồ án

2 Phương pháp vẽ phác thảo 
bằng tay

Giúp cho sinh viên nhận thức rõ về tầm quan trọng của bản vẽ phác thảo ý tưởng trong 
quy trình thiết kế công nghiệp.Đồng thời trang bị cho sinh viên phương pháp vẽ phác 
thảo theo phối cảnh trục đo XYZ và phối cảnh có điểm tụ và phương pháp vẽ phác thảo 
bằng tay nhanh trong quá trình xây dựng ỷ tưởng trong thiết kế công nghiệp. Trang bị 
cho sinh viên kỹ năng sử dụng các chất liệu vẽ truyền thống trong quá trình thiết lập bản 
vẽ phác thảo.

3 Kỳ3

i
i
i1

Lỷ thuyết 
-H Đồ án

3 Tin học chuyên ngành căn bản
Trang bị cho sinh viên thấy rõ vai trò và tầm quan trọng của phần mềm 2D (Autocad và 
Photoshop) trong design công nghệp. Đồng thời sinh viên nắm vững được kiến thức sử 
dụng và ứng dụng phần mềm Autocad và Photoshop vào trong thiết kế công nghiệp.

4 Kỳ 3
Lý thuyết 
H- Đồ án

4 Hình học họa hình

Trang bị cho sinh viên nắm vững tiêu chuẩn, nguyên tắc vẽ kỹ thuật thể hiện bản vẽ kỹ 
thuật từ tổng thể đến chi tiết của sẳn phẩm thiết kế. Sinh viên có khả năng dựng và tiêu 
chuẩn hóa các bản vẽ kỹ thuật từ tổng thể đến chi tiết của sản phẩm thiết kế để chuyển 
giao cho nghiên cứu sản xuất.

4 K ỳ4
Lv thuyết 
-+ Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số
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Lịch
trình
giảng
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Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

5 Kỹ ứiuật mô hình với chất liệu
Trang bị cho sinh viên nắm vững tiêu chuẩn, nguyên tắc về kỹ thuật làm mô hình với 
chất liệu trong thiết kế sản phẩm mỹ thuật ứng dụng; kỹ năng cơ bản về công nghệ chế 
tác và kỹ thuật làm mô hình.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

6 Kỹ thuật mô hình sản phẩm
Trang bị cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật làm mô hình sản phẩm thông qua bản vẽ 
phối cảnh hiểu được tầm quan trọng của vật liệu,công nghệ ứng dụng vào thiết kế sản 
phẩm mỹ thuật.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

7
Nguyên lý tổ chức hình khồi 
trong thiết kế sản phẩm

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kể tạo dáng 
sản phẩm mỹ thuật cỏng nghiệp. Bao gồm: cấu  trúc và công năng cơ bản của Nét -  
Mảng -  Khối; Những trạng thái cảm giác về hình khối; Các dạng bố cục hình khối; Vai 
trò của khối trong thiết kế kiểu dáng sản phẩm công nghiệp; Nghiên cứu, viết đề xuất 
một dự án thiết kế tạo dáng sản phẩm.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

8
ứ ng  dụng nguyên lý tổ chức 
hình khối trong thiết kế sản 
phẩm

Trang bị cho sinh viên kiến thức về ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế 
tạo dáng sản phẩm mỹ thuật bằng chất liệu kim loại. Bao gồm: ứng  dụng.cấu trúc và 
công năng cơ bản của Nét - Mảng - Khối vào thiết kế sản phẩm mỹ thuật chất liệu kim 
loại; ứ ng  dụng cấu trúc và tính chất của một số hình khối cơ bản vào thiết kế sản phẩm; 
ứ n g  dụng vai ừò của khối trong thiết kế kiểu dáng sản phẩm công nghiệp; Nghiên cứu, 
viết đề xuất một dự án thiết kế sản phẩm mỹ thuật ứng dụng bằng chất liệu kim loại.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

9
Kỹ thuật chế tác các sản phỂm 
bắng kim loại

Trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản để chế tác sản phẩm bàng kim loại như: kỹ 
thuật chạm khắc, thúc nổi,gò ghép kim loại... Giúp cho sinh viên có được những kiến 
thức về các nguyên tắc phối hợp và sử dụng các vật liệu kim loại màu như: đồng, nhôm, 
sắt., trong sáng tác các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng

5 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

10 Kỹ thuật xử lý bề mặt kim ĩoại

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về thành phần hóa học, cấu trúc và các tính chất 
của kim loại, kỹ thuật cơ bản để xử lý bề mặt khi chế tác sản phẩm mỹ thuật bằng kim 
loại như: kỹ thuật hun, nhuộm, mạ ăn mòn, đúc kim loại... Sử dụng thành thạo những kỹ 
thuật gia công xử lý bề mặt khi tạo tác các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng bằng chất liệu 
kim loại.

5 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án
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11

1-1 ¿ - tÍÌuãt )Ó

Thực tập

Ị2 0  kiến thức thực tế về tổng quan lịch sử ngành Thiết kế Kim loại, nhận thức về cách 
khúc tạo hình, đặc trưng hình thành cũng như sự phát ứiển của thủy tinh thông qua từng 
giai đoạn lịch sử. Có kiến thức thực tế về nguyên liệu, phưong thức sản suất, tạo hình, 
nấu và tổ chức sản xuất thủy tinh.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

12 Nguyên lý đồ họa chuyên 
ngành thiết kế kim loại

Trang bị cho sinh viên những nguyên lý cơ bản, mối quan hệ giữa các yếu tố đồ họa như 
logo, nhãn hiệu, tín hiệu V.V...VỚÌ màu sắc và hình dáng sản phẩm ... Phương pháp 
nghiên cứu các loại logo và nhãn hiệu, tín hiệu có yêu tố gắn liền với kiểu dáng sản 
phẩm.

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

13 ứng  dụng nguyên lý đồ họa 
chuyên ngành

Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy thiết kế và ứng dụng nguyên lý thiết kế các 
yếu tố đồ họa: logo, nhãn hiệu, tín hiệu và màu sắc v.v cho sản phẩm ...

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

14 Những nguyên tắc chung 
trong thiết kế kim loại

Trang bị cho sinh viên kiến thức về những nguyên tắc chung trong thiết kế kim loại, tư 
duy thiết kế và ứng dụng ĩứiững nguyên tắc thiết kế các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

15 Nguyên lý thiết kế sản phẩm 
lưu niệm

Trang bị cho smh viên kiến thức về những nguyên lý thiết kế kiểu dáng nhóm sản phẩm 
đồ lưu niệm như quà tặng, logo,kỷ vật lưu niệm...dạng hình khối 3 chiều, dạng đĩa, phù 
hiệu... bằng chất liệu kim loại.

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

16 ứ ng  dụng nguyên lý thiết kế 
sản phẩm lưu niệm

Trang bị cho sinh viến kiến thức về ứng dụng nguyên Iv thiết kế kiều dáng nhóm sản 
phẩm đồ lưu niệm như quà tặng, logo,kỷ vật lưu niệrm..dạBig hình khối 3 chiều, dạng đĩa, 
phù hiệu...bằng chất liệu kim loại.

3 K ỳ6
Lý thuyết 
+ Đồ án

17 Nguyên lý thiết kế sản phẩm 
trang trí và chiếu sáng nội thất

Trang bị cho siiủi viên nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm chiếu sáng trang trí nội 
thất bao gồm đèn áp trần, đèn chmn.đèn sảnh, đèn cầu thang... Khả năng tạo dáng và 
thiết kế chi tiết bổ trợ từ những chất liệu khác nhưu kim loại, gỗ, EÌhựa, thủy tinh.. Kiến 
thức về các nguyên lý lắp ráp, kêt cấu thông minh khi tháo lắp và thuận tiên khi sử dung.

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

18
ứng dụng nguyên lý thiết kế 
sản phẩm trang trí và chiếu 
sáng nội thất

Trang bị cho sinh viên nắm bắt được phương pháp thiết kề kiéu dáng, ứng dụng kỹ thuật 
gia công, chế tác để làm nổi bật nên được đặc trưng của sàn phẩm trang trí, nhất là công 
năng, ý nghĩa của sản phẩm đó đối với mỗi nội dung của chủ đề sáng tạo.

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

19 Thiết kế hệ thống đồ họa sản 
phẩm

Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy thiết kế và ứng dụng nguyên lý thiết kế các 
yếu tố đồ họa: logo, nhãn hiệu, tín hiệu và màu sác v.v mang tính đồng bộ cho sản phảm 
mỹ thuật ứng dụng được chế tác bằng chất liệu kim loại...

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án
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20 ^ tl
Nguyên lý thiết kế tranh nghệ 
lUầt

Trang bị cho sinh viên phưong pháp tư duy, cách thức nghiên cửu, thiết kế và ứng dụng 
nguyên lý thiết kế kiểu dáng tranh nghệ thuật.

3 Kỳ 7
Lý thuyết + Đồ án

21 ^ 
tl

ĩng dụng nguyên lý thiết kế 
•arh nghệ thuật

Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy, cách thức nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng 
nguyên lý thiết kế kiểu dáng tranh nghệ thuật bằng chất liệu kim loại: Kỹ thuật gia công, 
chế tác để làm nồi bật đặc ừimg ý nghĩa của sản phẩm đó với từng nội dung cụ thể.

3 Kỳ 7
Lý thuyết + Đồ án

22 ĩ 'hực tập chuyên ngành

Học phần này sinh viên được nâng cao nhận thức tồng thể về ngành Thiết kế kim loại 
thông qua việc đi tham quan bảo tàng lấy tư liệu. Đồng thời tham quan cơ sở sản xuất 
kim loại, tìm hiểu dây chuyền sản xuất, tiếp cận với các kỹ thuật công nghệ sản xuất kim 
loại từ khâu đầu đến khâu ra sản phẩm hoàn chỉnh. Ngoài ra, sinh viên kết hợp ký họa 
lấy tư liệu phục vụ cho các bài tập, đồ án thiết kế chuyên ngành.

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

23 ^ híguyên lý thiết kế ừanh 
LOiành tráng

Trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy, cách thức nghiên cửu, thiết kế và ứng dụng 
nguyên lý thiết kế kiểu dáng tranh nghệ thuật hoành tráng bằng chất liệu kim loại: Kỹ 
thuật gia công, chế tác để làm nổi bật đặc trưng ý nghĩa của sản phẩm đó vởi từng nội 
dung cụ thể.

3 Kỳ 8
Lý thuyết + Đồ án

24 
t̂
/:ig dụng nguyên lý thiết kế 
ninh hoành ưáng

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức và khả năng ứng dụng nguyên lý sáng tác, 
phương pháp nghiên cứu, thiết kế tranh hoành tráng bằng chất liệu kim loại. Giúp cho 
sinh viên có được những kiến thức về thẩm mỹ, công năng và mối quan hệ của thiết kế 
kiểu dáng sản phẩm với các yếu tố kỹ thuật để thiết kế và thi công tranh hoành tráng 
phục vụ nhu cầu của xã hội.

3 Kỳ 8
Lý thuyết + Đồ án

25  ̂c'niết kế sản phẩm trang trí và 
,hiếu sáng công cộng

Trang bị cho sinh viên nguyên lý thiết kế kiểu dáng, kỹ thuật gia công, chế tác nhóm sản 
phẩm trang trí và chiếu sáng công cộng.

5 Kỳ 8
Lý thuyết + Đồ án

ỉ ^hiết kế sản phẩm gia dụng 
ũm loại

Trang bị cho sinh viên nguyên lý thiết kế kiểu dáng, kỹ thuật gia công, chế tác sản phẩm 
ữang ưí gia dụng kim loại. Đồng làm nổi bật nên đặc trưng của sản phẩm trang trí, công 
năng, ý nghĩa của sản phẩm trong trang trí nội ngoại thất.

5 Kỳ 8
Lý thuyết + Đồ án

27  ̂
t

'hiết kế sản phẩm trang trí nội
lất

Trang bị cho sinh viên nguyên lý thiết kế kiểu dáng, kỹ thuật gia công, chế tác để làm nổi 
bật nên đậc trưng của sản phẩm trang trí, công năng, ý nghĩa của sản phấm mỹ thuật 
trang trí nội thất.

5 Kỳ 9
Lý thuyết + Đồ án

28 1?hiết kế sản phẩm ừang trí 
Igoại thất

Trang bị cho sinh viên nguyên lý thiết kế kiểu dáng, kỹ thuật gia công, chế tác đế làm nôi 
bật nên đặc trưng của sản phẩm trang trí, công năng, ý nghĩa của sản phẩm mỹ thuật 
trang ừí ngoại thất.

5 Kỳ 9
Lý thuyết + Đồ án



STT Tên

/ị  ^^-R{./0ng" \
-----------------//Q/-- r-ATĩĩ^'''-’

Mục đích môn học
SỐ

ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

d^ánh giá 
sỊỉnh viên

29
Nguyên lý tlj^ í
pnuc vu sư kĩền hoa 'A

ỵ M1 / /■ -» /■ 7 ■>
3ỈỊjrang bị cho sinh viên nguyên lý thiêt kê kiêu dáng, kỹ thuật gia công, chê tác đê làm nôi 
jfet nên đặc trưng của sản phẩm trang trí, công năng, ý nghĩa của sản phẩm mỹ thuật 
phục vụ sự kiện văn hóa.

3 Kỳ 9

Ị
Lý thuyết 
ỷ Đồ án

30
ứ n g  dụng n g u y en íy ^ feé fKố 
sản phẩm phục vụ sự kiện văn 
hóa

Trang bị cho sinh viên phương pháp thiết kế kiểu dáng, ứng dụng kỹ thuật gia công, chế 
tác để làm nổi bật nên đặc trưng của sản phẩm trang trí, rứiất là công năng, ý nghĩa của 
sản phẩm đó đối với nội dung của từng chủ đề.

3 Kỳ 9

ỉ

Lý thuyêt 
jf Đồ án

31 Thực tập tốt nghiệp

Lấy tư liệu phục vụ ý tưởng của đồ án tốt nghiệp. Học phần này giúp sinh viên phát huy 
hết kiến thức và năng lực đã được học và nắm vững phương pháp lấy tư liệu phục vụ cho 
ý tưởng và nội dung đề tài của đồ án tốt nghiệp thông qua việc đi tham quan thực tế 
những cơ sở sản xuất kim loại, tìm hiểu, tham khảo các điều kiện thể hiện, dự kiến kế 
hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp đã được thực lựa chọn. Trên cơ sở đó phát triển tư duy 
sáng tạo thực hiện đồ án tốt nghiệp.

5 Kỳ 9
l|ý thuyết 
V Đồ án
ỉ

32 Bài thi tốt nghiệp (Đồ án + 
Thuyết minh Đồ án)

Sinh viên chọn một ưong các đề tài của các học phần trên, đồng thời nắm vững và vận 
dụng toàn bộ những kiến thức đã được học từ kỳ 1 đến kỳ 9 trong toàn khóa, dựa trên nội 
dung, kết quả thực tập tốt nghiệp, chọn đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp trong Quỹ đề tài 
tốt nghiệp chuyên ngảaih Thiết kế kim loại.
Đồ án tốt nghiệp gồm hai phần:
a. Phần thuyết minh đồ án: Những hệ thống luận cứ chứng minh cho nội dung đồ án. 
Trình bày rõ nội dung, ý tưởng, phương pháp, thủ tục được sử dụng trong đồ án thiết kế 
và kết quả thu được đồ án.
b. Phần thiết kế đồ án: Đưa ra các phương án sáng tác thiết kế và lựa chọn phương án tối 
ưu. Đồ án lựa chọn phải thể hiện được quy mô nhất quán tổng thể trong phương án đề 
xuất; kỹ năng thể hiện, tư duy sáng tạo trong tìm tòi ý tưởng, giải pháp nghệ thuật.

18 Kỳ 10
Lý thuyết 
T Đồ án

1

II.2.4.5 Chuyên ngành Thiết kế Đồ choi và phưong tiện hỗ trợ  học tập
Ly ttiuyet 
Ị4- F)A án

1 Ergonomic

Trang bị cho sinh viên kiến thức và ý nghĩa và những ứng dụng của Ergonomics trong 
thiết kế các kiểu dáng sản phẩm công nghiệp. Cung cấp cho sinh viên các phương pháp 
nghiên cúư, tra cứu và tính toán sấ  liệu về số đo nhân trắc và công thái học của con 
người ứng dụng vào cho thiết kế kiểu dáng sản phẩm công nghiệp.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

1



STT

1
Ị

Tên môn học

1

Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phưong 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

2

1

Phil
bằn

'ơng pháp vẽ phác thào 
g tay

Giúp cho sinh viên nhận thức rõ về tầm quan trọng của bản vẽ phác thảo ý tưởng trong 
quy trình thiết kế công nghiệp.Đồng thời trang bị cho sinh viên phương pháp vẽ phác 
thảo theo phối cảnh trục đo XYZ và phối cảnh có điểm tụ và phương pháp vẽ phác thảo 
bằng tay nhanh trong quá trình xây dựng ý tưởng trong thiết kế công nghiệp.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

3 Tir, học chuyên ngành căn bản
Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng và ứng dụng phần mềm 2D 
(Autocad-Photoshop) thể hiện bản vẽ kỹ thuật và thiết kế đồ họa công nghiệp trong quá 
trình thực hiện hóa ý tưởng design.

4 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

4 HÌI h  học họa hình Trang bị cho sinh viên nắm vững tiêu chuẩn, nguyên tắc vẽ kỹ thuật thể hiện bản vẽ kỹ 
thuật từ tổng thể đến chi tiết của sản phẩm thiết kế.

4 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

5 Tin
cac

học chuyên ngành nâng Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng và ứng dụng phần mềm 3D 
(3Dmax-Zbrush) thể hiện bản vẽ kỹ thuật và thiết kế đồ họa công nghiệp trong quá trình 
thực hiện hóa ý tU(ỉmg design.

4 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

6 Kỹ thuật mô hình với chất liệu Trang bị cho sirửi viên nắm vững tiêu chuẩn, nguyên tắc về kỹ thuật làm mô hình với 
chất liệu ừong thiết kế sản phẩm mỹ thuật ứng dụng.

2 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

7 Phì
hợỊ

rơng pháp vẽ phác thảo kết 
1 máy tính

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng và ứng dụng phần mềm 2D 
(Autodesk_Photoshop) thể hiện bản vẽ kỹ thuật và thiết kế đồ họa công nghiệp trong quá 
trình thực hiện hóa ý tưởng design.

5 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

8
Târ
tínl

n lý học lứa tuổi và giới
L

Trang bị cho sinh viên kiến thức về tâm lý và giới tính trong các giai phát triển của ữẻ để 
ứng dụng vào các sản phẩm thiết kế.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

9 Ng
troi

xyêĩì lý tồ chức hình khối 
Ig thiết kế sản phẩm

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế tạo dáng 
sản phẩm mỹ thuật công nghiệp. 3 Kỳ 5

Lý thuyết 
+ Đồ án

10
ứ n
hìn
phỉ

ị  dụng nguyên lý tổ chức 
h khối trong thiết kế sản 
i|m

Trang bị cho sinh viên kiến thức về ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế 
tạo dáng sản phẩm mỹ thuật bằng chất liệu fomex. 4 Kỳ 5

Lý thuyết 
+ Đồ án

11 Thiực tập cơ sở ngành Sinh viên ứng dụng các kiến thức đã học để thực hiện mô hình sản phẩm. 3 Kỳ 5
Ly inuyet
4- Ị̂ A on

12 Đồ họa chuyên ngành Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thị giác trong thiết kế. 5 Kỳ 6
Lý thuyet 
+ F)ồ án

13 Ng
đồ

uyên lý thiết kế kiểu dáng 
(hơi hỗ trợ học tập

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi hỗ trợ học tập 
và các giáo cụ giảng dạy tại các trường hệ mầm non_ hệ tiểu học. 3 Kỳ 6

Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên mộn^hốir '
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ịl^ ị ĐẠÍ HỌC
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ĐVHT

Lịch
trinh
giảng

dạy

I

đ
s

'hương 
pháp 
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inh viên

14
ứng dụng n A ỹ W W ilM ;tíề
1 «Ẵ 'Ai NGẸĨBP/ kiêu dáng đô trợ
tập ..

irrir------------ - ---------------  - ■■ ■■ -........ . -.... - ■ - ... ■■ --■■■.......... —- ..
T ^ng  bị cho sinh viên kiến thức về quy trình sản xuất & sự ứng dụng đồ chơi hỗ trợ học 
ỹ ịỹ  trong giảng dạy tại các trường hệ mầm non_ hệ tiểu học.

3 Kỳ 6
■

ý thuyết 
f Đồ án

15 Thiết kế kiểu dánglilìln  vật 
cho biểu diễn Trang bị cho sinh viên kiến thức về thiết kế tạo hình nhân vật trong nghệ thuật múa rối. 5 Kỳ 6

Lý thuyết 
p Đồ án

16 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng 
đồ chơi khồng động cơ

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi không động cơ 
cho trẻ lứa tuổi mầm non.

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
|i- Đồ án

17
ử ng  dụng nguyên lý thiết kế 
kiểu dáng đồ chơi không động 
cơ

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi không động cơ 
cho trẻ lứa tuồi mầm non trên chất liệu gỗ.

4 Kỳ 7

ị

liý thuyết 
+ Đồ án

18 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng 
đồ chơi có động cơ

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi có động cơ cho 
trẻ lứa tuổi tiểu học.

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
/  Đồ án

19 ứ ng  dụng nguyên lý thiết kế 
kiểu dáng đồ chơi có động cơ

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi không động cơ 
cho trẻ lứa tuổi tiểu học trên chất liệu nhựa & kim loại.

5 Kỳ 7
Lý thuyết 
Ịf Đồ án

20 Thực tập chuyên ngành Sinh viên chọn một sản phẩm đồ chơi trên thị trường để nghiên cứu & bóc tách thiết kế. 3 Kỳ 7
Lý thuyết 

f  Đồ án

21 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi 
trang trí nội ngoại thất

Trang bị cho sinh viên kiên thức vê nguyên lý thiêt kê kiêu dáng đỗ chơi lưu niệm & 
decor.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 

p Đồ án

22 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi trí 
tuệ

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi trí tuệ. 5 Kỳ 8
Lý thuyết 

f  Đồ án

23 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng 
đồ chơi vận động

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi vận động. 3 Kỳ 8
lỊý thuyết 
Ịf Đồ án

24 ứ ng  dụng nguyên lý thiết kế 
kiểu dáng đồ chơi vận động

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi vận động cho 
khu vui chơi trong nhà.

3 Kỳ 8
lịý thuyết 
+ Đồ án

25 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi 
dùng ừong môi trường đặc biệt

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi dưới nước . 5 Kỳ 9
Ijý thuyết 
4 Đồ án

26
Nguyên lý thiết kế kiểu dáng 
phương tiện vui chơi công 
cộng

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi cho khu vui 
chơi ngoài trời.

3 Kỳ 9
Lý thuyết 

■H Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

27
ỨẰ
dểi
cht

g dụng nguyên lý thiết kế 
LI dáng phương tiện vui 
d công cộng

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng tổ hợp vui chơi liên 
hoàn cho khu vui chơi ngoài trời.

3 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

28
Tỉliết kế kiểu dáng đồ chơi dự 
báp

Trang bị cho sinh viên kiến thức về nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi ứng dụng công 
nghệ. 5 Kỳ 9

Lý thuyết 
+ Đồ án

29 Thlực tập tốt nghiệp Sinh viên đi nghiên cứu thị trường & các xưởng gia công để tìm V tưởng cho đồ án tốt 
nghiệp.

3 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

30
Bàli thi tốt nghiệp (Đồ án + 
Thịuyết minh Đồ án)

Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp: phác thảo ý tưởng, phương án chọn, bản vẽ thiết 
kế, phối cảnh, mô hình sản phẩm & thuyết minh đồ án.

18 Kỳ 10
Lý thuyết 
+ Đồ án

II.2.4.6 Cl uyên ngành Thiết kế trang trí Dệt
Lý thuyẽt 
+ F)n án

1 Ph
lý'

Iơng pháp ghi chép và xử 
ư liệu

Kiến thức về việc ghi chép nghiên cứu thiên nhiên, động vật, hoa lá, côn trùng. Nghiên 
cứu kỹ về cấu trúc và đặc điểm của đối tượng. Chọn bố cục, góc nhìn tinh sao cho phát 
huy được tốt tạo hình vốn có và nhận diện đặc trưng của đối tượng. Thể hiện qua vẽ kí 
họa thâm diễn bút sắt hoặc búi chi. Từ đó siiứi viên chuyển hóa đối tượng sang các trạng 
thái khác nhau là chấm T-ram, nét và mảng. Môn học giúp sinh viên có thêm các kỹ 
năng và kiến thức cách diệu cơ bản làm nền tảng cho các môn học thiết kế trang trí dệt 
kế tiếp.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

2 Mều  sắc và chất liệu dệt
Dùng các hình kỷ hà để bố cục (thể loại bố cục tự do) đưa ra không gian màu: Tương 
phản, nóng, lạnh (trầm, rực). Làm quen với các sản phẩm đó ứng dụng chất liệu của 
chuyên ngành trang trí dệt.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

3
Ng
C Ô I

uyên lý và kỹ thuât dêt thủ
Giúp cho sinh viên hiểu được khái niệm về thồ cẩm, các phương pháp thiết kế cũng như 
các công đoạn công nghệ dệt thổ cẩm, hiểu được giá trị của sản phẩm thồ cẩm là một 
trong những sản phẩm thủ công truyền thống mà xuất phát điểm là từ các dân tộc thiểu 
số vùng cao.

2 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

4
Ng
cô]

i

jLiyên lý và kỹ thuật dệt 
[ig nghiệp

Khái niệm về mầu sắc len và kỹ thuật đánh số. Phương pháp thiết kế từ mẫu giấy sang ô 
karô. Phương pháp đan go đan dóc lòng tôm. Khái niệm mật độ, độ dầy cao thấp trên 
mặt thảm

2 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

5 Tú1 học chuyên ngành Giúp cho sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm tin học: Corel Draw, 
Photoshop,..., hỗ trợ sáng tác ưong lĩnh vục chuyên ngành thiết kế trang trí dệt.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

6 Thiết kế trang trí khăn thổ cẩm Có khả năng sáng tác, thiêt kế các sản phẩm dệt thổ cẩm từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến 
phức tạp. Từ những sản phẩm trang trí đơn lẻ đến những bộ sản phẩm, trang trí nội thất.

2 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT

r^ ị ĐẠI HỌC

M ục đích môn học
Số

ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phưomg 
pháp 
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7

U0\ V  --'•'-v; 1
UIONÍÌ nghiệp/  y 

Thiêt kê trang p..ttiảm  trỊ^ệữ/
thông

/Học phần giúp sinh viên hiểu được các dạng sản phẩm truyền thống, hình thức bố cục, 
màu sắc tổng thể, phong cách thể hiện, cũng như giá trị và cồng năng của từng loại sản 
phẩm này và thấy được giá trị nghệ thuật cũng như sự ứng dụng trong đời sống, trong 
không gian nội thất.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

8 Thiết kế trang trí thảm hiện đại
Trang bị cho sinh viên kiến thức về nghệ thuật thiết kế trang trí thảm len, nhận biết và 
phân biệt được thể loại sản phẩm thảm hiện đại so sánh với thảm truyền thống của 
chuyên ngành. Rèn luyện thái độ học tập chuyên cần, nghiêm túc.

2 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

9 Thiết kế trang trí thảm mặt ghế

Hiểu được công năng và cách ứng dụng sản phẩm thảm mặt ghế trong trang trí, Sáng tác 
thiết kế những sản phẩm thảm mặt ghế đơn hoặc ghế bộ trang trí trong không gian nội 
thất dân dụng hay nội thất công sở. Dựa trên các cơ sở nghiên cứu ký họa, nghiên cứu 
thiên nhiên và dựa trên đề tài cụ thể của từng bộ ghế được trang trí trong từng không gian 
nội thất.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

10 Thiết kế trang trí thảm trải sàn
Sáng tác thiết kế những sản phẩm thảm trải sàn, thảm trải hành lang, thảm trải cầu thang 
trong các không gian nội thất dân dụng, và không gian nội thẩt công sở.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

11 Thiết kế tranh trang trí thảm

Giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về sáng tác tranh thảm nghệ thuật đơn 
chiếc, hướng dẫn sinh viên cách xây dựng bố cục, xây dựng ngôn ngữ hình tượng, cách 
tạo các chất trên bề mặt thảm len. Hướng dẫn sinh viên cách lựa chọn màu sắc và cách 
sử lý để thể hiện, khi thể hiện chất liệu cần phải bám sát với phác thảo, phải đảm bảo yếu 
tố nghệ thuật. Tìm tư liệu về tranh, các ký hoạ và cách điệu hình tượng. Xây dựng ý 
tưỏng và phác thảo bố cục. Phối hợp các cách tạo chất, tạo macher sao cho hài hoà. Thiết 
kế khung và không gian trưng bày. Bài thể hiện đúng theo phác thảo.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

12 Thiết kế bình phong thảm

Giúp sinh viên hiểu được bình phong, vách ngăn có chức năng nhiệm vụ gì trong không 
gian nội thất. Các quy định về kích thước, kết cấu của từng thể loại bình phong. Nắm 
vững phương pháp tạo hình, và bố cục của từng loại bình phong và vách ngăn trang trí. 
Hiểu được ngôn ngữ của bình phong thảm len. Nắm vững ý nghĩa của sự kết hợp giữa 
nội dung, chủ đề, hình thức của bình phong đối với môi trường ứng dụng.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

13 Thực tập cơ sở ngành
Nghiên cứu thiên nhiên, hoa lá, động vật côn trùng, trên cạn dưód nước. Việc ứng dụng 
các thủ pháp cách điệu theo từng bước trong quá trình nghiên cửu sáng tác.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học Số
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14 Thi
3hij

ì

ết kế thổ cẩm cho trang 
c

Sáng tác thiết kế những sản phấm thổ cẩm trang phục, dựa tròn nghiên cứu những sản 
phẩm dệt của một số dân tộc ít người, và những họa tiết hoa lá và những họa tiết hình cơ 
bản được cách điệu để trang trí trên những sản phẩm thổ cẩm trang phục.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

15 Thịrc hành kỹ thuật dệt

Sinh viên được thực hành kỹ thuật dệt, vận dụng những kiến thức về kỹ thuật, công nghệ 
dệt truyền thống và hiện đại. Hiểu rõ được kỹ năng từng công đoạn thể hiện sản phẩm 
dệt truyền thống và hiện đại, giúp sinh viên nắm vững kiến thức thực tế của kỹ thuật dệt 
truyền thống và hiện đại phục vụ cho thiết kế sáng tác các bài tập chuyên ngành.

2 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

16 Cô]Ig nghệ ữanh cất may
Giúp sinh viên hiểu được dạng tranh cắt may, kỹ thuật thể hiện, cách ứng dụng chất liệu 
vải mầu thưc vào trang trí một bố cục tranh, thấy được giá tri nghê thuât của dòng tranh 
cắt may.

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

17 Cô]Ig nghệ ữanh thêu len
Giúp sinh viên hiểu được dạng tranh thêu len, kỹ thuật thể hiện, cách ứng dụng chất liệu 
len mầu thực vào trang trí một bố cục tranh, thấy được giá trị nghệ thuật của dòng ừanh 
thêu len.

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

18
Côi
các

Ig nghệ ưanh ghép vải và 
vật liệu khác

Giúp sinh viên hiểu được dạng tranh thêu len, kỹ thuật ghép vải và các vật liệu thô, ghồ 
ghề; kỹ thuật ghép vải và các vật liệu mềm bóng, mịn; cách ứng dụng chất liệu len mầu 
thực vào trang trí một bố cục tranh, thấy được giá trị nghệ thuật của dòng tranh thêu len.

4 K ỳ6
Lý thuyết 
+ Đồ án

19
Thi
tưò

ết kế trang trí thổ cẩm treo
Có khả năng sáng tác, thiết kế các sản phẩm dệt thổ cẩm từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến 
phức tạp và những sản phẩm có chức năng ứng dụng vào trang trí nội thất treo trên 
tường, Từ những sản phẩm trang trí đơn lẻ đến những bộ sản phẩm, trang trí phức hợp 
với từng không gian nội thất.

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

20 Th
mả

[ết kế trang trí thảm ghép 
ỉig

Giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về sáng tác tranh thảm nghệ thuật tranh 
ghép mảnh, hướng dẫn sinh viên cách xây dựng bố cục, xây dựng ngôn ngữ hình tượng, 
cách tạo phù điêu nhẹ trên bề mặt thảm len. Hướng dẫn sinh viên cách lựa chọn màu sắc 
và cách sử lý để thể hiện, khi thể hiện chất liệu cần phải bám sát với phác thảo, phải đảm 
bảo yếu tố nghệ thuật. Tìm tư liệu về tranh, các ký hoạ và cách điệu hình tượng, Xây 
dựng ý tưỏng và phác thảo bố cục. Phối họp các cách tạo phù điêu với macher sao cho 
hài hoà. Thiết kế khung và không gian trưng bày.

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án
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21

ÍP Ị MỸ' 'mUẠT 
'A \CÔNG NGHỈÊP

Thiết kế tranh cất

'̂ Gmp cho sinh ^àên nắm vững kiến thức cơ bản về sáng tác tranh chất liệu ứng dụng vào 
^ n h ,  hướng dẫn sinh viên cách xây dựng bố cục, xây dựng ngôn ngữ hình tượng, của 
tranh cắt may. Hướng dẫn sinh viên cách lựa chọn màu sắc của từng thể loại vải, vải 
mầu, vải kẻ, vải màu loang, các thể loại len mầu và cách sử lý để thể hiện, khi thể hiện 
chất liệu cần phải bám sát vói phác thảo, phải đảm bảo yếu tố nghệ thuật.

4 Kỳ 7

------- Ị---------------------------------------

1
i  ̂ '

Lý thuyết ; 
f+- Đồ án ^
ị
i

22 Thiết kế bình phong cát may

Giúp cho sinh viên nảm vững kiến thức cơ bản về sáng tác bình phong và vách ngăn 
trang trí, hướng dẫn sinh viên cách xây dựng bố cục, xây dựng ngôn ngữ hình tượng của 
bình phong, Hướng dẫn sinh viên cách thiết kế cho từng thể loại, bình phong ba tấm, 
bình phong bốn tấm, bình phong nhiều tấm, và vách ngăn trang trí.

4 Kỳ 7

!

liý thuyết 
+ Đồ án

23 Thực tập chuyên ngành
Nghiên cứu kỹ thuật và cách tổ chức sản xuất tại các cơ sở, công ty và xưỏng thực 
nghiệm. Việc ứng dụng các dạng chất liệu mới vào thiết kế sáng tác ưanh và sản phẩm. 
Xu hướng phất triển các thể loại tranh và sản phẩm theo chất liệu mới ở Việt Nam.

3 Kỳ 7 I /ý thuyết 
+ Đ ồán

24 Thiết kế bộ sản phẩm thồ cẩm

Có khả năng sáng tác, thiết kế các sản phẩm dệt thố cấm từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến 
phức tạp và những sản phẩm cú chức năng ứng dụng vào trang trí nội thất treo trên 
tường. Từ những sản phẩm trang trí đơn lẻ đến những bộ sản phẩm, trang trí phức hợp 
với từng không gian nội thất.

4 Kỳ 8
I /ý thuyết 
+ Đồ án

25
Thiết kế thảm sử dụng kỹ 
thuật dệt tổng họp

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ thuật và công nghệ thế hiện ưanh chất liệu 
tổng hợp, hiểu rõ kỹ năng từng công đoạn thể hiện và cách chọn, pha màu của chất liệu. 
Khả năng ứng dụng từng thể loại chất liệu, màu sắc vào ữanh chất liệu tổng họp. Học 
phần này giúp sinh viên nắm vững kiến thức thực tế để thể hiện những ý tưởng sáng tác 
tranh chất liệu tổng hợp.

4 Kỳ 8
I .ý thuyết 
+ Đồ án

26 Thiết kế tranh thêu len

Giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về sáng tác tranh chất liệu ứng dụng vào 
tranh, hướng dẫn sinh viên cách xây dựng bố cục, xây dựng ngôn ngữ hình tượng, của 
tranh thêu len. Hướng dẫn sinh viên cách lựa chọn màu sác của từng thể loại vải, vải 
mầu, vải kẻ, vải màu loang, các thể loại len mầu và cách sử lý để thể hiện, khi thể hiện 
chất liệu cần phải bám sát với phác thảo, phải đảm bảo yếu tố nghệ thuật.

4 Kỳ 8
I thuyết 
+ Đồ án
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27 Thỉết kế bình phong thêu len

Giúp sinh viên hiểu được bình phong, vách ngăn có chức năng nhiệm vụ gì trong không 
gian nội thất. Các quy định về kích thước, kết cấu của từng thể loại bình phong. Nắm 
vững phương pháp tạo hìnli, và bố cục của từng loại bình phong và vách ngăn trang trí. 
Hiểu được ngôn ngữ của bình phong thảm len. Nắm vững ý nghĩa của sự kết họp giữa 
nội dung, chủ đề, hình thức của bình phong đối với môi trường ứng dụng.

Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

28 Thiết kế thổ cẩm trang trí 
khồng gian nội thất

Có khả năng sáng tác, thiêt kê các sản phâm dệt thô câm từ nhỏ đên lớn, từ đơn giản đên 
phức tạp và những sản phẩm cú chức năng ứng dụng vào trang trớ nội thất treo trờn 
tường. Từ những sản phẩm trang trí đơn lẻ đến những bộ sản phẩm, trang trí phức hợp 
với từng không gian nội thất. ___________________________

Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

29 Thiết kế bộ sản phẩm thảm 
trang trí nội thất nhà ở

Giúp sinh viên sáng tác và thiết kế sản phẩm thảm theo bộ, định hướng mang tính đồng 
bộ cùng một chủ đề, sáng tác nhiều dạng sản phẩm khác nhau và ừang trí trong cùng 
không gian nội thất dân dụng. Đồng thời nhận biết được giá trị của sản phẩm thảm trang 
trí trong không gian nội thất. Nắm vững đặc tính và ngôn ngữ của từng chất liệu, ngôn 
ngữ của sản phẩm thảm mang tính đồng bộ trang trí trong không gian nội thất. Nắm 
vững phương pháp tạo hình, lựa chọn chất liệu và hoà sắc phù hợp để thể hiện. Nắm 
vững ý nghĩa của sự kết họp giữa nội dung, chủ đề, hình thức của sản phẩm đối với môi 
trường ứng dụng._____  _____ ____ _____

Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

30 Thiết kế bộ sản phẩm thảm 
trang trí nội thất công cộng

Giúp sinh viên sáng tác và thiết kế sản phẩm thảm theo bộ, định hướng mang tính đồng 
bộ cmig một chủ đề, sáng tác nhiều dạng sản phẩm khác nhau và trang trí trong cùng 
không gian nội thất công cộng. Đồng thời nhận biết được giá trị của sản phẩm thảm trang 
trí trong không gian nội thất. Nắm vững đặc tính và ngôn ngữ của từng chất liệu, ngôn 
ngữ của sản phẩm thảm mang tính đồng bộ trang trí trong không gian nội thất; phương 
pháp tạo hình, lựa chọn chất liệu và hoà sắc phù hợp để thể hiện; ý nghĩa của sự kết hợp 
giữa nội dung, chủ đề, hình thức của sản phẩm đối với môi trường ứng dụng.

Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án
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31

MY THUẠT I o  

\CÔNG Nomệp / "

. . . .

Thiết kế b ộ ''s ằ ^ Ị ĩả Ẽ ^ h ả m  
trang trí nội thất đặc biệt

Giúp sinh viên nghiên cứu sáhg tác và thiêt kê sản phâm thảm theo bộ, định hướng mang 
tính đồng bộ cùng một chủ đề, sáng tác nhiều dạng sản phẩm khác nhau và trang trí trong 
cùng không gian nội thất đặc biệt. Đồng thời nhận biết được giá trị của sản phẩm ứng 
dụng trang trí trong không gian nội thất cao cấp. Nắm vững đặc tính và ngôn ngữ của 
từng chất liệu, ngôn ngữ của sản phẩm thảm mang tính đồng bộ trang trí trong không 
gian nội thất. Nam vững phương pháp tạo hình, lựa chọn chất liệu và hoà sắc phù hợp để 
thể hiện. Nắm vững ý nghĩa của sự kết hợp giữa nội dung, chủ đề, hình thức của sản 
phẩm đối với môi trường ứng dụng._______________________________________________

Kỳ 9
liý thuyết 

ĩt- Đồ án Cì
)a
Ỹ
Mi

32 Thực tập tốt nghiệp
Mồn học trang bị cho sinh viên kiến thức trong vỉệc xây dựng đề cương, cách thức và 
phương hướng sưu tầm tư liệu một cách có hệ thống và phù họp với đề tài tốt nghiệp đã 
chọn.

Kỳ 9
Lrý thuyết 

f  Đồ án

33 Bài thi tốt nghiệp (Đồ án + 
Thuyết minh Đồ án)

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức trong việc xây dựng đề cương, cách thức và 
phương hướng sưu tầm tư liệu một cách có hệ thống và phù hợp với đề tài tốt nghiệp đã 
chọn. Sinh viên có khả năng thể hiện đồ án tốt nghiệp, phác thảo ý tưởng, thể hiện bản vẽ 
thiết kế, bản vẽ phối cảnh, thể hiện chất liệu thật. Có khả năng xây dựng hoàn chỉnh 
thuyết minh đồ án tốt nghiệp.______________________________ _

18 Kỳ 10
Lý thuyết 

4- Đồ án

II.2.5. Chuyên ngành Gốm

Hóa lý men và xương đất. 
Công nghệ chế tác, tổ chức 
sản xuất gốm

Học phần trang bị kiến thức cơ bản về hóa vô cơ, các thành phần hoá silicat ữong men 
và xương đất. Dây truyền, công nghệ chế tác xương đất. Dây truyền, công nghệ chế tác 
men. Kỹ năng: Nắm vững nguyên lý, thành phần lý- hoá của xương đất và men. Nhận 
biết và phân loại xương đất và men qua thành phần khoáng- hoá. Hình thành kỹ xảo áp 
dụng các phương pháp chế tác phù hợp.Thái độ chuyên cần: Lên lóp đúng, đủ giờ theo 
thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

Phương pháp chế tác men 
gốm truyền thống và công 
nghiệp

Học phần giới thiệu kiến thức cơ bản về các thành phần hoá silica trong men và xương 
đất. Dây truyền, công nghệ chế tác men truyền thống. Dây truyền, công nghệ chế tác men 
công nghiệp. Kỹ năng: Nắm vững nguyên lý, thành phần lý- hoá của xương đất và men; 
Nhận biết và phân loại men; Hình thành kỹ xảo áp dụng các phương pháp chế tác men 
phù hợp. Thái độ chuyên cần: Lên lóp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

Kỳ 3
ĩịỷ  thuyết 
1+ Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học Số
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trình
giảng
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đánh giá 
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3
Ph
đấi
ng

xơng pháp chế tác xương 
gốm truyền thống và công 

liệp

Trang bị kiến thức cơ bản về các thành phần hoá silica trong men và xương đất; Dây 
truyền, công nghệ chế tác xương đất. Kỹ năng: Nắm vững nguyên lý, thành phần lý- hoá 
của xương đất; nhận biết và phân loại xương đất qua thành phần khoáng- hoá; hình thành 
kỹ xảo áp dụng các phương pháp chế tác phù hợp. Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ 
giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích 
cực.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

4 Ng hiên cứu khối cơ bản gốm

Giúp sinh viên nắm được các nguyên tắc tạo hình khối và đặc trưng cơ bản của hình khối 
trong không gian 3 chiều ở hình thức phù điêu và tượng tròn. Kỹ năng: Thực hành các kỹ 
thuật tạo hình điêu khác cơ bản, từng bước nâng cao hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Thái độ 
chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu 
của học phần, có tinh thần tích cực.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

5 Nghiên cứu khối phức tạp gốm

Trên cơ sở phức hợp hình khối của cơ thể con người, bàng hệ thống kỹ thuật tạo hình 
điêu khấc cơ bản, sinh viên được thực hành rèn luyện khả năng quan sát, có phương pháp 
thể hiện, kiến thức về tính qui luật và nguyên tắc trong tạo hình về cấu trúc cơ thể con 
người. Kỹ năng: Thực hành kỹ thuật tạo hình khối phức tạp, hình thành kỹ năng, kỹ xảo 
thể hiện tính chất hình khối ở những ừạng thái khác nhau. Thái độ chuyên cần: Lên lớp 
đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh 
thần tích cực.

4 K ỳ4
Lý thuyết 
+ Đồ án

6 Tạ0  hình gốm truyền thống

Hệ thống các phương pháp tạo khuôn gốm truyền thống và công nghiệp ứng dụng trong 
thực tiễn sản xuất. Kỹ năng:sử dụng thành thạo công cụ, nắm vững nguyên tắc thực 
hành kỹ thuật trong từng phương pháp, từng công đoạn của qui trình tạo khuôn gốm. 
Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các 
yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

7 Tạ0  hình gốm công nghiệp

Trang bị kiến thức về xương đất; Tnứi truyền thống trong tạo hình gốm; Kỹ thuật tạo 
hình gốm có tính truyền thống. Kỹ năng: Thực hành các phương pháp tạo hình gốm 
truyền thống; Hình thành kỹ năng tạo hình gốm với từng loại xương đất; Hình thành kỹ 
xảo áp dụng các phương pháp tạo hình phù họp.Thái độ chuyên cần: Lên lóp đúng, đủ 
giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích 
cực.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án
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8

ỉ - Ị  MỶ inuẬT 
'^^\CỎHGNGHlệ^

Trang trí gôm

Gịúp nắm bắt kiến thức về xương đất, tính công nghiệp trong tạo hình gốm, kỹ thuật tạo 
hốửi gốm có tính công nghiệp. Kỹ năng: Thực hành các phương pháp tạo hình gốm có 
Ĵốnh công nghiệp; Hình thành kỹ năng tạo hình gốm với từng loại xương đất; Hình thành 
kỹ xảo áp dụng các phương pháp tạo hình phù hợp. Thái độ chuyên cần: Lên lóp đúng, 
đủ giờ theo thòd khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần 
tích cực.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 

+  Đồ án

9 Trang trí gốm công nghiệp

Nấm được nguyên tắc bố cục, hệ thống kỹ thuật vả phương pháp trang trí gốm truyền 
thống. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các dụng cụ trang trí gốm cơ bản, thực hành thành 
thạo kỹ thuật trong các công đoạn trang trí men, màu và đất.Thái độ chuyên cần: Lên lớp 
đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh 
thần tích cực.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 

+  Đồ án

10 Phương pháp tạo khuôn gốm

Khái niệm công nghiệp trong trang trí gốm, các phương pháp và hệ thống kỹ thuật trang 
ưí gốm công nghiệp và phạm vi ứng dụng. Kỹ năng: Sử đụng thành thạo các dụng cụ 
ừang trí thường dùng, nắm vững nguyên tấc thực hành kỹ thuật trong từng phương pháp, 
từng công đoạn của qui trình trang trí gốm công nghiệp. Thái độ chuyên cần: Lên lóp 
đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh 
thần tích cực.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 

+  Đồ án

11 Thực tập trang trí gốm đơn 
giản

Có kiến thức thực tế về phương án trang ứí trên sản phẩm cụ thể, thông qua tìm hiểu 
nghiên cứu cách thức thể hiện sản phẩm tại cơ sở gốm. Có kiến thức và kinh nghiệm 
thực tế cách thức trang trí trên sản phẩm gốm từ sản phẩm mộc. Có kiến thức vể cách 
thức thể hiện sản phẩm cụ thể. Kỹ năng: Có khả năng và tay nghề thể hiện sản phẩm 
thông qua khuôn mẫu sẵn có. Có khả năng chủ động sáng tạo thông qua sáng tác tự do 
các sản phẩm gốm. Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực 
hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 

+  Đồ án

12 Thiết kế sản phẩm đơn chiếc 
gốm gia dụng

Có kiến thức về các phương pháp phân loại ứng dụng sản phẩm gốm, hệ thống kiến thức 
chuyên ngành trong loại hình gốm gia dụng. Kỹ năng: Xây đựng ý tưởng, phác thảo, thể 
hiện ý tưởng thiết kế bằng bản vẽ kỹ thuật, thể hiện ý tưởng thiết kế trên mô hình theo 
tính đặc trưng chất liệu và công nghệ sản xuất. Thực hành các công đoạn sau thiết kế: đổ 
khuôn, chế tác trên chất liệu thật cho đến sản phẩm thật. Bài thuyết minh cho đồ án. Thái 
độ chuyên cần: Lên lóp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu 
cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 

+  Đồ án
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13 Th
đơ

lết kế bộ sản phẩm gốm 
1 giản

Có kiến thức về các phương pháp phân loại ứng dụng sản phẩm gốm, hệ thống kiến thức 
chuyên ngành trong loại hình gốm gia dụng. Kỹ năng: Xây dựng ý tưởng, phác thảo, thể 
hiện ý tưỏng thiết kế bằng bản vẽ kỹ thuật, thể hiện ý tưởng thiết kế trên mô hình theo 
tính đặc trưng chất liệu và công nghệ sản xuất. Thực hành các công đoạn sau thiết kế: đồ 
khuôn, chế tác trên chất liệu thật cho đến sản phẩm thật. Bài thuyết minh cho đồ án. Thái 
độ chuyên cần: Lên lóp đúng, đủ giờ theo thòd khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu 
cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

14 Th
phi

iết kế bộ sản phẩm gốm 
IC tạp

Có kiến thức về khái niệm bộ, hình thành ý thức sắp đặt hình khối gốm kết hợp thẩm mỹ 
và công năng trong thiết kế sản phẩm. Kỹ năng: Tư duy thiết kế bộ có tính khoa học 
hoàn thiện, tính hài hòa thẩm mỹ và công năng. Rèn luyện kỹ năng hoàn thiện từ xây 
dựng ý tưởng, thiết kế kỹ thuật đến hoàn thiện sản phẩm. Thái độ chuyên cần: Lên lóp 
đúng, đủ giờ theo thòi khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh 
thần tích cực.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

15
Th
gối

.ết kế sản phẩm đơn chiếc 
n nghệ thuật

Có tư duy nghệ thuật thẩm mỹ ứng dụng, ý thức cân bằng giữa hai yếu tố thẩm mỹ và 
công năng theo mục đích sử dụng trong không gian kiến trúc. Định hướng ý tưởng thiết 
kế sản phẩm gốm nghệ thuật đơn chiếc độc bản, nhân bản. Kỹ năng: Tư duy thiết kế có 
tính khoa học. Rèn luyện kỹ năng hoàn thiện từ xây dựng ý tưởng, thiết kế kỹ thuật đến 
hoàn thiện sản phẩm có công nghệ chế tác phự hợp. Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, 
đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần 
tích cực.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ ĐỒ án
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16 Thiết kế bộ sản phẩm gốm 
nghệ thuật

Có tư duy nghệ thuật thẩm mỹ ứng dụng, ý thức cân bằng giữa hai yếu tố thẩm mỹ và 
công năng theo mục đích sừ dụng trong không gian kiến trúc. Định hướng ý tưởng thiết 
kế sản phẩm gốm nghệ thuật đơn chiếc độc bản, nhân bản. Có kiến thức về các loại hinh 
sản phẩm Gốm nghệ thuật. Có khả năng tư duy sáng tác thiết kế sản phẩm Gốm nghệ 
thuật ứng dụng theo bộ. Kỹ năng: Tư duy thiết kế có tính khoa học. Rèn luyện kỹ năng 
hoàn thiện từ xây dựng ý tưởng, thiết kế kỹ thuật đến hoàn thiện sản phẩm có công nghệ 
chế tác phức hợp. Có khả năng phác thảo ý tưởng thiết kế sản phẩm Gốm nghệ thuật theo 
bộ. Có khả năng thực hiện phác hoạ ý tưởng, phác thảo, thiết kế trên giấy, trên máy tính 
và thể hiện mô hình bằng đất sét.. Có khả năng làm khuôn và chế tác sản phẩm bằng chất 
liệu Gốm ra sản phẩm thực. Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa 
biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

Kỳ 7
lịý thuyêt 
H- Đồ án

17
Tạo hình tượng gốm nghệ 
thuật đơn chiếc trang trí nội 
thất

Giúp sinh viên có kiến thức thẩm mỹ về tượng Gốm nghệ thuật đơn chiếc trang trí nội 
thất. Có kiến thức về các không gian nội thất, về các loại hình sản phẩm tượng Gốm 
nghệ thuật đơn chiếc trang ừí nội thất. Có khả năng tư duy sáng tạo, sáng tác, thiết kế các 
sản phẩm tượng Gốm nghậ thuật đơn chiếc trang trí nội thất. Kỹ năng: Có khả năng phác 
thảo ý tưởng thiết kế sản phẩm tượng Gốm nghệ thuật đơn chiếc trang trí nội thất. Có kỹ 
năng thực hiện phác hoạ ý tưởng, phác thảo, thiết kế trên giấy, trên máy tính và thể hiện 
mô hình bằng đất sét. Kỹ năng làm khuôn cốt và chế tác sản phẩm bằng chất liệu Gốm. 
Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các 
yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

Kỳ 7
ỷ thuyêt 

^ Đồ án
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18
ị

Tạị) hình nhóm tượng gôm 
nghệ thuật trang trí nội thất

Có kiến thức thẩm mỹ mỹ thuật vẽ hoạ tiết động vật và người. Có kiến thức lựa chọn các 
hình tượng động vật và người phù hợp với không gian nội thất.. Nắm được đặc điểm của 
không gian nội thất trang trí sản phẩm nhóm tượng gốm nghệ thuật Có khả năng tư duy 
sáng tạo, sáng tác, thiết kế các sản phẩm nhóm tượng gốm nghệ thuật trang trí nội thất. 
Kỹ năng: Có kỹ năng phác thảo ý tưởng thiết kế sản phẩm nhóm tượng phù hợp với 
không gian nội thất. Có kỹ năng thực hiện phác hoạ ý tưởng, phác thảo, thiết kế trên 
giấy, trên máy tính và thể hiện mô hình bằng đất sét. Kỹ năng làm khuôn cốt và chế tác 
sản phẩm bằng chất liệu Gốm . Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa 
biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

19 Tạo hình phù điêu gốm nghệ 
thuật trang trí nội thất

Có kiến thức thẩm mỹ mỹ thuật vẽ hoạ tiết động vật và người. Có kiến thức về các 
không gian nội thất lựa chọn sản phẩm phù điêu gốm nghệ thuật trang trí trên mặt phang, 
Có kiến thức thẩm mỹ, mỹ thuật về sản phẩm phù điêu gốm nghệ thuật. Có kiến thức về 
bố cục, hình, khối diễn tả ừên mặt phẳng bằng phương pháp đắp nổi, Có khả năng tư duy 
sáng tạo, sáng tác, thiết kế các sản phẩm phù điêu gốm nghệ thuật trên mặt phẳng. Kỹ 
năng: Có khả năng phác hoạ ý tưởng sản phẩm phù điêu gốm có đề tài và chất liệu gốm 
phù hợp với không gian nội thất. Có kỹ năng thực hiện ý tưởng phác hoạ , phác thảo, 
thiết kế trên giấy, trên máy tính và thể hiện mô hình. Có kỹ năng đổ khuôn cốt và thể 
hiện sản phẩm bằng chất liệu gốm.Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thòd 
khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

Kỳ7
Lý thuyết 
+ Đồ án

20 Thưc tập thể hiện sản phẩm 
gốltl

Có kiến thức thực tế về phương án thể hiện sản phẩm cụ thể, thông qua tìm hiểu nghiên 
cứu cách thức thể hiện sản phẩm tại cơ sở gốm. Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế 
cách thức thể hiện sản phẩm gốm trên khuôn cốt có sẵn. Có kiến thức vể cách thức thể 
hiện sản phẩm cụ thể. Kỹ năng: Có khả năng và tay nghề thể hiện sản phẩm thông qua 
khuôn mẫu sẵn có. Có khả năng chủ động sáng tạo thông qua sáng tác tự do các sản 
phẩm gốm. Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án
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21 Tranh gốm mosaic

Có kiến thức thẩm mỹ mỹ thuật vẽ hoạ tiết động vật và người. Có kỉến thức về các 
không gian nội thất lựa chọn sản phẩm tranhh gốm trang trí trên mặt phang. Có kiến 
thức thẩm mỹ, mỹ thuật về tranh gốm ghép mảnh. Có kiến thức về bố cục, hình khối mầu 
sắc diễn tả trên mặt phang bằng phương pháp ghép mảnh. Có khả năng tư duy sáng tạo, 
sáng tác, thiết kế các sản phẩm tranh gốm ghép trên mặt phẳng. Kỹ năng: Có khả năng 
phác hoạ ý tưởng sản phẩm tranh gốm ghép có đề tài và chất liệu gốm phù hợp với 
không gian nội thất. Có kỹ năng thực hiện ý tưởng phác hoạ , phác thảo, thiết kế trên 
giấy, trên máy tính và thể hiện mô hìrủi. Có kỹ năng đổ khuôn cốt và thể hiện sản phẩm 
bằng chất liệu gốm.Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực 
hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

Kỳ 8
Ịý thuyết 

Đồ án

22 Thiết kế đôn chậu trồng cây

Có kiến thức thẩm mỹ tư duy thiết kế thể loại sản phẩm gốm trồng cây. Có kiến thức về 
các không gian nội thất lựa chọn sản đôn chậu trang trí trên mặt phang hoặc treo trong 
không gian. Có kiến thức về bố cục, hình khối mầu sắc diễn tả sản phẩm. Có khả năng tư 
duy sáng tạo, sáng tác, thiết kế các sản đôn chậu trồng cây. Kỹ năng: Có khả năng phác 
hoạ ý tưởng sản phẩm đôn chậu có đề tài và chất liệu gốm phù hợp với không gian nội, 
ngoại thất. Có kỹ năng thực hiện ý tưởng phác hoạ , phác thảo, thiết kế trên giấy, trên 
máy tính và thể hiện mô hình. Có kỹ năng đổ khuôn cốt và thể hiện sản phẩm bằng chất 
liệu gốm.Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

Kỳ 8
lịý thuyết 
í  Đồ án

23 Thiết kế gốm xây dựng

Có kiến thức thẩm mỹ tư duy thiết kế thể loại sản phẩm gốm trồng cây. Có kiến thức về 
các không gian nội thất lựa chọn sản đôn chậu trang trí trên mặt phang hoặc ừeo trong 
không gian. Có kiến thức về bố cục, hình khối mầu sắc diễn tả sản phẩm. Có khả năng tư 
duy sáng tạo, sáng tác, thiết kế các sản đôn chậu trồng cây. Kỹ năng: Có khả năng phác 
hoạ ý tưởng sản phẩm đôn chậu có đề tài và chất liệu gốm phù hợp với không gian nội, 
ngoại thất; Có kỹ năng thực hiện ý tưởng phác hoạ , phác thảo, thiết kế trên giấy, trên 
máy tính và thể hiện mô hình; Có kỹ năng đổ khuôn cốt và thể hiện sản phẩm bằng chất 
liệu gốm. Thái độ chuyên cần: Lên lóp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

Kỳ 8
l|.ý thuyết 
+ Đồ án
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24 Thiết kế gốm ốp tường

Có kiến thức thẩm mỹ tư duy thiết kế thể loại sản phẩm gốm ốp tường. Có kiến thức về 
các không gian nội thất lựa chọn sản phẩm gốm trang trí trên mặt phang. Có kiến thức 
về bố cục, hình khối mầu sẳc diễn tả sản phẩm. Có khả năng tư duy sáng tạo, sáng tác, 
thiết kế các mảng gốm ốp tường. Kỹ năng: Có khả năng phác hoạ ý tưởng sản phẩm gốm 
ốp tường có đề tài và chất liệu gốm phù hợp với không gian nội, ngoại thất. Có kỹ năng 
thực hiện ý tưởng phác hoạ , phác thảo, thiết kế trên giấy, trên máy tính và thể hiện mô 
hình. Có kỹ năng đổ khuôn cốt và thể hiên sản phẩm bằng chất liệu gốm.Thái độ chuyên 
cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học 
phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

25 Thiết kế gốm vách ngăn

Có kiến thức thẩm mỹ tư duy thiết kế thể loại sản phẩm gốmvách ngăn tường. Có kiến 
thức về các không gian nội thất lựa chọn sản phẩm gốm ừang trí. Có kiến thức về bố 
cục, hình khối mầu sắc diễn tả sản phẩm. Có khả năng tư duy sáng tạo, sáng tác, thiết kế 
vách ngăn. Kỹ năng: Có khả năng phác hoạ ý tưởng sản phẩm gốm vách ngăn có đề tài 
và chất liệu gốm phù họp với không gian nội, ngoại thất. Có kỹ năng thực hiện ý tưởng 
phác h o ạ , phác thảo, thiết kế trên giấy, trên máy tính và thể hiện mô hình. Có kỹ năng đổ 
khuôn cốt và thể hiện sản phẩm bằng chất liệu gốm.Thái độ chuyên cần: Lên lóp đúng, 
đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần 
tích cực.

4 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

26 Tạo hình khối gốm trang trí

Có kiến thức thẩm mỹ tư duy thiết kế thể loại khối gốm trang trí. Có kiến thức về các 
không gian nội thất lựa chọn sản phẩm gốm trang trí. Có kiến thức về bố cục, hình khối 
mầu sắc diễn tả sản phẩm. Có khả năng tư duy sáng tạo, sáng tác, thiết kếtạo hình khối 
gốm. Kỹ năng: Có khả năng phác hoạ ý tưởng tọa hình khối gốm có đề tài và chất liệu 
gốm phù hợp với không gian nội, ngoại thất. Có kỹ năng thực hiện ý tưởng phác hoạ , 
phác thảo, thiết kế trên giấy, trên máy tính và thể hiện mô hình. Có kỹ năng đổ khuôn cốt 
và thể hiện sản phẩm bằng chất liệu gốm.Thái độ chuyên cần: Lên lóp đúng, đủ giờ theo 
thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án
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Thiết kế đèn gốm

Có kiến thức thẩm mỹ tư duy thiết kế thể loại đèn gốm trang trí. Có kiến thức về các 
không gian nội thất lựa chọn sản phẩm gốm trang trí. Có kiến thức về bố cục, hình khối 
mầu sắc diễn tả sản phẩm. Có khả năng tư duy sáng tạo, sáng tác, thiết kế tạo hình khối 
gốm. Kỹ năng: Có khả năng phác hoạ ý tưởng tạo hình đèn gốm có đề tài và chất liệu 
gốm phù hợp với không gian nội, ngoại thất. Có kỹ năng thực hiện ý tưởng phác hoạ , 
phác thảo, thiết kế trên giấy, trên máy tính và thể hiện mô hình. Có kỹ năng đổ khuôn cốt 
và thể hiện sản phẩm bàng chất liệu gốm Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo 
thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

4 Kỳ 9
Lý thuyết 
- Đ ồ  án

28 Thiết kế gốm trang trí kết hợp 
với nước

Có kiền thức thấm mỹ tư duy thiểt kề thé loại gốm trang trí kết hợp với nước; kiển thức 
về các không gian nội thất lựa chọn sản phẩm gốm trang trí; kiến thức về bố cục, hình 
khối mầu sắc diễn tả sản phẩ và khả năng tư duy. sáng tạo, sáng tác, thiết kế tạo hình khối 
gốm. Kỹ năng: Có khả năng phác hoạ ý tưởng tạo hình gốm trang trí kết hợp với nước có 
đề tài và chất liệu gốm phù hợp với không gian nội, ngoại thất. Có kỹ năng thực hiện ý 
tưởng phác hoạ , phác thảo, thiết kế trên giấy, trên máy tính và thể hiện mô hình. Có kỹ 
năne đổ khuôn cốt và thể hiên sản phẩm bằng chất liêu gốm.Thái đô chuvên cần: Lên lớp

4 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đ ồ án

29 Thực tập tốt nghiệp

Có kiến thức sâu về đề tài tốt nghiệp, được trang bị tư liệu chuyên ngành, hỡnh ảnh minh 
họa về đồ án tốt nghiệp. Có kiến thức thực tế về nguyên liệu, phương thức sản suất, tạo 
hình, nung đốt và tổ chức sản xuất gốm phù họp với đề tài tốt nghiệp. Kỹ năng: Có khả 
năng phân tích và tổng họp những cái được và chưa được của các đồ án trước và các sản 
phẩm có liên quan đến đồ án tốt nghiệp. Có khả năng nhận biết yêu cầu ứng dụng và giá 
trị của các sản phẩm có liên quan đến đồ án tốt nghiệp. Thái độ chuyên cần: Lên lóp 
đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh 
thần tích cực.

3 K ỳ9
Lý thuyết 
+ Đ ồ á n
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30
Bải thi tốt nghiệp (Đồ án + 
Tliuyết minh Đồ án)

i

i

Học phần này giúp sinh viên có kiến thức tổng họp và chi tiết từ các năm học chuyên 
ngành trong toàn khóa. Có kiến thức thực tế về nguyên liệu, phưong thức sản suất, tạo 
hình, nung đốt và tổ chức sản xuất gốm phù họp với đề tài tốt nghiệp. Kỹ năng: Có khả 
năng lý luận phân tích và tổng họp kiến thức chuyên sâu ngành gốm, thuyết minh đồ án 
tốt nghiệp. Có khả năng nhận biết thị tru’ờng nhu cầu ứng dụng và giá trị của sản phẩm. 
Có khả năng lập kế hoạch, xây dưng chương trình cho từng giai đoạn thể hiện đồ án tốt 
nghiệp và thuyết minh. Chủ động về các vấn đề liên quan đến đồ án tốt nghiệp trong khi 
thể hiện, Thái độ chuyên cần: Lên lớp đúng, đủ giờ theo thời khóa biểu, thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu của học phần, có tinh thần tích cực.

18 Kỳ 10
Lý thuyết 
+ Đồ án

11.2,6. ClỊuyên ngành Điêu khắc
Lý thuyêt 
+ Đồ án

1
Kỵ thuật, công nghệ xử lý 
chất liêu thach cao và 
coỊnposite ừong điêu khắc

Sinh viên nắm được công nghệ xử lý chất liệu Thạch cao và Composite trong điêu khắc. 
Nắm được một số nguyên tấc tạo khuôn và tạo sản phẩm trong điêu khắc.

2 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

2 Nặ
du

n nghiên cứu tượng chân 
Ig phạt mảng

Học phần này giúp sinh viên hiểu rõ cấu trúc xương hộp sọ người, từ đó nắm bắt cách 
xây dựng hình khối khái lược (phạt mảng) cho phần chân dung. Nắm chắc các tỷ lệ và 
các chi tiết cấu tạo trên khuôn mặt(mắt, mũi, mồm, t a i ..). So sánh các tỷ lệ với nhau tìm 
ra những quy luật tỷ lệ chung về cấu tạo đầu người. Nắm vững những điều cơ bản và đặc 
thù cùa hình khối chuyên ngành Điêu khắc.

2 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

3
Nặ
du:

n nghiên cứu tượng chân Nắm được phương pháp nhân tỷ lệ khi phóng tượng. Sinh viên ôn lại kiến thức tìm các 
điểm mấu chốt trên cấu trúc Đầu-Cổ-Vai. Làm quen với việc phóng tượng to, vai trò của 
việc nám trắc cấu trúc và các tỷ lệ. Sử dụng dạng khối phù họp với tượng to.

2 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

4
Nặ
thẩ

n nghiên cứu tượng toàn 
n phạt mảng

Học cách khái quát khối, bắt dáng. Nghiên cứu cấu trúc, tỷ lệ của cơ thể người thông qua 
đắp tượng toàn thân phạt mảng.

2 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

5
Ph
du

1 điêu nghiên cứu chân 
\g kích thước 50 X 70 cm

Học phần này giúp sinh viên nắm bắt được cách thức nghiên cứu chân dung người khi 
thể hiện trên mặt phẳng. Qua đó hình thành bộ khung về nghiên cứu phù điêu toàn thân 
người sau này; Nắm chắc các tỷ lệ và các chi tiết cấu tạo trên khuôn mặt ( mắt, mũi, 
mồm, t a i ..); So sánh các tỷ lệ với nhau tìm ra những quy luật tỷ lệ chung về cấu tạo đầu 
người khi thể hiện trên mặt phẳng; Nắm vững những điều cơ bản và đặc thù của hình 
khối thể hiện ừên phù điêu của chuyên ngành Điêu khắc.

2 Kỳ3
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên m ỳxi^^ẽ —
Ị Ị  /  TRƯỜNgN^ 
ụ^ị Đ Ạ I HỌC

\  Mục đích môn học

ầ
W'V' . _ . . ,  .......

SỐ
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

lịhưoiĩg 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

6

o  Mị' THUẬT 
V  'xCÔMGNGHíỀP/

Mối quan hệ giira^íêtpM ỂÊ" 
với kiến trúc

(h Ì c phần này giúp sinh viên nắm vững kiến thức về quy hoạch kiến trúc cảnh quan, mối 
^ a n  hệ tương tác giữa kiến trúc và điêu khắc, giúp cho sinh viên nắm bát được các yếu 
tố không gian nơi đặt tượng phục vụ cho sáng tác và thiết kế chuyên ngành. Trang bị cho 
sinh viên phương pháp khảo sát thực địa, đạc họa mặt bằng, nghiên cứu không gian nơi 
đặt tượng, phù điêu. Với những công trình lớn, còn phải nghiên cứu về cấu trúc địa lý, 
khí hậu, lịch sử, văn hoá X* hội, con n g ư ờ i, phong tục tập quán, không gian môi trường, 
nơi tạo dựng công ữình.

4 Kỳ 4

i
Ị

Lý thuyết 
+ Đồ án

ỉ

7 Nặn nghiên cứu bán thân mẫu 
người, tỷ lệ 1:1

Nặn nghiên cứu cơ thể người là một môn học mang tính nền tảng phục vụ và bổ trợ trực 
tiếp cho các học phần sáng tác, bố cục -  đặc biệt là bố cục có sự tham gia của các nhân 
vật là con người. Môn học này giúp cho người học hiểu rõ sự chuyển động của khối trên 
cơ sở nắm bắt giải phẫu về cơ và xương của con người trong tư thế chuyển động. Phân 
biệt rõ ràng hơn sự khác nhau cũng lứiư sự chuyển động của khối khi tư thế thay đổi từ 
tĩnh sang động. Hiểu sâu các yếu tố quan trọng tạo nên cái “động” của chủ thể nhân vật 
thông qua nghiên cứu giải phẫu cơ thể ngưòd, nghiên cứu sự chuyển động của hệ cơ và 
xương thông qua các động tác chuyển động và nặn nghiên cứu. Trang bị kiến thức cho 
sinh viên nắm bắt và hiểu rõ quy trình thể hiện một bài nặn nghiên cứu phức tạp, cách 
xây dựng cốt, cách lên đất bắt dáng tạo chuyển động hợp lý của đối tượng và phương 
pháp hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu.

4 Kỳ 4
Lý thuyết 

T Đồ án

8 Bố cục khối căn bản

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình khối, việc sử dụng hình khối căn 
bản trong quá trình nghiên cứu cũng như thực hiện sáng tác điêu khắc. Giúp sinh viên 
nhận biết và tìm cách đơn giản hình khối phức tạp để ứng dụng trong sáng tác điêu khắc. 
Giúp sinh viên nắm vững những hình khối đã được đơn giản hóa như khối lập phương, 
khối cầu, khối tam giác, khối trụ.

2 K ỳ4
Lý thuyết 

ị- Đồ án

9
Kỹ thuật, công nghệ xử lý 
chất liệu: gỗ, đá, xi măng, đất 
nung trong điêu khắc

Giới thiệu các kv thuật thường được sử dụng trên vật liệu Gỗ, Đá, Xi măng, Đất nung 
trong điêu khắc. Đi sâu giảng dạy và thực hiện hoàn thiện một sản phẩm với 1 trong 4 
chất kể trên tùy thuộc vào điều kiện thực tế hiện tại của nhà trường, giảng viên và xã hội.

2 Kỳ 5
Lý  thuyết 

T Đồ án

10
Phù điêu nghiên cứu toàn thân 
mẫu người kích thước 
90x120 cm

Học phương pháp làm phù điêu. Học bố cục, bắt dáng, nghiên cứu cấu trúc, tỷ lệ của cơ 
thể người thông qua đắp phù điêu toàn thân.

3 Kỳ 5
I ý  thuyết 

f  Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phưong 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

11

i

BỐ cục tượng trang trí nội thất

Học phần “Tượng trang trí nội thất” trang bị cho sinh viên những kiến thức về bố cục, 
sáng tác, khai thác và cải tạo trang trí không gian bên trong công trình kiến trúc. Giúp 
cho người học phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa các thể loại tượng tròn trong không 
gian; Hiểu sâu sắc hơn các yếu tố tạo nên giá trị Tượng trang trí nội thất. Trang bị và 
củng cố thêm kiến thức, phương pháp khảo sát thực địa, đạc họa mặt bằng trên trong 
không gian nội thất kiến trúc, cũng như nghiên cứu không gian nơi tượng với những yêu 
cầu cụ thể. Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên nắm bắt và hiểu rõ quy trình thể 
hiện bản vẽ thiết kế, mặt bằng, phối cảnh, mặt cắt đứng, mặt cắt dọc tại vị trí của tượng 
tham gia vào không gian nội thất kiến trúc; các yếu tố kỹ thuật và công nghệ xử lý vật 
liệu phục vụ cho việc thể hiện đồ án điêu khắc “Tượng trang trí nội thất” .

4 Kỳ 5
Lý thuyết 

+  Đồ án

12
Nặ
dái
lệ

n tượng nghiên cứu bắt 
Ig mẫu người toàn thân, tỷ 
/2

Mục tiêu của học phần giúp sinh viên nấm bắt được cách bắt dáng nhanh, đúng cấu trúc, 
tỷ lệ và cách giải quyết phạt mảng lớn khái quát các bộ phận trên cơ thể người. Đồng 
thời qua đây nắm bắt và rèn luyện các kỹ năng trong chuyên ngành điêu khắc. Tạo cho 
sinh viên có kiến thức cơ bản làm tiền đề cho các học phần nghiên cứu đẩy sâu hay diễn 
tả chất liệu sau này.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

13 BỐ
kíc

cục điêu khắc ứng dụng 
h thước nhỏ

Trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản của môn học: Khái niệm thế nào là bố cục điêu khắc 
ứng dụng kích thước nhỏ, đặc trưng của tượng điêu khắc kích thước nhỏ với không gian 
đặt tượng.Trang bị kiến thức về bố cục, chất liệu để thực hiện, thiết kế đồ án hoàn chỉnh, 
sự giống và khác nhau giữa bố cục điêu khắc ứng dụng kích thước nhỏ với kích thước 
trung bình và kích thước lón.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

14 Th

1

ực tập cơ sở ngành
Tìm hiểu và nghiên cứu các mảng trang trí điêu khắc trên các công trình kiến trúc cồ như 
Đình, Chùa, Lăng tẩm .. .Nghiên cứu đặc điểm tạo hình điêu khắc của các triều đại phong 
kiến Việt Nam

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

15 Nặ
lột

a  nghiên cứu chép tượng 
da toàn thân tỷ lệ 2/3

Học phần này giúp sinh viên hiểu rõ giải phẫu, hình khối và cấu trúc cơ thể người. Trên 
cơ sở nghiên cứu phóng to mẫu tỷ lệ 1.2 m, ừong không gian 3 chiều. Giúp sinh viên 
nắm được tinh thần, đặc điểm của tượng mẫu để nghiên cứu. Bắt dáng lên khối lón, phân 
tích các hướng chạy của hệ cơ ở dáng tượng lột da toàn thân. Nắm bắt những điều cơ bản 
và đặc thù của hình khối chuyên ngành Điêu khắc.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT

16

Tên bọnươNG
ị h í  Đ Ạ Ĩ HỌC 
'1-1 M YTHUẰT

BỐ cục tượng trang trí vườn 
hoa, công viên

Mục đích môn học

ế  phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về bố cục, sáng tác; giúp sinh viên phân 
iTiệt rõ ràng sự khác nhau giữa các thể loại tượng trang trí trong không gian ngoài trời; 

Hiểu sâu sắc hơn các yếu tố tạo nên không gian đặt tượng ngoài trời khi đi điền dã, thâm 
nhập thực tế, đạc họa mặt bằng... Trang bị kiến thức và phương pháp khảo sát thực địa, 
đạc họa mặt bằng với tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật, cũng như nghiên cứu không gian nơi đặt 
tượng với những yêu cầu cụ thể. Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên nắm bắt và 
hiểu rõ quy trình thể hiện bản vẽ thiết kế, mặt bằng kiến trúc, phối cảnh, mặt cất đứng, 
mặt cắt nghiêng tại vị tri đặt tượng; các yếu tố kỹ thuật và công nghệ xử lý vật liệu phục 
vụ cho việc xây dựng một công trình điêu khắc “Tượng trang trí vườn hoa công viên”

Số
ĐVHT

Lịch
trinh
giảng

d ạ y

K ỳ6

Ihương  
pháp 

đánh giá 
sinh viên

ljý thuyết 
Đồ án

■ữ

\

17 Nặn tượng nghiên cứu mẫu 
người toàn thân, tỷ lệ 1:1

Môn học này giúp cho người học hiêu rõ sự chuyên động của khôi trên cơ sở năm băt 
giải phẫu về cơ và xương của con người trong tư thế chuyển động. Phân biệt rõ ràng hơn 
sự khác nhau cũng như sự chuyển động của khối khi tư thế thay đổi từ tĩnh sang động. 
Hiểu sâu các yếu tố quan trọng tạo nên cái “động” của chủ thể nhân vật thông qua nghiên 
cứu giải phẫu cơ thể người, nghiên cứu sự chuyển động của hệ cơ và xương thông qua 
các động tác chuyển động và nặn nghiên cứu. Trang bị kiến thức cho sinh viên nám bắt 
và hiểu rõ quy trình thể hiện một bài nặn nghiên cứu phức tạp, cách xây dựng cốt, cách 
lên đất bắt dáng tạo chuyển động họp lý của đối tượng và phương pháp hoàn thiện sản 
phẩm nghiên cứu.

Kỳ 6
Lý thuyết 

f  Đồ án

18 Bố cục phù điêu trang trí kiến 
trúc

Học phần “Phù điêu trang trí kiến trúc” giúp cho người học phân biệt rõ ràng sự khác 
nhau giữa các thể loại phù điêu trong không gian như: phù điêu trang trí kiến trúc và phù 
điêu trang trí nội thất; Hiểu sâu sắc hơn các yếu tố tạo nên phù điêu trang trí kiến trúc. 
Củng cố kiến thức, phương pháp khảo sát thực địa, đạc họa mặt bằng ừên bề mặt kiến 
trúc, cũng như nghiên cửu không gian nơi phù điêu tham gia và trở thành một thàrứi phần 
không thể tách rời của kiến trúc với những yêu cầu cụ thể. Trang bị kiến thức cho sinh 
viên nắm bắt và hiểu rõ quy trình thể hiện bản vẽ thiết kế, mặt bằng, phối cảnh, mặt cát 
tại vị trí của phù điêu tham gia vào kiến trúc; các yếu tố kỹ thuật và công nghệ xử lý vật 
liệu phục vụ cho việc xây dựng một công ưình điêu khắc “Phù điêu trang trí kiến trúc”

Kỳ 6
ý  thuyết 
f  Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

19
Kỹ thuật, công nghệ xử lý chất 
liệu kim loại trong điêu khắc

Giới thiệu các kỹ thuật thường được áp dụng ưên vật liệu kim loại trong điêu khắc. Đe 
sinh viên có được cái nhìn bao quát về các công nghệ, kỹ thuật thường được sử dụng đối 
với kim loại. Giảng dạy cho sinh viên kỹ thuật Gò và ghép Đinh tán trong Điêu khắc.

2 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

20
Nặn tượng nghiên cứu mẫu 
người toàn thân và tả chất liệu

Học phần này giúp sinh viên nắm vững cấu trúc cơ thể người theo giải phẫu tạo hình, 
biết diễn tả khái quát các mảng khối, xác định đúng tương quan tỷ lệ mẫu. Thể hiện đúng 
dáng của mẫu, diễn tả khối của vải có chọn lọc.

5 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

21 BỔ cục tượng đài danh nhân

Học phần ừang bị cho sinh viên những kiến thức về bổ cục, sáng tác. Giúp cho người 
học phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa các thể loại tượng đài trong không gian; Hiểu 
sâu sắc hơn các yếu tố tạo nên không gian đặt tượng ngoài trời khi đi điền dã, thâm nhập 
thực tế, đạc họa mặt bằng... Trang bị kiến thức và phương pháp khảo sát thực địa, đạc 
họa mặt bằng với tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật, cũng như nghiên cứu không gian nơi đặt tượng 
với những yêu cầu cụ thể. Trang bị kiến thức cho người học nắm bắt và hiểu rõ quy trình 
thể hiện bản vẽ thiết kế, mặt bằng kiến trúc, phối cảnh, mặt cắt đứng, cắt nghiêng tại vị 
trí đặt tượng; các yếu tố kỹ thuật và công nghệ xử lý vật liệu phục vụ cho việc xây dựng 
công trình điếu khắc “Tượng đài danh nhân”.

4 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

22
Bẻ cục tượng ừang trí đài 
phun nước

Học phần giúp phân biệt rõ ràng hơn sự khác nhau giữa các thể loại không gian trong 
nhà, ngoài trời, không gian gán với kiến trúc và không gian đô thị...; Môn học trang bị 
kiến thức và phương pháp khảo sát thực địa, đạc họa mặt bằng, vẽ nghiên cứu không 
gian vị trí đặt tượng. Trang bị kiến thức cho người học nắm bắt và hiểu rõ quy trình thể 
hiện bản vẽ thiết kế, mặt bằng kiến trúc, phối cảnh, mặt cắt đứng tại vị trí đặt tượng; các 
yếu tố kỹ thuật và công nghệ xử lý vật liệu phục vụ cho việc xây dựng một công trình 
điêu khắc trang trí đài phun nước. Nắm vững các nguyên tắc bố cục, các chất liệu sẽ thể 
hiện; Kỹ năng nghiên cứu không gian, kiến trúc; Xây dựng phác thào chi tiết và thể hiện 
đồ án trên chất liệu đất sét; Thể hiện mô hình với các tỉ lệ thu nhỏ nhàm mô phỏng tương 
quan tỉ lệ của tượng với các vật thể khác trong không gian đặt tượng

5 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên
o  ỉ̂ ;Ạĩ HỌC 
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Mục đích môn học
\ t í  V

1̂ ‘i— ------- .... .........-

Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

23 Thực tập chuyên

p i ĩẬ  viên được tiếp cận thực tế cơ sở sản xuất, hiểu rõ nguyên vật liệu, quy trình sản 
) ^ t ,  chế tác, gia công sản phẩm đặc thù như đá, gỗ, gốm... Trực tiếp tham gia nghiên 
cứu và xây dựng đồ án trên chất liệu thực, nắm bắt tính hóa, lý và nhiệt của vật liệu. Tạo 
đồ án mới mang tính sáng tạo, cải tiến nâng cao thẩm mĩ sản phẩm.

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

24
Nghiên cứu chép tượng cổ 
điển toàn thân dáng động tỷ lệ 
1:1

Nghiên cứu sự vận đông của các cấu trúc xương, cơ khi cơ thể người ở tư thế động. 
Nghiên cứu quy luật về sự căng chùng của các khối cơ, xương để tạo được tinh thần 
trong các dáng động.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

25 Bố cục tượng tròn trang trí 
kiến trúc

Học phần “Tượng tròn trang trí kiến trúc” trang bị những kiến thức về bố cục, sáng tác. 
Giúp cho người học phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa các thể loại tượng tròn trong 
không gian; Hiểu sâu sắc hơn các yếu tố tạo nên Tượng tròn trang trí kiến trúc. Trang bị 
và củng cố kiến thức cũng như phương pháp khảo sát thực địa, đạc họa mặt bằng, vị trí 
nơi tượng tròn tham gia với vai trò trang trí kiến trúc và trở thành một thành phần không 
thể tách rời cùa kiến trúc với những yêu cầu cụ thể. Trang bị kiến thức cho sinh viên nắm 
bắt và hiểu rõ quy trình thể hiện bản vẽ thiết kế, mặt bằng, phối cảnh, mặt cắt đứng, mặt 
cắt nghiêng tại vị trí của tượng tròn tham gia vào kiến trúc; các yếu tố kỹ thuật và công 
nghệ xử lý vật liệu phục vụ cho việc xây dựng một công trình điêu khắc “Tượng tròn 
trang trí kiến trúc”.

4 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

26 Khai thác và sử dụng chất liệu 
trong điêu khắc

Giúp sinh viên nắm vững chất liệu và làm chủ ngôn ngữ chất liệu trong tư duy tạo hình. 
Lịch sử phát triển chất liệu trong sáng tác điêu khắc. Giới thiệu các chất liệu truyền 
thống và các chất liệu mới. Vai trò của chất liệu trong việc thực hiện các đồ án điếu khắc.

2 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

27 Nặn nghiên cứu toàn thân mẫu 
người dáng động, tỷ lệ 1:1.

Nghiên cứu sự vận đông của các cấu trúc xương, cơ khi cơ thể người ở tư thế động. 
Nghiên cứu quy luật về sự căng chùng của các khối cơ, xương để tạo được tinh thần 
trong các dáng động.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

28
Nặn nghiên cứu tượng chân 
dung tỷ lệ 3:1

Nắm được phương pháp nhân tỷ lệ khi phóng tượng. Sinh viên ôn lại kiến thức tìm các 
điểm mấu chốt trên cấu trúc Đầu-Cổ-Vai. Làm quen với việc phóng tượng to, vai trò của 
việc nắm trắc cấu trúc và các tỷ lệ. Sử dụng dạng khối phù hợp với tượng to.

4 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

d ạ y

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

29
Thiết 
troỊig

kế biểu tượng điêu khắc 
không gian đô thị

Học phần trang bị kiến thức về bố cục, sáng tác một tượng đài điêu khắc biểu tượng. 
Người học sử dụng ngôn ngữ điêu khấc để thể hiện cô đọng một hinh ảnh mang tính đặc 
trưng cao, làm biểu tượng cho đô thị. Hiểu sâu sắc các yếu tố tạo nên không gian ngoài 
trời thông qua điền dã, thâm nhập thực tế. Trang bị kiến thức và phưomg pháp khảo sát 
thực địa, đạc họa mặt bằng, vẽ nghiên cứu không gian vị trí đặt tượng.Trang bị kiến thức 
để người học nắm bắt và hiểu rõ quy trình thể hiện bản vẽ thiết kế, mặt bằng kiến trúc, 
phối cảníi, mặt cắt đứng tại vị trí đặt biểu tượng; các yếu tố kỹ thuật và công nghệ xử lý 
vật liệu phục vụ cho việc xây dựng một công trình điêu khắc biểu tượng trong không 
gian đô thị. Nắm bắt các nguyên tắc bố cục, các chất liệu sẽ thể hiện; Nghiên cứu không 
gian, kiến trúc, xây dựng phác thảo chi tiết và thể hiện đề án trên chất liệu đất sét; Thể 
hiện mô hình với các tỉ lệ thu nhỏ nhằm mô phỏng tưoTcig quan tỉ lệ của tượng với các vật 
thể khác trong không gian đặt tượng.

Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

30
Bố
vật

cục tượng đài nhóm nhân

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về bố cục, sáng tác một tượng đài nhóm nhân 
vật. Người học sử dụng ngôn ngữ điêu khắc để thể hiện một cách khái quát và cô đọng 
hình ảnh của các nhân vật cần thể hiện, cần tôn vinh. Hiểu sâu săc thêm các yếu tố tạo 
nên không gian đặt tượng đài khi đi điền dã, thâm nhập thực tế. Học phần trang bị kiến 
thức và phương pháp khảo sát thực địa, đạc họa mặt bằng, vẽ nghiên cứu không gian vị 
trí đặt tượng đài. Trang bị kiến thức cho sinh viên nắm bắt và hiểu rõ quy trình thể hiện 
bản vẽ thiết kế, mặt bằng kiến trúc, phối cảnh, mặt cắt đứng tại vị trí đặt tượng đài; các 
yếu tố kỹ thuật và công nghệ xử lý vật liệu phục vụ cho việc xây dựng một công trình 
điêu khắc tượng đài trong không gian đô thị. Nắm bắt các nguyên tắc bố cục, các chất 
liệu sẽ ihể hiện; Nghiên cứu không gian, kiến trúc, xây dựng phác thảo chi tiết và thể 
hiện đồ án trên chất liệu đất sét; Thể hiện mô hình với các tỉ lệ thu nhỏ nhằm mô phỏng 
tương quan tỉ lệ của tượng với các vật thể khác trong không gian đặt tượng.

Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

31 Ngliiên cứu quy trình chuyển 
chak liệu và thi công tưọmg đài.

Học phằn này giúp sinh viên nắm vững và thực hành các nguvên lý kỹ thuật làm cốt 
tượng, kỹ thuật cơ bản đổ khuôn, đúc - đục - gò tượng và phù điêu trên các chất liệu: 
thạch cao, composite, đá, đồng, nhôm.

Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT
/ í ^ ĩ s .....

Tên
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!
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sịnh viên

32

\\̂  ^CỎNG m ì i l Ề Ỹ j  

Thực tập tốt nghiệp

stìủi viên tìm, nghiên cứu tài liệu, thâm nhập thực tế làng nghề truyền thống, cơ sở sản 
áíuất, các doanh nghiệp sản xuất phục vụ cho bài tốt nghiệp. Trang bị kiến thức chuyên 
cho từng chất liệu đồng, gỗ, đá, thép, gốm... Sinh viên tiếp nhận kiến thức không gian 
đặt tượng, tiếp nhận kiến thức để thể hiện đồ án tốt nghiệp trên chất liệu cụ thể, và một 
đồ án thiết kế gồm: các bản vẽ phối cảnh, mặt bằng, mặt cắt đứng, mặt cắt nghiêng của 
đồ án.

Kỳ 9
Lịý thuyểt 
Ị  Đồ án

33 Bài thi tốt nghiệp (Đồ án + 
Thuyết minh Đồ án)

Bài thi tốt nghiệp gồm 2 phần: Thiết kế đồ án và thuyết minh đồ án tốt nghiệp. Mô hình 
thể hiện không gian nơi đặt tượng và Đồ án điêu khắc phải thể hiện băng chất liệu thật 
hoặc Patin giả chất liệu thật. Học phần là cơ hội cho sinh viên tổng hợp lại và hiểu rõ 
quy trình thể hiện đồ án điêu khắc, bản vẽ thiết kế, mặt bằng kiến trúc, phối cảnh, mặt 
cất đứng tại vị trí đặt tượng; các yếu tố kỹ thuật và công nghệ xử lý vật liệu phục vụ cho 
việc xây dựng một công trình điêu khắc ứng dụng, mô hình thể hiện tương quan tỷ lệ 
trong không gian của đồ án điêu khắc... Rèn luyện kỹ năng bố cục, lựa chọ chất liệu sẽ 
thể hiện dựa trên tính chất của đồ án; Nghiên cứu không gian, kiến trúc, xây dựng phác 
thảo chi tiết và thể hiện đồ án trên chất liệu đất sét và chuyển chất liệu; Thể hiện mô hình 
với các tỉ lệ thu nhỏ nhằm mô phỏng tương quan tỉ lệ của đồ án điêu khấc với các vật thế 
khác trong không gian đặt tượng.

18 Kỳ 10
ý thuyết 
f  Đồ án

II.2.7. Ngành Hội họa

II.2.7.1 Chuyên ngành H oành tráng

1
Nghiên cứu diễn tả khối đơn 
sắc chất liệu bột mầu

Giúp các em tìm hiểu về vẻ đẹp các tác phẩm, các công trình mỹ thuật cổ thông qua việc 
đi tham quan Bảo tàng -  Đình -  Chùa ... Nâng cao kỹ năng chụp ảnh -> ghi chép - >vẽ 
ký họa ->vẽ thâm diễn (bằng bút chì, than.. .)  -> vẽ mầu đơn sắc diễn tả khối.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 

f  Đồ án

2
Hình thức cơ bản của hội họa 
hoành tráng

Trang bị cho s v  kiến thức cơ bản về mối quan hệ chặt chẽ lệ thuộc lẫn nhau giữa vật 
chất (nguyên vật liệu)- kỹ thuật- công nghệ. Xác định quan niệm đúng về vai trò, ý nghĩa 
và tầm quan trọng của vật liệu, công nghệ và kỹ thuật trong quá ừình xây dựng tác phẩm 
nghệ thuật. Từ đó có cách ứng xử thích hợp với nguyên vật liệu khi ứng dụng chúng vào 
thực tế nghệ thuật và trong NCKH.

3 Kỳ 3

ị

Lý thuyết 
Ịf Đồ án

i



STT

1

Tên môn học Mục đích môn học SỐ
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

3
Ng]
thu
cô]̂

liên cứu ứng dụng kỹ 
ật, công nghệ, chất liệu 
Ig nghệ

Tìm hiểu, nghiên cứu các kỹ thuật, công nghệ, và chất liệu cơ bản của hội họa hoành 
tráng và khả năng ứng dụng của từng chất liệu. Thực hành thể hiện trích đoạn tranh 
hoành tráng chất liệu cơ bản (sử dụng mẫu từ tác phẩm tranh hoành tráng tiêu biểu).

4 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

4 Nghiên cứu cấu trúc hinh thể 
tự nhiên (chất liệu mầu nước)

Có kiến thức cơ bản về bố các hình thể tự nhiên. Làm tiền đề cho việc ghi chép, cách 
điệu, hình tượng hóa... phục vụ công việc sáng tác

3 Kỳ4
Lý thuyết 
+ Đồ án

5
Ph^
tU(
trá

rơng pháp xây dựng ý 
ĩìg  và bố cục hội họa hoành

Tìm hiểu các phương pháp hình thành ý tưởng và hình thái xây dựng bố cục thông qua 
các tác phẩm, các công trình của các nổi tiếng thế giới. Tóm lược các hình thái xây dựng 
bố cục cơ bản (hướng tâm, tự do, đối xứng, chính phụ, cân bằng...). Phân tích không 
gian giả định để từ đó có hướng xây dựng bố cục mới cho phù hợp.

5 Kỳ 4
Lý thuyêt 
+ Đồ án

6
Ph
cảl

Iơng pháp thể hiện phối 
ih chuyên ngành

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về không gian môi trường 
đặt tác phẩm hoành tráng, thẩm mỹ môi trường đặt tác phẩm tranh hoành tráng.

2 K ỳ4
Lý thuyết 
+ Đồ án

7
M(
kiế

ả quan hệ giữa không gian 
n trúc với tranh hoành tráng

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành thiết kế 
phối cảnh cho đến mô hình không gian đặt tác phẩm tranh hoành tráng. Từ đó sinh viên 
thấy rõ hơn về mối quan hệ hữu cơ giữa tác phẩm tranh hoành tráng và môi trường đặt 
tranh, đồng thời giúp sinh viên nắm bắt được những kỹ năng thể hiện phối cảnh, mô hình 
bằng các phương tiện và chất liệu khác nhau; để có thể áp dụng trực tiếp và linh hoạt 
ừong quá trình nghiên cứu thể hiện các bài tập đồ án ở các học phần tiếp theo cũng như 
ừong các công việc thực tiễn.

o Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

8
Ng
ths

hiên cứu, diễn tả khối tự 
n (chất liệu sorn dầu)

Đây là môn học nghiên cứu hình họa chuyên ngành, giúp sinh viên tìm hiểu về bản chất 
của khối tự thân (đẩy sâu hơn so với các phần đã được học ở chương trình Hình họa cơ 
bản). Hiểu về bản chất của khối, sự vận động của các yếu tố hình. Nắm được các nguyên 
lý về ánh sáng, tác động vào các hình thể.

4 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án

9
Sá
ch
mc

tig tác tranh hoành tráng 
C' không gian nội thất (quy 
) nhỏ)

Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc khảo sát nghiên cứu và sáng tác 
ưanh hoành tráng cho không gian nội thất quy mô nhỏ. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng 
cơ bản về quy trình xây dựng đồ án thiết kế tranh hoành tráng một cách khoa học; kỹ 
năng thể hiện thiết kế tranh, hoàn chỉnh đồ án thiết kế tổng thể.

5 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án
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1

10

iH  ;  , 
ị -  MỸ THUẬT

Sáng tác
cho không thấ í^  
(quy mô nhỏ)

'^inh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc khảo sát nghiên cứu và sáng tác 
,^anh hoành tráng cho không gian ngoại thất quy mô nhỏ. Rèn luyện cho sinh viên kỹ 
năng cơ bản về quy trình xây dựng đồ án thiết kế tranh hoành tráng một cách khoa học; 
kỹ năng thể hiện thiết kế tranh, hoàn chỉnh đồ án thiết kế tổng thể.

4 Kỳ 5

1

Lý thuyết 
+ Đồ án

1

11 Thực tập cơ sở ngành
Nắm bắt các kỹ năng, quy trình vẽ tranh tường chất liệu sơn acrylic Công nghệ và kỹ 
thuật thực hiện tranh tường chất liệu sơn acrylic và khả năng ứng dụng.

3 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án
i

12
ứ n g  dụng chất liệu nề họa 
(Tressco) trong tranh hoành 
tráng

Thông qua việc thực hàrứi với chất liệu cụ thể, s v  hiểu thấu đáo, nắm vững, củng cố 
chắc chắn hơn lý thuyết cơ bản đã được học về cơ sở khoa học và cụng nghệ, kỹ thuật 
đối với chất liệu nề hoạ (fresco). Đồng thời s v  cần trau dồi năng lực thẩm mỹ. Từ đó có 
khả năng tìm kiếm áp dụng những hình thức và kỹ thuật cá nhân phù hợp với tính đặc 
thù của chất liệu, nhằm phát huy tốt nhất khả năng biểu cảm của chất liệu nề hoạ.

3 Kỳ 6
lỊý thuyết
ị  Đồ án

i

13
Sáng tác tranh hoành tráng 
cho không gian nội thất (quy 
mô trung bình)

Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc khảo sát nghiên cứu và sáng tác 
tranh hoành tráng cho không gian nội thất quy mô trung bình. Rèn luyện cho sinh viên 
kỹ năng cơ bản về quy trình xây dựng đồ án thiết kế tranh hoành tráng một cách khoa 
học; kỹ năng thể hiện thiết kế tranh, hoàn chỉnh đồ án thiết kế tổng thể.

5 K ỳ6

ị

lịý thuyết 
T Đồ án

1

14
ứ ng  dụng chất liệu ghép mảnh 
(Mosaic) trong tranh hoành 
tráng

Thông qua việc thực hành với chất liệu cụ thể, s v  hiểu thấu đáo, nắm vững, củng cố 
chắc chắn hơn lý thuyết cơ bản đã được học về cơ sở khoa học và công nghệ- kỹ thuật 
đối với chất liệu ghép mảnh (mosaic). Đồng thời s v  cần trau dồi năng lực thẩm mỹ. Từ 
đó có khả năng tìm kiếm áp dụng những hình thức và kỹ thuật cá nhân phù hợp với tính 
đặc thù của chất liệu, nhằm phát huy tốt nhất khả năng biểu cảm của chất liệu ghép mảnh.

3 Kỳ 6

Ị

l ý  thuyết 
■f Đồ án

ị

15
Sáng tác tranh hoành tráng 
cho không gian ngoại thất 
(quy mô trung bình)

Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc khảo sát nghiên cứu và sáng tác 
tranh hoành tráng cho không gian ngoại thất quy mô trung bình.

5 K ỳ6
ị llý thuyết
Ì ^ Đ ồ á n

16
Nghiên cứu cấu trúc cơ thể 
người (chất liệu sơn acrylic)

Giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về cấu trúc cơ thể người (đẩy sâu hơn so với các 
phần đã được học ở chương trình Hình họa cơ bản) làm tiền đề cho việc thể hiện, cách 
điệu, hình tượng hóa nhân vật... phục vụ công việc sáng tác tác phấm tranh hoành tráng.

5 Kỳ 7

1

liý thuyết 
T Đ ồ á n



STT Tên môn học Mục đích môn học SỐ
ĐVHT
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sinh viên

17

Sáng tác tranh hoành tráng 
cho không gian ngoại thất 
(quy mô lớn) - công trình 
thưong mại, dịch vụ

Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc khảo sát nghiên cứu và sáng tác 
tranh hoành tráng cho không gian ngoại thất (quy mô lớn): công trình thương mại, dịch 
vụ.

5 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

18 ứng  dụng chất liệu kính mầu 
trong tranh hoành tráng

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, công nghệ, đặc thù thẩm mỹ, úng dụng của chất liệu 
kính mầu phục vụ công việc sáng tác tranh hoành tráng chất liệu kính mầu.

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

19

Sáng tác tranh hoành tráng 
cho không gian nội thất (quy 
mồ lớn) - công trình công sở, 
nhà máy

Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc khảo sát nghiên cứu và sáng tác 
tranh hoành tráng cho không gian nội thất (quy mô lớn): công trình công sở, nhà máy

Ó Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

20 Thực tập chuyên ngành
Nắm bắt các kỹ năng, quy trình sản xuất vật liệu, bấm ghép mảnh, thi công lắp ghép 
tranh gốm ghép mảnh (mosaic)

3 Kỳ 7
Lý thuyết 
+ Đồ án

21

Sáng tác tranh hoành tráng 
cho không gian ngoại thất 
(quy mô lớn) - công trình công 
sở, nhà máy

Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc khảo sát nghiên cửu và sáng tác 
ữanh hoành tráng cho không gian ngoại thất (quy mô lớn): công trình công sở, nhà máy.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

22
Thiết kế ừanh hoành ữáng cho 
không gian nội thất công trình 
thưorng mại

Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc khảo sát nghiên cứu và sáng tác 
tranh hoành tráng cho không gian nội thất (quy mô lớn): công trình thương mại, dịch vụ.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

23
ứng dụng chất liệu khắc vữa 
trong tranh hoành tráng

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, công nghệ, đặc thù thẩm mỹ, ứng dụng của chất liệu 
khắc vữa phục vụ công việc sáng tác tranh hoành tráng chất liệu khắc vữa.

3 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

24
PhưoTig pháp thể hiện mô hình 
chuyên ngành

Đây là học phần tiếp theo của “Phương pháp thể hiện phối cảnh chuyên ngành” thuộc 
môn học cơ sở ngành; học phần trang bị và hoàn thiện cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về thẩm mỹ môi trường đặt tác phẩm tranh hoành tráng. Phương pháp thể hiện mô 
hình chuyên ngành hội họa hoành tráng.

3 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

25

Sáng tác ữanh hoành tráng 
cho không gian nội thất (quy 
mô lớn) “ công trình thưong 
mại, dịch vụ

Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc khảo sát nghiên cứu và sáng tác 
tranh hoành tráng cho không gian nội thất (quy mô lớn): công trình thương mại, dịch vụ.

3 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án
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26 ứ n g  dụng g ố n i '^ e \ị^ n  
trong tranh hoành

ơ ó  ầiến thức cơ bản về kỹ thuật, công nghệ, đặc thù thẩm mỹ, ứng dụng của chất liệu 
¿Ốm vẽ men mầu phục vụ công việc sáng tác tranh hoành tráng chất liệu gốm vẽ men 
mầu.

3 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

27

Sáng tác tranh hoành tráng 
cho không gian nội thất (quy 
mô lớn) - công trình văn hóa, 
thể thao, giáo dục

Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về việc khảo sát nghiên cứu và sáng tác 
tranh hoành tráng cho không gian nội thất (quy mô lớn): công trình văn hóa, thể thao, 
giáo dục.

5 Kỳ 9
Lý thuyết 
^  Đồ án

28
ứ n g  dụng hình thức đắp nổi 
trong tranh hoành tráng

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật, cồng nghệ, đặc thù thẩm mỹ, ứng dụng của hình thức 
đắp nổi phục vụ công việc sáng tác tranh hoành tráng.

5 Kỳ 9
Lv thuyết 
+ Đồ án

29 Thực tập tốt nghiệp
Hệ thống lại kiến thức về không gian môi tmờng đặt tranh, các kiến thức về chất liệu 
làm tranh hoành tráng và tăng cưòng tham auan khảo sát thực tế nhằm giúp cho sinh 
viên chuẩn bị tốt nhất cho bài tốt nghiệp

3 Kỳ 9
Lv thuyết 
+ Đồ án

30 Bài thi tốt nghiệp (Đồ án + 
Thuyết minh Đồ án)

Sinh viên được cung cấp những kiến thức về việc khảo sát, nghiên cứu và sáng tác tranh 
hoành tráng cho không gian nội thất, ngoại thất công ừình kiến trúc tự chọn có quy mô 
lớn.

18 Kỳ 10
Lý thuyết 
+ Đồ án

IL2.7.2 Chuyên ngành Sơn m ài

1
Đặc trung chất liệu son mài 
Việt Nam

Trang bị kiến thức về đặc trưng ngôn ngữ chất liệu sơn mài, ứng dụng trong bài thực tập 
tìm hiểu các chất liệu sơn mài Việt Nam. Kỹ năng: Có khả năng tập họp tài liệu có liên 
quan đến chất liệu sơn mài truyền thống Việt Nam. Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, 
mang tính tìm tòi; Tích cực thảo luận; Chủ động tự học, tự nghiên cứu.

2 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

2
Bảng màu son mài truyền 
thống

Giúp sinh viên nắm bắt được nguyên tắc thiết kế một sản phẩm sơn mài và có thể ứng 
dụng trên một sản phẩm sơn mài có sẵn như lọ, cúp sơn mài. Kỹ năng: Có khả năng thiết 
kế sản phẩm sơn mài đã có và trình bày trên bản vẽ; khả năng bố cục và cách điệu hình 
thể, sáng tạo màu sắc theo ngôn ngữ chất liệu sơn mài.Thái độ:Nghiên cứu nghiêm túc, 
mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

3 Kỹ thuật điều chế son ta

Giúp sinh viên hiểu rõ: Bảng màu cơ bản của sơn mài truyền thống. Kỹ năng thực hiện 
những kỹ thuật cơ bản của chất liệu sơn mài. Ngôn ngữ biểu đạt đặc ừưng của sơn mài 
truyền thống. Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ 
động tự học, tự nghiên cứu.

2 Kỳ 3
Lý thuyết 
-  Đồ án
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4 ViỊLt liệu và công nghệ mới

Giúp sinh viên hiểu rõ: Cây sơn của Việt Nam: kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch nhựa 
sơn.. .Các kỹ thuật ngả sơn (đánh sơn) ữuyền thống. Xu hướng phát triển của Nghề sơn ở 
Việt Nam . Thái độ: Nghiên cúư nghiêm túc, mang tính tìm tòi. Tích cực thảo luận. Chủ 
động tự học, tự nghiên cứu.

3 Kỳ 3
Lý thuyết 
+ Đồ án

5 K:
m;

thuật làm cốt vóc tranh sơn 
li

Giúp sinh viên hiểu rõ công đoạn làm cốt vóc tranh (sản phẩm) sơn mài; kỹ thuật chọn 
sơn làm vóc cho phù họp; kỹ thuật làm cốt vóc theo phương pháp truyền thống. Kỹ năng: 
Thực hành làm cốt vóc theo đúng phương pháp truyền thống; hình thành kỹ năng phân 
biệt vóc tốt, vóc xấu. Thái độ; Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo 
luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

4 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

6 Pt
ph

ương pháp thiết kế sản 
ẩm sơn mải

Giúp sinh viên hiểu rõ các dạng cốt vóc được sử dụng trong các sản phẩm sơn mài từ 
trước đến nay; đặc điểm kỹ thuật của từng loại cốt vóc làm sơn mài; cốt gỗ, cốt giấy, cốt 
ừe -  nứa, cốt đất nung, gốm, compozit, thạch cao; vận dụng các loại cốt vóc vào trong 
thiết kế và sản xuất các sản phẩm sơn mài.Kỹ năng: nắm bắt được đặc tính của các dạng 
cốt vóc để có khả năng tư duy sáng tạo và thiết kế kỹ thuật chuẩn xác những thể loại sản 
phẩm sơn mài Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; 
chủ động tự học, tự nghiên cứu.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

7
hì

ỉ
] cục trang trí sơn mài ừong 
tỊh cơ bản

Giúp sinh viên hiểu rõ: Sự khác biệt của kỹ thuật gắn trứng và dán bạc ở sản phẩm sơn 
mài truyền thống và sản phẩm sơn mài mỹ nghệ. Vai trò của kỹ thuật gắn vỏ trứng và 
dán bạc so với các kỹ thuật khác của sơn mài. Giá trị nghệ thuật của sản phẩm sơn mài 
khi áp dụng kỹ thuật gắn vỏ trứng và đán bạc. Kỹ năng: nắm bắt được kỹ thuật gắn trứng 
và dán bạc để có khả năng tư duy sáng tạo và thiết kế kỹ thuật chuẩn xác những sản 
phẩm sơn mài Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi. Tích cực thảo luận. 
Chủ động tự học, tự nghiên cửu.

3 Kỳ 4
Lý thuyết 
+ Đồ án

8
ở

ỳ thuật gắn trứng và dán bạc 
sản phẩm sơn mài

Giúp sirứi viên hiểu rõ: Sự hình thành và phát triển của vật liệu và công nghệ mới. Vai 
trò và ý nghĩa của việc ứng dụng những vật liệu và công nghệ mới trong sáng tác thiết kế 
sản phẩm sơn mài. Xu hướng phát triển của sản phẩm sơn mài sản xuất theo công nghệ 
mới ở Việt Nam. Kỹ năng: Kỹ năng nghiên cứu thử nghiệm các vật liệu công nghệ mới 
(làm cốt vóc, tạo hình sản phẩm,thiết kế dây chuyền sản xuất hàng loạt) ứng dụng vào 
sáng tạo và sản xuất các sản phẩm chât liệu sơn mài. Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, 
mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

2 Kỳ 5
Lý thuyết 
+ Đồ án
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| - Ị  MY THUẬT
u \C0NGNGHIBP

Thê hiện chât 
trong bố cục hình cơSn*"”""̂

úp sinh viên hiểu rõ nguyên tắc cách điệu họa tiết của son mài; màu sắc và chất liệu 
a sơn mài; cách chuyển hóa họa tiết trang trí bố cục vào sản phẩm sơn mài. Kỹ năng: 

Có khả năng thể hiện chất liệu sơn mài đã có và trình bày trên bản vẽ; khả năng bố cục 
và cách điệu hình thể, sáng tạo màu sắc theo ngôn ngữ chất liệu sơn mài. Thái độ: 
Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên 
cứu.

Kỳ 5
Lý thuyết 
-f Đồ án

10 Kỹ thuật vẽ sơn mài truyền 
thống

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản để thể hiện bố cục tranh trong hình cơ 
bản bao gồm: hình vuông, chữ nhật, tròn... Nắm vững phương pháp kỹ thuật thể hiện 
chất liệu sơn mài, tạo hình, bố cục tranh trong hình cơ bản, lựa chọn hòa sắc, giải pháp 
về chất liệu. Nắm \óĩng ý nghĩa sự kết hợp giữa nội dung, chủ đề,hình thức của tranh với 
môi trường ứng dụng. Kỹ năng: Sinh viên phải đủ vốn hình để xây dựng ngôn ngữ hình 
tượng của chủ thể lựa chọn. Đặt hình tượng trong bố cục, xây dựng không gian trong 
ừanh sao cho có sự thống nhất về nội dung và hình thức trong bố cục hình cơ bản. Sinh 
viên nắm được kỹ thuật thể chất liệu sơn mài bao gồm: can hình, gắn trứng, trai, ốc, dán 
bạc và vẽ màu...Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; 
chủ động tự học, tự nghiên cứu.

Kỳ 5
Lỵ thuyết 
-Ị- Đô án

■ Ỉ O {

Ừ Ậ
ỳữl

11 Kỹ thuật sơn đắp nổi

Kiến thức: Nắm vững ngôn ngữ của từng chất liệu để vận dụng sáng tác một tranh sơn 
mài; phương pháp tạo hình, lựa chọn hòa sắc, giải pháp về không gian; ý nghĩa sự kết 
hợp giữa ngôn ngữ chất liệu với chủ đề, hình thức của tranh. Kỹ năng: Có khả năng thể 
hiện kỹ thuật vẽ sơn mài truyền thống và trình bày trên bản vẽ; khả năng bố cục và cách 
điệu hình thể, sáng tạo màu sắc theo ngôn ngữ chất liệu sơn mài.Thái độ: Nghiên cứu 
nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

Kỳ 5 Lỷ
- r

ỷ thuyêt 
Đồ án

12 Thực tập nghiên cứu kỹ thuật 
và tổ chức sản xuất

Giúp sinh viên hiểu rồ lịch sử hình thành và phát triển của tranh sơn đắp nổi; các kỹ 
thuật khắc cơ bản: kỹ thuật đắp; xu hướng phát triển của sơn đắp ở Việt Nam. Kỹ năng: 
Có khả năng thể hiện kỹ thuật sơn đắp nổi và trình bày trên bản vẽ; khả năng bố cục và 
cách điệu hình thể, sáng tạo màu sắc theo ngôn ngữ chất liệu sơn mài. Thái độ: Nghiên 
cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

Kỳ 5 L ỷ̂ thuyêt 
Đồ án



STT ' Tên môn học Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy
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đánh giá 
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13

i

Ng
sảl

hiên cứu các dạng cốt vóc 
phẩm sơn mài

Nắm được quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật sơn khắ. Nắm được các kỹ 
thuật khắc cơ bản. Kỹ năng: Có khả năng thể hiện kỹ thuật sơn khắc truyền thống và 
trình bày trên bản vẽ; khả năng bố cục và cách điệu hình thể, sáng tạo màu sắc theo ngôn 
ngữ chất liệu sơn mài Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; Tích cực thảo 
luận; Chủ động tự học, tự nghiên cứu.

3 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

14 Th
dụ

iết kế sản phẩm sơn mài gia

Giúp sinh viên hiểu rõ: Lịch sử hình thành và phát triển tranh sơn khảm Việt Nam. Xu 
hướng phát triển của sơn khảm ở Việt Nam. Kỹ thuật sơn khảm truyền thống. Thể hiện 
thiết kế một sản phẩm sơn mài khảm trai. Kỹ năng: Có khả năng thể hiện kỹ thuật sơn 
khắc truyền thống và trình bày trên bản vẽ; khả năng bố cục và cách điệu hình thể, sáng 
tạo màu sắc theo ngôn ngữ chất liệu sơn mài. Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang 
tính tìm tòi; Tích cực thảo luận; Chủ động tự học, tự nghiên cửu.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

15
Th
hìr

iết kế sản phẩm sơn mài 
ih khối đa diện

Giúp sinh viên hiểu rõ: Nhu cầu thị trường về chất lượng mẫu mã của các sản phẩm sơn 
mài. Nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng, Xu hướng phát triển thị trường của sản 
phẩm sơn mài Việt Nam trong nước và trên thế giới. Người thiết kế nắm vững kỹ thuật, 
ứng dụng những vật liệu, công nghệ mới và thiết kế lại một sản phẩm trên thị ừường sao 
cho có tính thẩm mỹ và tính ứng dụng cao hơn. Kỹ năng: Kỹ năng nghiên cứu thử 
nghiệm các vật liệu công nghệ mới (làm cốt vóc, tạo hình sản phẩm) ứng dụng vào sản 
xuất các sản phẩm chất liệu sơn mài. Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; 
tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

4 Kỳ 6
Lý thuyết 
+ Đồ án

16 KS thuật sơn khắc truyền thống

Giúp sinh viên hiểu rõ về chất lượng mẫu mã của các sản phẩm sơn mài; nghiên cứu thị 
hiếu của người tiêu dùng; xu hướng phát triển của sản phẩm sơn mài Việt Nam trong 
nước và ữên thế giới. Người thiết kế nắm vững kỹ thuật, ứng dụng những vật liệu, công 
nghệ mới và cách tổ chức sản xuất sản phẩm sơn mài phù họp với nhu cầu của thị 
trường. Kỹ năng: Kỹ năng nghiên cứu thử nghiệm các vật liệu công nghệ mới (làm cốt 
vóc, tạo hình sản phẩm) ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm chất liệu sơn mài. Thái độ, 
chuyên cần: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; Chủ động tự 
học, tự nghiên cứu.

5 Kỳ 6
Lý thuyết
+ Đồ án
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17

Ị Ị - I  M Ỹ  THUẬT
^'''VcÔNGKGmBP/

Kỹ thuật sơn 
thống

Hoc phần này giúp sinh viên nam được quy trình thiết kế một sản phẩm sơn mài đơn 
^ i ế c  úng dụng trong nội thất; các quy định trong vẽ bản thiết kế và có ý tưởng, tư duy 
thiết kế tốt; tạo dáng, ừang trí sản phẩm phù hợp lứiu cầu và công năng sử dụng. Kỹ 
năng: có khả năng tư duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩmsơn mài đơn chiếc 
bằng vẽ tay, vẽ trên máy và thể hiện sản phẩm trên chất liệu sơn mài. Thái độ: Nghiên 
cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

3 Kỳ 7

Ị

1
i
ỉ

L|ý thuyết 
+ Đồ án

Ị

18 Thiết kế bộ sản phẩm sơn mài

Học phần này giúp sinh viên nắm được quá trình Thiết kế một sản phẩm sơn mài có 
nhiều diện; các quy định trong vẽ bản thiết kế; có ý tưởng và tư duy thiết kế tốt; tạo 
dáng, trang trí sản phẩm phù họp nhu cầu và công năng sử dụng. Kỹ năng: có khả năng 
tư duy sáng tạo và thiết kế đa dạng các sản phẩm hình khối đa diện bằng vẽ tay, vẽ trên 
máy và thể hiện sản phẩm ưên chất liệu sơn mài. Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang 
tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

4 Kỳ 7
ljý thuyết 
ị  Đồ án

1
-----ị-----------------------

19 Thiết kế bộ sản phẩm sơn mài 
kết hợp chất liệu khác

Quy trình thiết kế một bộ sản phẩm sơn mài ứng dụng và kết hợp với chất liệu khác như: 
mây tre, kính, kim loại. Giúp sinh viên có ý tưởng và tư duy thiết kế tốt. Tạo dáng, trang 
trí sản phẩm phù hợp nhu cầu và công năng sử dụng. Kỹ năng: có khả năng tư duy sáng 
tạo và thiết kế bộ sản phẩm sản phẩm sơn mài đơn chiếc bằng vẽ tay, vẽ trên máy và thể 
hiện sản phẩm trên chất liệu sơn mài. Thái độ; Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm 
tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

4 Kỳ 7

ỉi

Ị
Lý thuyết 

Ị- Đồ án

20
Thiết kế sản phẩm sơn mài 
theo nguyên lý modul

Quy trình thiết kế một bộ sản phẩm sơn mài ứng dụng và kết hợp với chất liệu khác như 
mây tre, kính, kim loại. Giúp sinh viên có ý tưởng và tư duy thiết kế tốt. Tạo dáng, trang 
trí sản phẩm phù họp nhu cầu và công năng sử dụng. Kỹ năng; có khả năng tư duy sáng 
tạo và thiết kế bộ sản phẩm sơn mài kết họp với chất liệu khác bằng vẽ tay, vẽ trên máy 
và thể hiện sản phẩm trên chất liệu sơn mài.Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính 
tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

5 K ỳ ?

1

lịý thuyết
^  Đồ án
1
I

21 Thực tập nghiên cứu thị 
trường sơn mài

Giúp sinh viên hiểu rõ nhu cầu thị trường về chất lượng mẫu mã của các sản phẩm sơn 
mài. Kỹ năng: Kỹ năng nghiên cứu thử nghiệm các vật liệu công nghệ mới (làm cốt vóc, 
tạo hình sản phẩm) ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm chất liệu sơn mài. Thái độ: 
Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên 
cứu.

3 Kỳ 7

1

lịý thuyết 
it- Đồ án

X\
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22
Phí
phi

ìn tích và thiết kể mới sản 
im sơn mài thị trường

Học phần này giúp sinh viên nắm được quá trình thiết kế bộ sản phẩm sơn mài quà tặng 
như bộ hộp, bộ lọ, bộ đựng trang sức; ý tưởng và tư duy thiết kế tốt; tạo dáng, trang trí 
sản phẩm phù hợp nhu cầu và công năng sử dụng. Kỹ năng: có khả năng tư duy sáng tạo 
và thiết kế bộ quà tặng sơn mài bằng vẽ tay, vẽ trên máy và thể hiện sản phẩm trên chất 
liệu sơn mài. Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ 
động tự học, tự nghiên cứu.

3 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

23 Th Let kế bộ quà tặng sơn mài

Nắm được quá trình Thiết kế bộ sản phẩm Sơn mài kết họp chất liệu khác làm quà tặng 
như :bộ hộp, bộ lọ, bộ đựng trang sức. Giúp sinh viên có ý tưởng và tư duy thiết kế tốt 
.Tạo dáng, ưang trí sản phẩm phù họp nhu cầu và công năng sử dụng. Kỹ năng: có khả 
năng tư duy sáng tạo và thiết kế bộ quà tặng sơn mài kết hợp với chất liệu khác bằng vẽ 
tay, vẽ trên máy và thể hiện sản phẩm trên chất liệu sơn mài. Thái độ: Nghiên cứu 
nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

4 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

24 Th
kết

ết kế bộ quà tặng sơn mài 
hợp chất liệu khác

Giúp sinh viên nam vững quy trình thể hiện sản phẩm sơn mài; nắm vững ngôn ngữ của 
từng chất liệu để vận dụng; nắm vững phương pháp tạo hình, lựa chọn hòa sắc, giải pháp 
về không gian; nắm vững ý nghĩa sự kết hợp giữa ngôn ngữ chất liệu với chủ đề, hình 
thức của sản phẩm. Kỹ năng: Sinh viên phải đủ kỹ năng và kỹ thuật để xây dựng ngôn 
ngữ hình tượng của chủ thể lựa chọn; tạo được sự tương quan giữa các chất liệu, xây 
dựng không gian cho sản phẩm với sự chủ động trong tư duy sáng tạo cá nhân.Thái độ: 
Nghiên cửu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên 
cứu.

4 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án

25
Th
sơl

iết kế bình phong nội thất 
1 mài

Học phần này ưang bị cho sinh viên kiến thức về quy trình thiết kế một sản phẩm sơn 
mài theo nguyên lý modul ứng dụng trong nội thất; các quy định trong vẽ bản thiết k; 
giúp sinh viên có ý tưởng và tư duy thiết kế tốt; tạo dáng, trang trí sản phẩm phù họp nhu 
cầu và công năng sử dụng. Kỹ năng: Sừửi viên phải xây dựng ngôn ngữ hình tượng của 
chủ thể modul; bố cục các dạng thể modul với sự chủ động trong tư duy sáng tạo cá 
nhân; thiết kế đặt trong không gian nội thất sao cho phù hợp.Thái độ: Nghiên cứu 
nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

5 Kỳ 8
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên môn h ọ c Mục đích môn học Số
ĐVHT

Lịch
trình
giảng

dạy

Phương 
pháp 

đánh giá 
sinh viên

26 Trang trí sơn mài trên sản 
phấm nội thất

Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về quy trìiứi thiết kế sản phẩm sơn mài 
bình phong ứng dụng trong nội thất; các quy định trong vẽ bản thiết kế; đồng thời giúp 
sinh viên có ý tưởng và tư duy thiết kế tốt; tạo dáng, trang trí sản phẩm phù hợD nhu cầu 
và công năng sử dụng. Kv năng; có khả năng tư duy sáng tạo và thiết kế bìnli phong sơn 
mài bằng vẽ tay, vẽ trên máy và thể hiện sản phấm trên chất liệu sơn mài phù họp với 
không gian nội thất. Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo 
luận; chủ độns tự học, tự nghiên cứu.

3 Kỳ 9
Lý thuyết 
-i- Đồ án

27
Thiết kế tranh sơn mài trong 
không gian nội thất

Có kỹ năng sáng tạo trang trí các sản phẩm chất liệu sơn mài trong nội thất. Có các giải 
pháp trang trí đồng bộ, phù họp về vật liệu, kết cấu, kỹ thuật cho sản phẩm sơn mài trong 
nội thất. Vận dụng các phương pháp thiết kế trang trí nhanh ý tưởng của sản phẩm trên 
giấy và hoàn thiện thiết kế sản phẩm trên máy vi tính. Kỹ nàng: có khả năng tư duy sáng 
tạo và thiết kế , trang trí sơn mài bằng vẽ tay, vẽ trên máy và thể hiện sản phẩm trên chất 
liệu sơn mài phù hợp với nội thất có sẵn. Thái độ: Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm 
tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

3 Kỳ 9
Lv thuyết 
+ Đồ án

28
Thể hiện tranh sơn mài trong 
không gian nội thất

,  ,  ,  ,  ,

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản đê xây dựng bố cục; nắm vững phương
pháp tạo hình, lựa chọn hòa sắc, giải pháp về không gian; nắm vững ý nghĩa sự kết họp
giữa nội dung, chủ đề,hình thức của tranh với môi trường ứng dụng.. Kỹ năng: Sinh viên
phải đủ vốn hình để xây dựng ngôn ngữ hình tượng của chủ thể lựa chọn; xây dựng hình
tượng trong bố cục, xây dựng không gian cho tác phẩm với sự chủ động trong tư duy
sáng tạo cá nhân; Thiết kế đặt trong không gian nội thất sao cho phù họp. Thái độ:
Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên
cứu.

5 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án

29
Thể hiện sản phẩm ứng dụng 
sơn mài

Giúp sinh viên nắm vững quy trình thể hiện tranh sơn mài; nắm vững ngôn ngữ của từng 
chất liệu để vận dụng; nắm vững phương pháp tạo hình, lựa chọn hòa sắc, giải pháp về 
không gian; Nắm vững ý nghĩa sự kết họp giữa ngôn ngữ chất liệu với chủ đề, hìiứi thức 
của tranh.. Kv nàng: Sinh viên phải đủ kỹ năng và kỹ thuật để xây dựng ngôn ngữ hình 
tượng của chủ thể lựa chọn.Tạo được sự tương quan giữa các chất liệu, xây dựng không 
gian cho tác phẩm với sự chủ động trong tư duy sáng tạo cá nhân.Thể hiện kỹ thuật thành 
công so với phác thảo. Thái độ; Nghiên cứu nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo 
luận; chủ động tự học, tự nghiên cứu.

5 Kỳ 9
Lý thuyết 
+ Đồ án



STT Tên môn học Mục đích môn học
Số

ĐVHT

Lịch 
trình 

giảng dạy

Phương 
pháp đánh 

giá sỉnh viên

30 Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp là quá trình sinh viên lấy tư liệu để làm tốt nghiệp, có thể vẽ ký hoạ, thực 
tập tại các cơ sở sản xuất... Giúp sinh viên có cơ sở, và vốn hiểu biết để thể hiện đồ án tốt 
nghiệp. Kỹ năng; Có khả năng sáng tạo độc lập, lập kế hoạch cho từng giai đoạn của thời gian 
thực tập; có kliả năng nhận biết nliu cầu của thị trường và sản phẩm đối với thị trường. Thái 
độ: Nghiên cún nghiêm túc, mang tính tìm tòi; tích cực thảo luận; chủ động tự học, tự nghiên 
cứu.

Ó Kỳ 9
Lý thuyết + 

đồ án

31 Bài thi tốt nghiệp (Đồ án + 
Thuyết minh Đồ án)

Có kiến thức tổng họp và chi tiết từ các năm học chuyên ngành trong toàn khóa. Có kiến thức 
thực tế về chất liệu sơn mài, kỹ thuật, trang trí và sáng tác phù hợp với đề tài tốt nghiệp. Kỹ 
năng: Có khả năng sáng tạo độc lập, lập kế hoạch cho từng giai đoạn của thiết kề một bài tập 
lớn; có khả năng nhận biết nhu cầu của thị trường và giá trị của sản phẩm đối với thị trường; 
có khả năng phát triển thẩm mỹ, thể hiện trên chất liệu tốt. Thái độ, chuyên cần: Học tập với 
tinh thần sáng tạo rõ rệt, xây dựng lối tư duy ngôn ngữ độc lập, nghiên cửu thể hiện đồ án 
nghiêm túc, chuyên sâu.

18 Kỳ 10
Lý thuyết + 

đồ án

08 tháng 6 năm 202J 
TRƯỎTVG PT.

s. Đặng Mai Anh



B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học M ỹ thuật Công nghiệp

Nẩm học 2021 - 2022

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

Biểu mẫu 18 
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STT

Tên giáo 
trình, tài liệu 
tham khảo 
(kế cả giáo 
trình điện tử)

Năm xuất bản
Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo (kế cả giáo

trình điện tử)

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

S T T
Trình độ 
đào tạo

Tên đề tài Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn
Nội dung 

tóm tắt
1 Tiến s ĩ
2 HỆ ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ THẠC s ĩ

Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng

2.1 Ảnh hưởng m ỹ thuật thời Lý trong th iết kế nội th ấ t nhà hàng Chay N guyễn Thị V ân Anh
TS Lê V ăn H uyền 
+ ThS Lưu V iệt Thắng

2 .2 T ổ chức không gian ữ ư n g  bày bảo tàng  tại T P  Đ à N ằng Lê Thị T hùy D ung
TS Phạm H oàng V ân 
+TS H ồ N am

2.3 Phong cách E co trong  th iế t kế nội thấ t trư ờ ng  m ầm  non dành cho trẻ tự  kỷ N guyễn T hị T hùy D ung
TS Phạm H oàng Vân 
+  ThS N guyễn  H oàng H ưng

2 .4 Tổ chức không gian xanh trong nội thất nhà ở  liền kề tại H à Nội H oàng Đ ỗ K liánh N hật
PG S.TS N guyễn  Văn Đ ỉnh + 
ThS.G V C  V u  T Thu H oài

2 .5
Tổ chức không gian nội thất nhà ở  công cộng  cho  người vô gia cư khu vực 
thành phố H à N ội

N guyễn T hanh  V ân TS Đỗ V iệ t H ưng

2 .6 Sử dụng vật liệu đ ịa phương trong  thiết kế nội th ấ t hom estay tại Sơn T ây N guyễn N h ậ t Linh PGS.TS Đ inli H ồng Hải

2 .7 N ghệ thuật sử  dụng yếu  tố  đen trắng  trong th iế t kế lịch Bùi Hoàn M ỹ TS Hồ T rọng  M inh

Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng

2 .8 N ghệ thuật trình bày bìa sách m ôn M ỹ th u ật lớp 5 bậc tiểu học Tiêu Văn Anh PGS. TS Đ oàn Thị M ỹ H ưong



Nghệ thuật tạo hình nhân vật trong trò choi di động tại Việt Nam Đinh Văn Dũng TS Nguyễn Quang Dũng

Nghệ thuật trưng bày bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam Đặng Thành Duy PGS.TS Nguyễn Văn Đỉnh

Giá frị thẩm mỹ trong thiết kế tạo dáng thiết bị quay phim trên không Đỗ Thanh Hoàng TS Nguyễn Đức Sứng

Nghệ thuật tạo hình nhân vật trong phim hoạt hình Việt Nam Lê Tuấn Hưng PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương

Nghệ thuật hội họa trong thiết kế Áo dài phụ nữ Việt Nam từ 18 đến 25 tuổi Nguyễn Đinh Phưong Mai TS Nguyễn Thị Kim Hương

Nghệ thuật sử dụng vật liệu gỗ trong trang trí nội thất nhà hàng tại Hà Nội Đinh Văn Nam TS Đỗ Việt Hưng

Giá trị truyền thống trong thiết kế nội thất nhà ở hiện nay Phan Công Nam TS Phạm Hoàng Vân

Giá ừỊ nghệ thuật bình phong trong thiết kế không gian nội thất nhà ở Tạ Thị Minh Trang PGS.TS Đặng Mai Anh

Nghệ thuật tổ chức không gian trung bày bảo tàng cấp quốc gia tại Hà Nội Nguyễn Thị Phưong Tú PGS.TS Đinh Hồng Hải

Nghệ thuật xử lý hình ảnh trong thiết kế áp phích (Poster) Đinh Thị Thùy Vân PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương

3 HỆ ĐẠI HỌC

3.1 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho workshop "Calligraphy Blackletter" của 
nghệ sĩ Đào Huy Hoàng.

Phạm Hoàng Anh Bùi Minli Hải

3.2 Đại học Thiết kế Minh hoạ bộ lịch 12 tháng chủ đề Tarot 2021 - NXB Nhã Nam. Nguyễn Thị Minh Châu Bùi Minh Hải

3.3 Đại học Thiết kế Minh hoạ truyện “Truyện Kiều” của tác giả Nguyễn Du cho 
NXB Vãn Học

Phạm Thị Hạnh Bùi Minh Hải

3.4 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm bia Bkbrew của công tyBkbrew. Phạm Quang Khôi Bùi Minh Hải

3.5 Đại học Thiết kế đồ hoạ bộ lịch 12 con giáp năm 2021 cho NXB Nhã Nam. Nguyễn Ngọc Nhật Minh Bùi Minh Hải

3.6 Đại học Thiết kế minh hoạ truyện cổ tích Thánh Gióng- NXB Kim Đồng. Phan Hải Ngân Bùi Minh Hải

3.7 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm Len Yarn Art cho công ty CP 
Vải sợi Nam Anh.

Trần Bảo Ngọc Bùi Minh Hải

3.8 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm khăn lụa cho công ty lụa 
Phương Linh silk.

Lê Ngọc Lan Phương Bùi Minh Hải

3.9 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm gạo lút Orgagro của công ty 
Gạo Việt

Mai Phương Quỳnh Bùi Minh Hải
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3.10 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm đồ da dụng bếp gỗ của công ty 
Kitchenware Việt Nam.

Nguyễn Hà Thu Bùi Minh Hải

3.11 Đại học Thiết kế minh họa truyện "Charlie và nhà máy sô cô la" của tác giả Roald 
Dahl cho NXB Kim Đồng.

Nguyễn Thị c ẩ m  Tú Bùi Minh Hải

3.12 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm muối Visalco - Công ty TNHH 
một thành viên Muối Việt Nam.

Trần Minh Tuệ Bùi Minh Hải

3.13 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho Thương hiệu Tami Motorcycle của công 
ty Tami.

Vũ Hoàng Tùng Bùi Minh Hải

3.14 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm gia vị thực phẩm của công ty 
DH Foods.

Đặng Hải Yến Bùi Minh Hải

3.15 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sự kiện “Hà Nội Gift show 2020 - Hội trợ 
quốc tế Quà tặng thủ công mỹ nghệ" tả chức bởi Hội chợ triển lãm Viet 
Best.

Kliuất Thị Dung Trần Thị Thu Thủy

3.16 Đại học Thiết kế minh họa truyện “ Pinocchio -  Cậu bé người gỗ” của tác giả 
Carlo Collodi cho NXB Văn Học.

Trịnh Thị Hiếu Trần Thị Thu Thủy

3.17 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sự kiện "Liên Hoan phim LGBT toàn cầu - 
Five Films4freedom 2020” Do hội đồng Anh British council tổ chức.

Nghiêm Thị Lê Hoàn Trần Thị Thu Thủy

3.18 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm Mật ong Behonex của công ty 
CP Ong mật TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Quang Huy Trần Thị Thu Thủy

3.19 Đại học
Thiết kế minh họa truyện “ Đảo mộng mơ” của Tác giả Nguyễn Nhật 
Ánh cho NXB Văn học.

Đỗ Thị Thanh Huyền Trần Thị Thu Thủy

3.20 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm Trà Bồ Công Anh của công ty 
P&K.

Nguyễn Lê Hoàng Kiên Trần Thị Thu Thủy

3.21 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sự kiện Go Skate boarding day” do công 
ty cổ phần thương mại Boo tổ chức.

Nguyễn Quốc Kiên Trần Thị Thu Thủy

3.22 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm hạt khô DK Harvest của Cty 
TNHH Kinh doanh & XNK Diên Khánh.

Phạm Thu Nga Trần Thị Thu Thủy

3.23 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm mỳ pasta của công ty TNHH 
Panzani Asian.

Nguyễn Thị Thảo Vân Trần Thị Thu Thủy

3.24 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm Đồ chơi thông minh của công 
ty CP Thiết bị KT và Đồ Chơi an toàn Việt Nam

Lê Hà Vy Trần Thị Thu Thủy

3.25 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo sản phẩm quần jean V - Sixtyfour của Công ty 
TNHH Việt Thắng Jean.

Bùi Mai Anh Nguyễn Gia Hưng

3.26 Đại học Thiết kế minh hoạ truyện cố tích Grim Hoàng tử Êch cho NXB Kim 
Đồng.

Lê Thị Lan Anh Nguyễn Gia Hưng
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3.27 Đại học
Thiết kế đồ hoạ quảng cáo cho các sản phấm hải sản khô ( cá khô, tôm 
khô, mực khô) của công ty TNHH Kovinas.

Phùng Vân Anh Nguyễn Gia Hưng

3.28 Đại học Thiết kế Minh họa tiểu thuyết Coraline của tác giả Neil Gaiman cho 
NXB Văn học.

Nguyễn Hương Giang Nguyễn Gia Hưng

3.29 Đại học Thiết kế quảng cáo cho các sản phẩm giống rau quả của Công ty c ố  phần 
tập đoàn giống cây trồng VN- Vinaseed.

Hồ Thị Ngọc Huyền Nguyễn Gia Hưng

3.30 Đại học Minh họa truyện "Cuộc Phiêu Lưu Của Pinocchio" của tác giả Carlo 
Collodi cho NXB Kim đồng.

Đỗ Đăng Khoa Nguyễn Gia Hưng

3.31 Đại học
Thiết kế đồ hoạ quảng cáo cho các sản phấm bóng đèn thông minh của 
côngtyTN H H M PE

Lê Tuấn Minh Nguyễn Gia Hung

3.32 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sự kiện "EUROPE DAY CONCERT 
2020" (Hòa nhạc Ngày Châu Âu 2020) do Phái đoàn Liên minh Châu Âu 
tại Việt Nam tổ chức

Tạ Kiều My Nguyễn Gia Hung

3.33 Đại học Thiết kế bộ lịch năm 2021 chủ đề "Hà Nội các mùa hoa" cho NXB Mỹ 
thuật.

Cao Nguyệt Nga Nguyễn Gia Hung

3.34 Đại học

Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sự kiện "Festival ảo thuật quốc tế năm 
2020 tại TP. Hồ Chí Minh"do Hiệp hội IBM RING 397(International 
Brotherhood of Magicians) và IMS Ring 327 (International Magicians 
Society) tại Việt Nam khởi xướng phối hợp cùng Câu lạc bộ Ảo thuật 
Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Nguyễn Hải Phong Nguyễn Gia Hung

3.35 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm Hoa quả sấy của công ty TNHH 
Lavite.

Mai Thị Quyên Nguyễn Gia Hưng

3.36 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo sản phẩm Savie chocolate của công ty TNHH 
sô cô la Hưng Nam.

Lê Thu Thảo Nguyễn Gia Hung

3.37 Đại học Thiết kế đồ hoạ quảng cáo cho sản phẩm mì Mộc Việt của công ty Ace 
Cook

Nguyễn Bảo Trâm Nguyễn Gia Hung

3.38 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sự kiện TOYOTA CONCEPT 2020 (Hòa 
nhạc Toyota) do Công ty Toyota Việt Nam phối hợp với Dàn nhạc Giao 
hưởng Việt Nam tổ chức

Hoàng Thu Trang Nguyễn Gia Hưng

3.39 Đại học Thiết kế quảng cáo cho sự kiện lễ hội Xiếc mùa hè. Do liên đoàn xiếc 
Việt Nam tổ chức

Lê Thị Trang Nguyễn Gia Hung

3.40 Đại học Thiết kế bộ bao bì thương mại Gạo Việt của công ty Vinafood. Đào Mạnh Tuấn Nguyễn Gia Himg

3.41 Đại học Thiêt kê đồ họa quảng cáo cho sản phâm ô mai Hông Lam của công ty 
CP Hồng Lam.

Nguyễn Thị Bình Lê Phương Lan

3.42 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm mật ong Honey Land của công 
ty CP Ong mật Tiền Giang.

Nguyễn Thị Yến Chi Lê Phương Lan

3.43 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm tinh dầu của hãng Oil la. Phạm Thu Hằng Lê Phương Lan
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3.44 Đại học Thiết kế bộ Tem chủ đề Chim cho Tống công ty tem Việt Nam. Lương Thị Minh Huyền Lê Phương Lan

3.45 Đại học
Thiết kế minh hoạ truyện "Bởi vì Wimi Dixie" của tác giả Kate Di 
Camillo cho NXB Hội Nhà Văn.

Đinh Như Tiểu Linh Lê Phương Lan

3.46 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm Trà hoa của hãng An Trà. Lại Thị Hoa Linli Lê Phương Lan
3.47 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm café của hãng Han Coffee. Lê Tài Mỹ Lộc Lê Phương Lan
3.48 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm tưong ớt của hãng Heinz. Lê ánh Ngọc Lê Phương Lan
3.49 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm bánh của hãng Nguyên Ninh. Nguyễn Vinh Phúc Lê Phương Lan

3.50 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm xà bông handmade của hãng 
Coco Secret Việt Nam.

Đỗ Như Quỳnh Lê Phương Lan

3.51 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho "Liên hoan âm nhạc Guitar Finger Style 
2020" tổ chức tại Việt Nam.

Vũ Thu Thủy Lê Phương Lan

3.52 Đại học
Thiết kế minh họa truyện "Cậu bé rừng xanh" của tác giả Rudyard 
Kipling cho NXB Văn hóa thông tin.

Đường Thị cẩm  Tú Lê Phương Lan

3.53 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm bánh Cosy của công ty Kinh Đô. Đào Lê Hải Yến Lê Phương Lan

3.54 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm bánh Donut của cửa hàng Fresh 
Garden thuộc công ty TNHH PHD,

Đồng Ngọc Anh Lê Thị An Tư

3.55 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm tai nghe của công ty Notes 
Audio.

Mai Phương Anh Lê Thị An Tư

3.56 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sự kiện "Kỷ niệm 50 năm Ngày Trái Đất 
1970 - 2020" do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF tổ chức.

Nguyễn Duy Anh Lê Thị An Tư

3.57 Đại học
Thiết kế minh họa cho truyện cổ Andersen "Bầy Chim Thiên Nga' của 
NXB Kim Đồng.

Nguyễn Ngọc ánh Lê Thị An Tư

3.58 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm Hưong thảo mộc thuộc công ty 
TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Uyển Như

Trần Thị Thùy Dung Lê Thị An Tư

3.59 Đại học
Thiết kế minh họa cho tiểu thuyết "Hai vạn dặm dưới đáy biến" của tác 
giả Jules Verne cho NXB Văn học.

Nguyễn Hiền Giang Lê Thị An Tư

3.60 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sự kiện " Robocon 2020 do VTV tố chức 
vòng loại tại Việt Nam.

Nguyễn Hà Minh Lê Thị An Tư

3.61 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm gia dụng bằng tre cho công ty 
cổ phần thương mại và đầu tư Barotex

Đặng Hằng Ngân Lê Thị An Tư

3.62 Đại học Thiết kế minh họa truyện cổ Grim "Hansel & Gretel" cho NXB Kim 
Đồng.

Nguyễn Thị Hồng Ngân Lê Thị An Tư

3.63 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo sản phấm cho công ty Cà phê Archcafe. Nguyễn Bảo Ngọc Lê Thị An Tư
3.64 Đại học Thiết kế bộ lịch treo tường chủ đề ngày tết Việt Nam Trần Thị Ngọc Lê Thị An Tư



3.65 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm Hoa quả sấy cho công ty 
L'angfarm.

Lê Thị Thúy Lê Thị An Tư

3.66 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm Mỳ Ỹ cho công ty Panzani. Nguyễn Thị Trang Lê Thị An Tư

3.67 Đại học Thiết kế minh họa truyện ngắn "Vợ chồng A phủ" của tác giả Tô Hoài 
cho NXB Văn học.

Lưu Thị Yến Lê Thị An Tư

3.68 Đại học
Thiết kế bộ lịch năm Tân Sửu 2021 chủ đề Âm nhạc truyền thống Việt 
Nam cho Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Nguyễn Thị Lan Anh Ngô Anh Cơ

3.69 Đại học
Thiết kế và minh hoạ truyện: "Pippi" tất dài của tác giả Astrid Lindgren 
cho công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam.

Đinh Hồng Châu Ngô Anh Cơ

3.70 Đại học
Thiết kế và minh hoạ truyện cổ Grimm “bạch tuyết và 7 chú lùn” cho 
NXB Kim Đồng.

Trần Thị Minh Châu Ngô Anh Cơ

3.71 Đại học
Thiết kế và minh họa truyện sử thi dân tộc “Sử Thi Đăm Săn” cho NXB 
Kim Đồng.

Lương Thị ánh Dương Ngô Anh Cơ

3.72 Đại học
Thiết kế và minh hoạ truyện "Alice ở xứ sở thần tiên" của tác giả Lewis 
Carroll cho công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam.

Trần Minh Đức Ngô Anh Cơ

3.73 Đại học
Thiết kế và minh hoạ tập thơ “Con nít con nôi” của Hoa Cúc và Melmel 
cho Nhà xuất bản Văn Hóa - Nghệ thuật.

Lê Thu Hà Ngô Anh Cơ

3.74 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm sô cô la thương hiệu Kimmy's 
Chocolate của Công ty TNHH MTV Socola Kimmy.

Dương Phương Liên Ngô Anh Cơ

3.75 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho Friskies - Thương hiệu thức ăn cho mèo 
thuộc sử hữu của Công ty Nestlé Purina-PetCare.

Nguyễn Diệu Linh Ngô Anh Cơ

3.76 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm ống hút cỏ thân thiện với môi 
truờng của Công ty TNHH Greenjoy.

Nguyễn Thúy Nga Ngô Aiứi Cơ

3.77 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên sấy Idiô 
DOCHICO của Công ty cổ phần DOCHICO ( Đồng Chiêm ) .

Nguyễn Thị Như Ngô Anli Cơ

3.78 Đại học
Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm trà Phúc Long của Công ty 
TNHH SX TM Phúc Long.

Nguyễn Thu Thảo Ngô Anh Cơ

3.79 Đại học
Thiết kế và minh hoạ truyện Hoàng Tử Bé của tác giả của tác giả Antoine 
de Saint-Exupery cho NXB Kim Đồng.

Nguyễn Trung Tín Ngô Anh Cơ

3.80 Đại học Bộ sản phẩm chân nến đế bàn dùng trong sinh hoạt Ngô Huệ Anh Nguyễn Mạnh Thấm
3.81 Đại học Bộ đôn chậu trồng cây trang trí nội thất văn phòng Nguyễn Thị Hương Nguyễn Mạnh Thấm
3.82 Đại học Bộ sản phấm quà tặng lưu niệm Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Mạnh Thấm

3.83 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dạ hội dành cho nữ Nguyễn Thu Dung Nguyễn Hương Ly 
Trần Thu Hồng

3.84 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức trình diễn dành cho nữ
Trần Thị Kim Dung Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng



3.85 Đại học
Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dạ hội dànli cho nữ Lê Hương Giang Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.86 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức lễ hội dành cho nữ
Bùi Thị Hằng Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.87 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức biểu diễn dành cho nam
Đỗ Hữu Khải Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.88 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức biểu diễn dành cho nữ
Đào Thùy Linh Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.89 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức trình diễn dành cho nữ
Đinh Thị Thùy Linh Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.90 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức lễ hội dành cho nữ
Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.91 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dạo phố dành cho nữ
Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.92 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức thường nhật dành cho nữ
Nguyễn Hiền My Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.93 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dạ hội dành cho nữ
Nguyễn Bòng Ngọc Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.94 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dạo phố dành cho nữ
Phan Thị Trinh Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.95 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức cưới dành cho nữ
Nguyễn Thị Tố Líyên Nguyễn Hương Ly 

Trần Thu Hồng

3.96 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức thường nhật dành cho nữ Nguyễn Thị Vân Anh Đỗ Đông Hưng 
Trần Thu Hồng -

3.97 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức trình diễn dành cho nữ Nguyễn Tiến Du Đỗ Đông HuTig 
Trần Thu Hồng

3.98 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dạo phố dành cho nữ
Trịnh Kim Mỹ Duyên Đỗ Đông Hvmg 

Trần Thu Hồng

3.99 Đại học
Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dành cho cuộc thi sắc đẹp Trần Thị Thùy Dương Đỗ Đông Hung 

Trần Thu Hồng

3.100 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức thường nliật dành cho nữ Trần Thanh Hải Đỗ Đông Hưng 
Trần Thu Hồng

3.101 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức biểu diễn dành cho nữ
Nguyễn Thị Huế Đỗ Đông Hưng 

Trần Thu Hồng



3,102 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức biểu diễn dành cho nữ
Nguyễn Thị Thùy Linh Đỗ Đông Hưng 

Trần Thu Hồng

3.103 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức cưới dành cho nữ
Nguyễn Thị Ngọc Loan Đỗ Đông Hưng 

Trần Thu Hồng

3.104 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức lễ hội dành cho nữ
Trần Minh Lý Đỗ Đông Hưng 

Trần Thu Hồng

3.105 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức cưód dành cho nữ
Phạm Thị Mỹ Đỗ Đông Hưng 

Trần Thu Hồng

3.106 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dạo phố dành cho nữ
Hoàng Bích Ngọc Đỗ Đông Hưng 

Trần Thu Hồng

3.107 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức lễ hội dành cho nữ
Nguyễn Văn Nhân Đỗ Đông Hung 

Trần Thu Hồng

3.108 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dạo phố dành cho nữ
Lâm Minh Nhật Đỗ Đông Hưng 

Trần Thu Hồng

3.109 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dạ hội dành cho nữ
Bùi Yến Nhi Đỗ Đông Hưng 

Trần Thu Hồng

3.110 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức dạ hội dành cho nữ
Nguyễn Thị Quỳnh Như Đỗ Đông Hung 

Trần Thu Hồng

3.111 Đại học Thiết kế và thể hiện bộ trang sức thường nhật dành cho nữ
Nguyễn Thị Lan Phương Đỗ Đông Hưng 

Trần Thu Hồng
3.112 Đại học TKKD Kệ trưng bày sản phấm Hoàng Lan Anh Nguyễn Anh Tuấn
3.113 Đại học TKKD Đèn ốp trần trang trí phòng khách □ Nguyễn Mai Anh Nguyễn Anh Tuấn
3.114 Đại học TKKD Xe may điện Nguyễn Tùng Anh Nguyễn Anh Tuấn
3.115 Đại học TKKD Xe máy điện Nguyễn Vinh Gia Huy Nguyễn Anh Tuấn _________ 2
3.116 Đại học TKKD Ghế đọc sách Đinh Thị Phượng Nguyễn Anh Tuấn
3.117 Đại học TKKD Ô tô bán tải chạy điện Nguyễn Thị Bích Phượng Nguyễn Anh Tuấn
3.118 Đại học TKKD Xe máy điện ba bánh Trần Thị Thương Thương Nguyễn Anh Tuấn
3.119 Đại học TKKD Ghế nghỉ cho gia đình Nguyễn Thị Trang Nguyễn Anh Tuấn
3.120 Đại học TKKD Đèn treo trang trí phòng bếp Nguyễn Quỳnh Trang Nguyễn Anh Tuấn
3.121 Đại học TKKD xe máy điện Scooter Trần Tuấn Anh Trần Thị Diệu Thúy
3.122 Đại học TKKD xe điện gấp gọn Vũ Hoàng Anh Trần Thị Diệu Thúy
3.123 Đại học TKKD máy sấy tay Trần Lệ Chính Trần Thị Diệu Thúy
3.124 Đại học TKKD Máy hút bụi cầm tay Hoàng Kim Dung Trần Thị Diệu Thúy
3.125 Đại học TKKD Máy cắt cỏ tự động Tạ Thị Hiền Trần Thị Diệu Thúy
3.126 Đại học TKKD Máy cắt cỏ tự động Bùi Gia Khánh Trần Thị Diệu Thúy
3.127 Đại học TKKD Máy kẹp, nướng bánh mỳ Ngô Kim Trà My Trần Thị Diệu Thúy
3.128 Đại học TKKD Ô tô điện 5 chỗ Cao Tùng Nghĩa Trần Thị Diệu Thúy



3.129 Đại học TKKD Máy tạo độ ấm không khí Trần Thị Ngọc Oanh Trần Thị Diệu Thúy
3.130 Đại học TKKD Máy lọc kliông khí ĐỖ Thị Thu Thảo Trần Thị Diệu Thúy
3.131 Đại học TKKD Máy cho thú nuôi ăn tự động Phí Thị Hương Giang Cồ Quang Thùy
3.132 Đại học TKKD Đèn trần phòng khách Nguyễn Thị Thu Hà Cồ Quang Thùy
3.133 Đại học TKKD Robot phục vụ Nguyễn Việt Hà Cồ Quang Thùy
3.134 Đại học TKKD Mũ bảo hiếm Lê Thị Mỹ Hảo Cồ Quang Thùy
3.135 Đại học TKKD Ồ tô điện Trần Trung Hiếu Cồ Quang Thùy
3.136 Đại học TKKD Đèn trần Trịnh Thị Hồng Cồ Quang Thùy
3.137 Đại học TKKD Vòi uống nước công cộng Đinh Thị Phương Huyền Cồ Quang Thùy
3.138 Đại học TKKD Bồn rửa tay công cộng Phạm Diệu Linh Cồ Quang Thùy
3.139 Đại học TKKD Xe đồ choi trẻ em Đỗ Huyền My Cồ Quang Thùy
3.140 Đại học TKKD Máy sấy móng tay Trần Lê Hương Nhi Cồ Quang Thùy
3.141 Đại học TKKD Trạm sạc xe máy điện Nguyễn Thị Thu Trang Cồ Quang Thùy
3.142 Đại học TKKD Máy massge cố Phạm Hải Yến Cồ Quang Thùy
3.143 Đại học TKKD Loa bluetooth Đào Mai Anh Đỗ Đình Tuyến
3.144 Đại học TKKD Kính thực tế ảo Nguyễn Đăng Duy Đỗ Đình Tuyến
3.145 Đại học TKKD Máy phun sương tạo ấm không khí Nguyễn Thị Dung Đỗ Đình Tuyến
3.146 Đại học TKKD Đèn bàn Nguyễn Vân Dũng Đỗ Đình Tuyến
3.147 Đại học TKKD Máy hủy tài liệu Nguyễn Quốc Đạt Đỗ Đình Tuyến
3.148 Đại học TKKD Ghế nghỉ công cộng Huỳiứi Anh Đức Đỗ Đình Tuyến
3.149 Đại học TKKD Trạm sạc xe điện công cộng Bùi Thị Thu Hiền Đỗ Đình Tuyến
3.150 Đại học TKKD Case máy tính Ngô Thị Huế Đỗ Đình Tuyến
3.151 Đại học TKKD Bếp điện thông minh Trần Thị Mỹ Linh Đỗ Đình Tuyển
3.152 Đại học TKKD Máy sấy tay trong w c Đỗ Thị Phượng Đỗ Đình Tuyến
3.153 Đại học TKKD Máy trồng rau tự động Nguyễn Thị Huyền Trang Đỗ Đình Tuyến
3.154 Đại học Thiết kế tranli trang trí trong không gian nội thất nhà ở Nguyễn Thị Vân Anh Phạm Văn Tiến
3.155 Đại học Thiết kế tranh trang trí trong không gian nội thất nhà ở Phí Thị Thu Hằng Phạm Văn Tiến
3.156 Đại học Thiết kế tranh trang trí trong không gian nội thất nhà ở Nguyễn Thương Ly Phạm Văn Tiến
3.157 Đại học Thiết kế vách ngăn trang trí trong không gian nội thất nhà ở Nguyễn Thị Thẳm Phạm Văn Tiến
3.158 Đại học Thiết kế tạo dáng đồng bộ sản phấm lọ hoa nghệ thuật Trần Lâm Oanh Trịnh Tuân

3.159 Đại học Thiết kế tạo dáng đồng bộ sản phấm thủy tinh dùng trong nhà bếp-BỘ 
đimg gia vị

Hoàng Thị Hoài Phương Trịnh Tuân

3.160 Đại học Thiết kế tạo dáng đồng bộ sản phấm chiều sáng ngoại thất ( Khu đồ thị 
Vinhome Việt Hưng)

Lê Thị Phượng Trịnh Tuân

3.161 Đại học Thiết kế tạo dáng đồng bộ sản phấm đèn trang trí nội thất-Đèn ngủ Hoàng Văn Tùng Trịnh Tuân



3.162 Đại học
Sáng tác trang phục dã ngoại mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25-35) dựa trên nghiên cứu thời trang nam giới châu Âu thập niên 20 thế 
kỷ 20

Đào Phương Anh Bùi Quang Khánh

3.163 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên ( độ tuối từ 
18-25) dựa trên nghiên cứu trào lưu Punk

Lê Nguyệt Ánh Bùi Quang Khánh

3.164 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
18-25) dựa trên nghiên cúu tranh thờ truyền thống Nepal

Vũ Thị Quỳnh Hoa Bùi Quang Khánh

3.165 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 18-25) dựa trên 
nghiên cứu trang phục biểu diễn Kinh kịch Trung Quốc.

Nguyễn Minh Ngọc Bùi Quang Khánh

3.166 Đại học Sáng tác trang phục dạo phô mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuôi từ 
18-25) dựa trên nghiên cứu nhân vật He

Lê Thị Hồng Nhung Bùi Quang Khánh

3.167 Đại học
Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
18- 25) dựa ưên nghiên cứu trường phái nghệ thuật Art Nouveau

Đào Thị Thu Thủy Bùi Quang Khánh

3.168 Đại học
Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên ( độ tuối từ 
18- 25) dựa trên nghiên cún trường phái hội họa Lập thể

Đỗ Văn Tuấn Bùi Quang Khánh

3.169 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuối từ 25- 30) dựa trên 
nghiên cứu tranh của Gustav Klimt

Trần Thu Trang Bùi Quang Khánh

3.170 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuối từ 25-30) dựa trên 
nghiên cúư kiến trúc Baroque

Đặng Thị Ninh Chi Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.171 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25 - 30) dựa trên nghiên cứu mặt nạ Tuồng

Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.172 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu tạo hình hý kịch Trung Quốc

Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.173 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
18-25) dựa trên nghiên cứu trào lưu nghệ thuật Thị giác - o p  Art

Đào Hiền Lương Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.174 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niến (độ tuối từ 25-30) dựa trên 
nghiên cứu nghệ thuật gấp giấy Origami

Lý Thị Hà Mai Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.175 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25-35) dựa trên nghiên cứu trào lưu thời trang Grunge thập niên 90.

Trần Thị Hiền Mai Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.176 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 25 -30) dựa trên 
nghiên cửu trang phục nữ hoàng cleopatra Ai Cập cổ đại

Nguyễn Thị Minh Thư Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.177 Đại học
Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu hội họa của họa sĩ của Gustav Klimt (1862 - 
1918)

Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.178 Đại học sáng tác trang phục dạo phố cho nữ thanh niên (độ tuối 25-30) mùa thu 
đông dựa trên nghiên cứu nghệ thuật gấp giấy Origami

Nguyễn Thu Trang Nguyễn Thị Diệu Huyền



3.179 Đại học Sáng tác trang phục đi dự sự kiện cho nữ thanh niên (độ tuối từ 25-30) 
dựa trên nghiên cứu truờng phái nghệ thuật Biểu hiện Đương đại

Bùi Thị Tú Anh Vũ Chí Công

3.180 Đại học
Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuối từ 

25-30) dựa trên nghiên cứu trang phục trong nghệ thuật Hí kịch Trung 
Hoa

Nguyễn Thị c ẩ m  Anh Vũ Chí Công

3.181 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuôi từ 25-30) dựa trên 
nghiên cứu trang phục nữ thần sống Kumari - Nepal

Nguyễn Thị Dung Vũ Chí Công

3.182 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu tranli Đông Hồ

Nguyễn Thùy Dương Vũ Chí Công

3.183 Đại học
Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu gốm Hoa lam Việt Nam thế kỉ 15-16

Nguyễn Thu Hương Vũ Chí Công

3.184 Đại học
Sáng tác trang phục dự sự kiện cho nữ (20-25) dựa theo nghiên cứu 
trường phái lập thể

Nguyễn Hoàng Diệu Linh Vũ Chí Công

3.185 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 25-30) dựa trên 
nghiên cứu kiến trúc thánh đường Karlskirche nước Áo

Nguyễn Thị Linh Vũ Chí Công

3.186 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuối từ 25-30) dựa trên 
nghiên cứu kiến trúc thánh đường San Vitale, Italy

Dương Thị Hồng Loan Vũ Chí Công

3.187 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 25-30) dựa trên 
nghiên cứu kiến trúc nhà thờ Đức Bà Reims nước Pháp

Pliạm Trà Giang Vũ Chí Công

3.188 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25-30) dựa trên nghiên cúư trang phục truyền thống Kebaya Indonesia

Nguyễn Khánh Huyền Vũ Chí Công

3.189 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu tranh Hàng Trống

Dương Thị Thúy Kiều Vũ Chí Công

3.190 Đại học
Sáng tác trang phục đi dự sự kiện thảm đỏ cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
20 - 25) dựa trên nghiên cứu trang phục trong lễ hội tôn giáo Voo Doo 
của Benin

Đàm Thu Hiền Vũ Chí Công

3.191 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanli niên (độ tuối từ 
20 - 25) dựa trên nghiên cứu trang phục thời kỳ Victoria TK19

Nguyễn Đức Huỳnh Vũ Chí Công

3.192 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố cho nữa thanh niên (25-35 tuối) dựa theo 
nghiên cứu về họa tiết nghệ thuật đồ gỗ Khokhloma Dân tộc Nga

Nguyễn Thanh Phương Vũ Chí Công

3.193 Đại học trang phục dạ hội cho nữ độ tuổi 25-30 dựa trên nghiên cứu tạo hình và 
họa tiết nhà thờ Notre - Dame de la Trellie Cathegral

Lê Thị Trang Vũ Chí Công

3.194 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 18-25) dựa trên 
nghiên cúư trang phục Rococo thế kỷ 18.

Nguyễn Thị Ngọc Anh Vũ Chí Công

3.195 Đại học
Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
18-25) dựa trên nghiên cứu trang phục dân tộc H’Mông

Quách Thu Hiền Vũ Chí Công



3.196 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuối từ 25-30) dựa trên 
nghiên cứu trang phục quý tộc Anh TK19

Vũ Thị Thu Hương Vũ Chí Công

3.197 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu nghệ thuật gấp giấy Origami

Lê Thị Hương Mơ Vũ Chí Công

3.198 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 25- 
30) dựa trên nghiên cúu chùm tranh vườn của Monet

Tạ Hà Ngân Vũ Chí Công

3.199 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuối từ 25-30) dựa trên 
nghiên cứu tranh kính nhà thờ Florence Italy

Vũ Thị Nhiên Vũ Chí Công

3.200 Đại học
Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuối từ 25-30) dựa trên 
nghiên cứu nghệ thuật Pháp lam Huế

Hoàng Thị Như Quyên Vũ Chí Công

3.201 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho trẻ em (độ tuổi từ 6-9) 
dựa trên nghiên cứu trang phục thòi Phục hưng ở Pháp

Đào Diễm Quỳnh Vũ Chí Công

3.202 Đại học
Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuối từ 25 - 30) dựa 
trên nghiên cứu trang phục thời kỳ Victoria (1890)

Trần Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.203 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuối từ 25-30) dựa trên 
nghiên cứu nghệ thuật Baroque

Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.204 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu phong cách Bohemian

Bùi Thị Minh Hằng Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.205 Đại học Sáng tác ừang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên(độ tuối từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu trang phục thời kỳ Phục hưng Italy

Lê Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.206 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu trào lưu thời trang Punk

Lê Cẩm Ly Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.207 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố thu đông cho nữ thanh niên (độ tuối từ 25- 
30) dựa trên nghiên cứu văn hoá Tây Tạng

Hà My Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.208 Đại học
Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu nghệ thuật Baroque

Phạm Thị Thanh Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.209 Đại học
Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu hoạ tiết gốm sứ thòi Minh, Trung Quốc

Nguyễn Hoài Thu Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.210 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
20-30) dựa trên nghiên cứu trào lưu Rock chic

Hồ Hoài Thương Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.211 Đại học Sáng tác trang phục dạ hội cho nữ thanh niên (độ tuối từ 18-25) dựa trên 
nghiên cứu trang phục Hy Lạp cổ đại

Nguyễn Quỳnh Trang Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.212 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
18-25) dựa trên nghiên cứu quân phục Mỹ

Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.213 Đại học Sáng tác trang phục công sở mùa thu đông cho nữ thanh niên (độ tuổi từ 
25-35) dựa trên nghiên cím trang phục truyền thống của người H'Mong

Vũ Thị Vui Nguyễn Thị Diệu Huyền



3.214 Đại học Sáng tác trang phục dạo phố mùa xuân hè cho nữ thanh niên (độ tuối từ 
25-30) dựa trên nghiên cứu nghệ thuật Art Deco

Đoàn Thị Trương Vương Nguyễn Thị Diệu Huyền

3.215 Đại học TKNT công trình văn phòng công ty 5S Media. Không gian thể hiện: 
Sảnh và khu làm việc

Lê Đức Anh Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.216 Đại học TKNT công trìrứi văn phòng Urban Outffiters: Kliông gian thế hiện. 
Sảnh và khu làm việc

Lê Tuấn Anh Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.217 Đại học TKNT công trình Văn phòng Creative Lab by u p .  Không gian thể hiện: 
Sảnh và khu làm việc mở

Nguyễn Hoàng Anh Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.218 Đại học
TKNT công trình triển lãm thiết bị vệ sinh Inax. Không gian thế hiện: 
Ngoại thất và không gian trưng bày

Vũ Văn Thế Anh Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.219 Đại học TKNT công trình văn phòng hãng phim Pixar Animation Studios. Không 
gian thể hiện: Sảnh và khu làm việc

Nguyễn Quý Hiệp Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.220 Đại học TKNT công trình nhà hàng Geometry. Không gian thể hiện: Quầy Bar và 
khu ngồi

Nguyễn Thị Hường Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.221 Đại học TKNT công trình nhà hàng Trung Hoa "Kiều Hoa quán". Không gian thế 
hiện: Quầy Bar và khu ngồi

Lê Đình Lâm Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.222 Đại học
TKNT công trình trung tâm giao lun văn hóa Nhật Bản. Không gian thế 
hiện: Sảnh và Triển lãm

Lê Phương Linh Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.223 Đại học
TKNT công trình bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Không gian 
thể hiện: Khánh tiết và khu trưng bày

Lê Thị Hoàng Ngân Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hrnig

3.224 Đại học TKNT công trình bảo tàng văn hóa điêu khắc Chămpa. Không gian thế 
hiện: Khánh tiết và khu trưng bày

Phạm Hồng Ngọc Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.225 Đại học
TKTN công trình khách sạn Tropical. Không gian thể hiện: Sảnh và 
Phòng ngủ

Nguyễn Thị Hồng Nhung Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.226 Đại học
TKNT công trình Resrort Hội An. Không gian thể hiện: Sảnh và phòng 
ngủ

Vũ Thị Huyền Trang Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hung

3.227 Đại học TKNT công trình showroom rượu vang Đà Lạt. Không gian trưng bày và 
không gian trải nghiệm

Nguyễn Mạnh Tuấn Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hưng

3.228 Đại học TKNT công trình Nhà hàng Nhật Bản Sykiayaki. Không gian thể hiện: 
Quầy Bar và khu ngồi

Nguyễn Thị Tuyết Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hung

3.229 Đại học TKNT công trình nhà hàng chay An Nhiên. 
Không gian thể hiện: Quầy Bar và khu ngồi

Đỗ Thị Thùy Vân Hồ Nam
Nguyễn Hoàng Hung

3.230 Đại học TKNT công trình khách sạn Phú Quốc. 
Không gian thể hiện: Sảnh và Phòng ngủ

Phạm Thị Ngọc Anh Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lun Việt Thắng
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3.231 Đại học TKNT công trình văn phòng Vietceramics. Không gian thế hiện: Khu 
làm việc trung và khu pantry

Phạm Phương Anh Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Luu Việt Thắng

3.232 Đại học TKNT công trình Showroom Phích nước Rạng Đông. Không gian thế 
hiện: Khu lễ tân và khu trưng bày kết họp trải nghiệm

Lãnh Đức Cường Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.233 Đại học
TKNT công trình nhà hàng Maison De LaVie
(nhà hàng Đông Dưoưg. Không gian thể hiện: Phòng ăn VIP và Phòng 

ăn chính

Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.234 Đại học TKNT công trình Showroom Inax. KJióng gian thế hiện: Sảnh và khu 
trưng bày sản phẩm

Vũ Đức Dũng Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.235 Đại học
TKNT công trình quán café The Coffee House. Không gian thể hiện: 
Quầy bar và khu ngồi 
cho khách

Nguyễn Hồng Dương Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.236 Đại học TKNT công trình Lâu đài Tam Đảo. 
Không gian thể hiện: Sảnh và Lounge bar

Hoàng Quốc Đạt Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.237 Đại học TKNT công trìiứi khách sạn Amis. 
Không gian thể hiện: Sảnh và Phòng ngủ

ĐỖ Thị Thúy Hà Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.238 Đại học
TKNT công trình triển lãm Ắm thực cung đình Huế. Không gian thế 
hiện: Khu trung bày và 
khu trải nghiệm

Lê Thị Thanh Lan Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.239 Đại học TKNT công trình nhà hàng Hải Sản. Không gian thể hiện: Sảnh và phòng 
ăn chính

Đào Khánh Linh Nguyễn Manh Việt Cường 
Luu Việt Thắng

3.240 Đại học TKNT công trình showroom gạch ốp lát Vietceramics. Không gian thể 
hiện: Sảnh và Khu trưng bày sản phẩm

Nguyễn Tuyết Ngân Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.241 Đại học
TKNT công trình nhà hàng ẩm thực Pháp Gusteau’s Brasserie. Không 
gian thể hiện: Sảnh và phòng 
ăn chính

Bùi Cẩm Ngọc Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.242 Đại học TKNT công trình nhà hàng hải sản Hawaii. 
Không gian thể hiện: Sảnh và phòng ăn chính

Nguyễn Thị Thương Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.243 Đại học TKNT công trình Rạp chiếu phim Victor.
Không gian thể hiện: Sảnh và phòng chiếu clúnh

Cấn Ngọc Tiến Nguyễn Mạiứi Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.244 Đại học TKNT công trình bảo tàng Nhạc khí Việt Nam. Không gian thể hiện: 
Sảnh khánh tiết và BGiu tnmg bày nhạc khí

Vũ Thị Ngọc Tú Nguyễn Mạnh Việt Cưòug 
Lưu Việt Thắng

3.245 Đại học TKNT công trình nhà hàng du mục S’rianavia. 
Không gian thể hiện: Sảnh và phòng ăn chính

Nguyễn Thảo Vy Nguyễn Mạnh Việt Cường 
Lưu Việt Thắng

3.246 Đại học TKNT công trình quán café Đông Dưoug. Không gian thế hiện: Khu 
quầy Bar và khu thưởng thức

Nguyễn Như Bằng Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh



3.247 Đại học
TKNT công trình văn phòng công ty TNHH Rubik Ocean Việt Nam. 
Không gian thể hiện: Lễ tân và khu làm việc

Nguyễn Thị Điệp Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.248 Đại học
TKNT công trình showroom Foreo. Không gian thể hiện: Lễ tân và khu 
trưng bày

Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.249 Đại học TKNT công trình trường tiểu học vùng cao.
Không gian thể hiện: Khu sinh hoạt chung và lớp học

Đoàn Phương Lan Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.250 Đại học TKNT công trình văn phòng Tòa soạn báo Hoa học trò. Không gian thế 
hiện: Lễ tân và khu làm việc

Phạm Thị Lan Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.251 Đại học TKNT công ừình nhà hàng Seafood. Không gian thể hiện: Phòng ăn Vip 
và khu ăn uống chung

Đặng Diệu Linh Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.252 Đại học
TKNT công trình Showroom Yves Saint Laurent. Không gian thế hiện: 
Khu Lễ tân và trưng bày

Nguyễn Phan Hạnh Linh Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.253 Đại học TKNT công trình khách sạn Luxury. Không gian thế hiện: Sảnh và 
phòng ngủ

Trần Thị Huyền Nhung Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.254 Đại học
TKNT công trình thư viện đồi cát Nam Cường. Không gian thế hiện: 
Sảnh và phòng đọc

Triệu Thị Nhung Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.255 Đại học TKNT công trình khách sạn JW.Marriott. Không gian thể hiện: Sảnh và 
phòng ngủ

Nguyễn Thị Kim Oanh Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.256 Đại học
TKNT công trình Starbucks Coffee. Không gian thể hiện: Khu quầy Bar 
và khu thường thức

Đặng Trường Quân Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.257 Đại học TKNT công trình Triển lãm HPL-AICA. Không gian thể hiện: Vật liệu 
mẫu và rưng bày hoàn thiện

Trịnh Văn Thắng Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.258 Đại học
TKNT công trình nhà hàng The Anam. Không gian thể hiện: Khu quầy 
Bar và khu ăn chung

Nguyễn Thị Thanh Xuân Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.259 Đại học
TKNT công trình thư viện Đại học Kinh tế quốc dân. Không gian thế 
hiện: Sảnh và phòng đọc

Nguyễn Thị Yến Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.260 Đại học TKNT công trình showroom ô tô BMW. Không gian thể hiện: Khu Lễ 
tân và khu tnmg bày

Hoàng Đình Thắng Ngô Bá Quang 
Nguyễn Thị Thùy Linh

3.261 Đại học
TKNT công trình Showroom Playtation. Không gian thể hiện: Lễ tân, 
khu trưng bày và khu trải nghiệm sản phẩm

Bùi Duy Anh Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.262 Đại học TKNT công trình biệt thự tỉnh Hưng Yên. Không gian thế hiện: Phòng 
khách, bếp và phòng ngủ

Trằn Khắc Bằng Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.263 Đại học TKNT công trình quán café Verdant Sight. Không gian thể hiện: Quầy 
pha chế và khu khách ngồi

Bùi Thái Bình Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.264 Đại học
TKNT công trình giao lưu văn hóa Nhật Bản Kirigami. Không gian thế 
hiện: Sảnh đón tiếp và khu giao lưu trải nghiệm Kirigami

Đào Thị Thái Diễm Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly



3.265 Đại học TKNT công trình văn phòng gỗ Minh Long. Không gian thế hiện: Sảnh 
và khối văn phòng làm việc Pantry room.

Vũ Hải Dương Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.266 Đại học
TKNT công trình thư viện Tokyo Community- Trung tâm giao lưu văn 
hóa Nhật Bản-Quang Trung, Hà Nội. Không gian thể hiện: Sảnh thư viện 
và không gian đọc sách

Đặng Thanh Huyền Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.267 Đại học TKNT công trình nhà hàng Nhật Bản. Không gian thể hiện: Khu vực 
chung và khu phòng VIP

Võ Ngọc Long Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.268 Đại học TKNT công trình nhà hàng DAMAI. Không gian thể hiện: Khu lễ tân và 
khu ngồi ăn

Nguyễn Chu Quỳnli Mai Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.269 Đại học
TKNT công trình Showroom đàn Piano STEINWAY &SONS ). Không 
gian thể hiện: Quầy lễ tân và khu truưg bày

Nguyễn Thị Ngọc Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.270 Đại học
TKNT công ừình nhà hàng Qures. Không gian thế hiện: Sảnh và phòng 
ăn lớn

Nguyễn Thu Quỳnh Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.271 Đại học TKNT công trình Showroom đèn Led chiếu sáng xanh, thông minh vì 
sức khỏe con người. Không gian thể hiện: Lễ tân và khu trưng bày

Nguyễn Phương Thảo Trân Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.272 Đại học TKNT công trình quán café Min: Không gian thể hiện: Khu ngồi chírứi 
và khu ngồi sân thượng

Đỗ Đức Thế Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.273 Đại học TKNT công trình quán trà Tea Juvenate. Không gian thế hiện: Khu Lễ 
tân và khu ngồi chính

Phạm Thị Thanh Trang Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.274 Đại học TKNT công trình triển lãm gạch Vietceramics và thiết bị vệ sinh Gessi. 
Không gian thể hiện: Lễ tân và khu trưng bày.

Đỗ Mạnh Tùng Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.275 Đại học TKTN công trình quán café The Book. Không gian thế hiện: Khu pha 
chế và khu ngồi uống

Nguyễn Kim Tùng Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.276 Đại học TKNT công trình khách sạn Lominous Viet. Không gian thế hiện: Sảnh 
và phòng ngủ

Nguyễn Thị Plồng Vân Trần Duy Minh 
Hoàng Thái Ly

3.277 Đại học
TKNT công trình văn phòng Soundcloud. Không gian thể hiện: Lễ tân và 
khu làm việc chung

Nguyễn Mai Anh Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.278 Đại học
TKNT công trình nhà hàng Chay Wisdom. Không gian thể hiện: Sảnh và 
khu ngồi ăn nhóm đông

Nguyễn Việt Anh Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.279 Đại học TKNT công trình Giọt café. Không gian thế hiện: Khu pha chế và ngồi 
chung

Hoàng Quyết Chiến Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.280 Đại học
TKNT công trình bảo tàng nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long. 
Không gian thể hiện: Không gian long trọng và khu trưng bày theo 
chuyên đề: Xuồng ghe trong văn hóa miềm sông nước.

Vũ Văn Đông Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng
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3.281 Đại học
TKNT công trình thư viện Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân 
văn.
Không gian thể hiện: Sảnh và khu đọc

Nguyễn Thị Thanh Hảo Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.282 Đại học
TKNT công trình lâu đài Tam Đảo.
Không gian thể hiện; Phòng xì gà ,phòng ăn , phòng ngủ và thư viện

Phí Đình Hoàng Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.283 Đại học TKNT công trình Tây Nguyên Acoustic coffee. Không gian thế hiện: 
Quầy ba, sân khấu và khu ngồi chung

Phạm Thị Liễu Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.284 Đại học TKNT công trình thư viện Green.
Không gian thể hiện: Khu sinh hoạt chung và khu đọc

Phạm Mỹ Linh Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.285 Đại học
TKNT công trình Fog coffee. Không gian thể hiện: Khu quầy Bar và khu 
ngồi chung

Lê Phương Mai Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.286 Đại học
TKNT công trình nhà sinh hoạt cộng đồng dân tộc Lô Lô. Không gian 
thể hiện: Sảnh và lớp học

Nguyễn Vũ Nga My Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.287 Đại học TKNT công trình Resort My Sun. 
BQiông gian thể hiện: Sảnh và phòng ở

Trịnh Thị Hà My Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.288 Đại học TKNT công trình Ocean Book coffee. Không gian thế hiện: Khu quầy ba 
và khu ngồi chung

Nguyễn Duy Thanh Vu Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.289 Đại học
TKNT công trình bảo tàng địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn. Không 
gian thể hiện: Sảnh khánh tiết và khu truTig bày chuyên đề di sản địa chất 
Cao nguyên đá Đồng Văn

Nguyễn Phương Thảo Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.290 Đại học TKNT công trình trung tâm văn hóa ẩm thực
Thăng Long. Không gian thể hiện: Sảnh lế tân và khu thưởng thức

Đỗ Văn Thiện Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.291 Đại học
TKNT công trình thư viện âm nhạc.
Không gian thể hiện: Sảnh và khu đọc chung

Lưia Thị Anh Thư Vu Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.292 Đại học
TKNT công trình Dreams Coffee. Không gian thế hiện: Khu café người 
lớn và khu vui chơi trẻ em

Trần Ngọc Trung Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.293 Đại học TKNT công trình bảo tàng Khí hậu. Không gian thể hiện. Khu trưng bày 
chuyên đề: Không gian khánh tiết và Kỷ nguyên loài người và thế kỷ IXI

Đặng Bảo Tùng Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.294 Đại học TKNT công trình Millennials Tea & Coffee. Không gian thể hiện: Khu 
quầy Bar và khu ngồi chung

Hoàng Vân Vũ Thu Hoài 
Đặng Đình Dũng

3.295 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí mặt tiền 
Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ.
Chất liệu: Phù điêu Composite

Phạm Quỳnh Anh Ngô Bá Hoàng

3.296 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí mặt tiền 
bảo tàng lịch sử Bandung-Indonesia.
Chất liệu: Phù điêu bê tông

Lê Linh Chi Ngô Bá Hoàng
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3.297 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí nội thất Sảnh chính tầng 1 khu trung 
tâm bảo tàng Dân tộc học. Chất liệu: Phù điêu Đồng

Vũ Văn Dũng Ngô Bá Hoàng

3.298 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí mặt tiền bảo tàng thiên nhiên Hà 
Nội. Chất liệu: Gốm Mosaic

Hoàng Giang Ngô Bá Hoàng

3.299 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí mặt tiền chính Cung thi đấu điền 
kinh trong nhà Mỹ Đình,
Chất liệu: Phù điêu xi măng

Bùi Mạnh Hiển Ngô Bá Hoàng

3.300 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí mặt tiền bảo tàng Văn học Việt Nam. 
Chất liệu: Phù điêu đồng đỏ

Nguyễn Thị Hồng Ngô Bá Hoàng

3.301 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí nội thất Sảnh chính tầng 1 bảo tàng 
sinh thái lò luyện kim Shougang Trung Quốc.
Chất liệu: Phù điêu xi măng

Nguyễn Thị Bích Hồng Ngô Bá Hoàng

3.302 Đại học
Sáng tác tranh hoàng trang trang trí ngoại thất tòa nhà chính trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội. Chất liệu: Gốm ghép mảnh

Ninh Lê Thảo Hương Ngô Bá Hoàng

3.303 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí phần mặt kính ngoài -mặt tiền Thư 
viện quốc gia thành phố Sẹịong, Hàn Quốc. Chất liệu: Kính mầu

Nguyễn Khánh Hưng Ngô Bá Hoàng

3.304 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí mặt tiền chính bên ngoài Tòa nhà 
Đông Nam Á, bảo tàng Dân tộc học. Chất liệu: Phù điêu đất nung

Đỗ Mỹ Linh Ngô Bá Hoàng

3.305 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí phòng thể chất đa năng Monconseil - 
Pháp.
Chất liệu : Kính mầu

.-Lê Kim Anh Trần Mạnh Linh 
Hoàng Văn lung

3.306 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí ngoại thất khu R3-Vincom Mega 
Mali- Royal City.
Chất liệu: Kírứi mầu

Trần Việt Anh Trần Mạrứi Linh 
Hoàng Văn Tùng

3.307 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí ngoại thất Trung tâm văn hóa Xứ 
Đông-Thành phố Hải Dương. Chất liệu: Phù điêu đá

Vũ Hoàng Duy Trần Mạnh Linh 
Hoàng Văn Tùng

3.308 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí nội thất Sảnh chính bảo tàng Phụ nữ 
Việt Nam.
Chất liệu: Sơn màu

Nguyễn Thị Hạnh Trần Mạnh Linh 
Hoàng Văn Tùng

3.309 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí nội thất Sảnh chính bảo tàng Hà Nội. 
Chất liệu: Sơn mầu

Tạ Duy Lân Trần Mạnh Linh 
Hoàng Văn Tùng

3.310 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí mặt tiền bệnh viện trung ương Quân 
đội 108.
Chất liệu: Kính mầu

Nguyễn Đức Mạnh Trần Mạnh Linh 
Hoàng Văn Tùng
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3.311 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí sân trường Đại học Giao thông Vận 
tải.
Chất liệu: Gốm Mosaic

Đặng Nguyễn Trà My Trần Mạnh Linh 
Hoàng Văn Tùng

3.312 Đại học Sáng tác tranh hoành tráng trang trí ngoại thất Cung hữu nghị Việt- 
Trung. Chất liêu thể hiện: Kính mầu

Nguyễn Thị Như Trần Mạnh Linh 
Hoàng Văn Tùng

3.313 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí ngoại thất trường Đại học Xây dimg 
Hà Nội.
Chất liệu: Mosaic

Lê Minh Trung Trần Mạnh Lirứi 
Hoàng Văn Tùng

3.314 Đại học
Sáng tác tranh hoành tráng trang trí mặt tiền bảo tàng Đắk Lăk. Sảnh 
chính bảo tàng.
Chất liệu: Phù điêu Composite:

Nguyễn Văn Tiuờng Trần Mạnh Linh 
Hoàng Văn Tùng

3.315 Đại học
Thiết kế minh họa sách " Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh" của tác giả 
L.M.Montgomery. Cho NXB Nhã Nam

Nguyễn Quỳnh Anh
Lê Thị An Tư

3.316 Đại học
Thiết kế bộ tem bưu chính chủ đề: "Chim Trĩ" của Công ty Tem Việt 
Nam.

Trần Tuấn Anh
Lê Thị An Tư

3.317 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phẩm trầm hương Agarvina của công 
ty TNHH sx Trần hương Việt Nam.

Hứa Thị Ngọc Hà
Lê Thị An Tư

3.318 Đại học Thiết kế bộ bài quảng cáo cho sản phấm Trà Shanam của công ty TNHH 
Trà và đặc sản Tây Bắc.

Nguyễn Thị Thu Huế
Lê Thị An Tư

3.319 Đại học Thiết kế Đồ họa quảng cáo sản phẩm củ quả khô cho Công ty CP NXK 
nhà Bè ( NhaBeXims).

Nguyễn Thu Sương
Lê Thị An Tư

3.320 Đại học Thiết kế minh họa truyện Pinocchio cuả tác giả Carlo Lorenini cho NXB 
Trẻ.

Lê Minh Trang
Lê Tliị An Tư

3.321 Đại học Thiết kế đồ họa quảng cáo cho sản phấm nước ép trái cây Mr.Drink cho 
Công ty TNHH thực phẩm YNGSHIN.

Đoàn Tuấn Anh
Lê Thị An Tư

3.322 Đại học
Thiết kế quảng cáo cho sản phẩm xà bông thảo mộc cho công ty TNHH 
Green Garden ( Greengarden Co.Ltd)
( Greengarden Co,Ltd)

Ma Vũ Phúc Hạnh
Lê Thị An Tư

3.323 Đại học Thiết kế quảng cáo cho sản phẩm Trà Phúc Long. Nguyễn Đăng Tùng Lê Thị An Tư

3.324 Đại học TKNT công trình Nhà hàng Nhật Bản OHARA. Không gian thể hiện: 
Sảnh và khu ăn chung

Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Mạnh Việt Cường

3.325 Đại học TKNT công trình Showroom Thời Trang CANIFA. Không gian thể 
hiện: Sảnh và khu trẻ em

Lê Thị Duyên
Nguyễn Mạnh Việt CưÒTig

3.326 Đại học TKNT công trình Nhà hàng Hải sản. Không gian thế hiện: Khu ăn chung 
và phòng VIP

Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Mạiứi Việt Cường

3.327 Đại học
TKNT công trình Nhà Hàng LUXY RESTAURANT. Không gian thể 
hiện: Quầy Bar- khu ăn chírứi và phòng VIP

Trần Quang Đại
Nguyễn Mạnh Việt Cường
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3.328 Đại học
TKNT công trình Nhà Hàng SUSHI NHẬT, Không gian thế hiện: Quầy 
Bar- kliu ăn chính và phòng VIP

Bùi Hà Phương
Nguyễn Mạnh Việt Cường

3.329 Đại học
TKNT công trình Nhà hàng Khói lam chiều . Không gian thể hiện: Quầy 
Bar- kliu ăn chính và phòng VIP

Lê Quốc Phổ
Nguyễn Mạnli Việt Cưòiìg

3.330 Đại học TKNT công trình Nhà Hàng Trung Hoa . Không gian thể hiện: Lễ tân và 
nhà hàng

Nguyễn Duy Tấn
Nguyễn Mạnh Việt Cường

3.331 Đại học TKNT công trình Rạp Chiếu Phim KH VIỄN TƯỜNG. Không gian thể 
hiện: Khu bán vé và Phòng chiếu phim

Trần Văn Tuân
Nguyễn Mạnh Việt Cường

3.332 Đại học TKNT cồng trình Nhà Hàng GINKGO. Không gian thể hiện: Quầy Bar- 
khu ăn chính và phòng VIP

Nguyễn Huyền Trang
Nguyễn Mạnh Việt Cường

3.333 Đại học Thiết kế kiểu dáng Xe đấy trẻ em Đỗ Thị Phương Thảo Nguyễn Anh Tuấn

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phưong và doanh nghiệp: Không có

STT
Tên đơn vị 

đặt hàng đào 
tạo

Số lượng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo
Kết quả 
đào tạo

1
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H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tố chức

STT Tên chỏ đề hội nghị, hội thảo Thòi gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại biểu tham dự

I. Công khai thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tu’ vấn

Đối tác Thời Kỉnh phí
Tên dự án, nhiệm vụ Người chủ trì và các trong gian thực hiện
khoa học công nghệ thành viên chính nước và 

quốc tế
thực
hiện

(triệu
đồng)

STT Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn

Đề tài KH&CN cấp Bộ
- N ghiên cứu  sản phâm  son mài qua các thời kỳ đã sông vả tôn tại 

ứng  dụng tro n g  các không gian nội thất, xu  huóng sử dụng chất 

liệu sơn m ài trong kliông gian nội thấ t h iện  đại; K hẳng định g iá 

trị vẻ đẹp thẩm  mỹ, giá trị tinh thần, tâm  linh, giá ừỊ ứng  dụng 

của các sản phẩm  sơn m ài, đáp ú n g  nhu cầu  cuộc sống con người 

và phát triển  kinh tế-xã hội; Đ ua ra  nhận đ ịnh và định hướng cho 

th iết kế sản xuất sản phẩm  sơn m ài đương đại v à  thời gian tới; Đ e 

xuất hướng phát triển cho các doanh nghiệp  nghề son m ài, các 

th iết kế m ẫu m ã mới; Sử dụng làm  tài liệu chuyên kỉiảo góp phần 

trong việc giảng dạy, tư  vấn sáng  tạo  th iế t kế các loại hình sản 

phẩm  sơn m ài và chuyên ngành  nội thất; Sử dụng làm sách 

chuyên ngành th iết kế sơn m ài, th iế t kế nội thấ t cho các cơ  sở đào 

tạo trình độ đại học và thạc sĩ tại các sở đào tạo lĩnh vire M ỹ 

thuật ứng dụng.

- Sản phẩm : B áo cáo khoa học nghiệm  thu, B ài báo quốc tế; Sách 

tham  khảo; H ướng dẫn học viên cao học; Tài liệu hội th ảo ...

X u hướng trang  trí 
không gian nội thấ t hiện 
đại sử  dụng chất liệu sơn 
m ài V iệt Nam

B2020-M TC-01

Chủ nhiệm đề tài:
PGS.TS Đ ặng M ai A nh

Thành viên chỉnh:
C G ia Vũ H y Thiều 
ThS. N guyễn N gọc D ũng 
ThS. Nguyễn Thanh Giang 
ThS. N guyễn V ăn B ình 
ThS. Phạm  V ăn Tiến 
ThS. N guyễn H oàng H ung 
ThS. Tạ M inh  T rang

2020-
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II Đề tài KH&CN cấp trường
C ung cấp kiến  thức tổng  quan về chất liệu gốm , phương pháp 

th iết kế v à  chế tác  sản phẩm  trang sức gốm  tro n g  đào tạo  của 

ngành trang  sức cũng như  trên thị trường V iệt N am ; X ây dựng hệ 

thống  lý thuyết có giá trị học thuật, có thể sử  dụng làm  tư  liệu 

tham  khảo học tập và ngh iên  cứu cho g iảng viên và sinh viên nhà 

trường; Sử dụng làm  tài liệu tham  khảo về giải pháp sáng tác và 

th iết kế cho  các cá nhân, cơ  sở sản xuất trang  sức gốm  và tư  liệu 

cho các ngh iên  cứu liên quan.

Sản phẩm : B áo cáo khoa học nghiệm  thu,

Bài báo  khoa học có chỉ số ISSN .

C hất liệu gốm trong 
thiết kế trang sức

ThS. T rần  Thị T hu H ồng 2020 29

K êt quả nghiên  cứu phục vụ công tác hợp  tác đào tạo  giữa K hoa 

N ội ngoại th ấ t và các doanh nghiệp, tăng cường hợp tác với doanh 

nghiệp nâng cao kỹ năng thực hành nghề ngliiệp cho sinh viên của 

N hà truÒTig, qua đó góp phần  nâng cao chấ t ĩưọug  đào tạo của nhà 

trường nói riêng  và chất lưọug đào tạo nguồn nhân  lực M ỹ thuật 

ứng dụng đáp ứng  yêu cầu  của xã hội nó i chung; Đ ưa ra các giải 

pháp nhằm  tăng  cưòng họ p  tác với doanh  nghiệp để nâng cao kỹ 

năng thực hành nghề ngh iệp  cho sinh viên K hoa T rang trí Nội 

ngoại thấ t T rường Đ ại học M ỹ thuật C ông nghiệp 

Sản phẩm : B áo cáo khoa học nghiệm  thu,

B ài báo khoa h ọc  có chỉ số ISSN .

G iải pháp cường hợp tác 
với doanh nghiệp nâng 
cao kỹ năng thực hành 
nghề nghiệp cho sinh 
viên K hoa Trang trí N ội 
ngoại thấ t -Trường Đ ại 
học M ỹ thuật Công 
nghiệp

Chủ nhiệm đề tài 
ThS. T rần Q uỳnh A nh

Thành viên nghiên cứu: 
ThS N guyễn Thị H uệ

2020 29

C ung câp kiến  thức tông quan  vê chât liệu  M osaic, cách thức th iêt 

kế và th i công  chất liệu M osaic ữên  thế giới và V iệ t Nam , nêu rõ 

đặc thù của chất liệu M osaic và m ột số chất liệu khác được ứng 

dụng tro n g  các công trình  điêu khắc, hoành tráng, sự  khác b iệt 

trong  th iết kế và thi công; Đ ưa ra giải pháp  về cách  th iết kế và sử 

dụng chất liệu M osaic trên  bề m ặt đắp nổi và khối trong trang  trí 

trong các không gian công  cộng; B ổ sung kiến thức chuyên 

ngành góp phần nâng cao  chất lưọng đào  tạo chuyên ngành; Sử 

dụng làm tư  liệu tham  khảo  học tập và nghiên cứu  cho giảng viên 

và sinh viên ngành Hoànli tráng; Các nhà thiết kế nội ngoại thất,

11
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C hất liệu M osaic ữ ê n  bề 
m ặt đắp nổi và khối 
trang  trí các không g ian  
công cộng

ThS. H oàng V ăn Tùng 2020 29
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Sản phâm: Báo cáo khoa học nghiệm  thu,

B ài báo khoa học có chỉ số ISSN,

C ụ thê hóa cơ  sở lý luận vê tông  quan nghiên  cứu thị trường, bao 

b ì và th iết kế bao bì và thực trạng  ảnh hưởng nghiên  cứu thị 

trường đối với lĩnh vực th iết kế bao bì ở  V iệt N am ; Làm  rõ tác 

động  của nghiên cứu thị truờ ng  trong lĩnh vực th iết kế bao bì; 

C ung cấp cơ  sở lý luận về nghiên  cứu thị trưÒTig trong lĩnh vực 

th iế t kế bao bì (lĩnh vực có tính  đặc thù cao ở  V iệt N am ); K et quả 

nghiên cứu có thể sử dụng làm tài liệu tham  khảo cho giảng viên, 

sinh  viên; G iúp các doanh nghiệp và các n hà  th iết kế h iểu  rõ vai 

trò  của nghiên  cứu thị truòng  và úng  dụng tro n g  thực tiễn doanh 

nghiệp và trong  quá trình  th iết kế bao bì sản phẩm .

Sản phẩm: B áo cáo khoa học nghiệm  thu,

Bài báo khoa học có chỉ số ISSN.

V ai trò  của nghiên cứu 
thị trư òng  trong lĩnh vực 
th iết kế bao bì

ThS. N guyễn  Thu H ưong 2020 29

ủ h g  dụng m ỹ thuật đa 
phư ơng  tiện trong th iết 
kế nội thất showroom  
hiện  nay

TS. GV C H ồ N am 2020 29
X ác định rõ hình thức và phưong tiện biêu đạt của M ỹ thuật đa 

phưong tiện  trong th iết kế nội thất show room ; C ung cấp kiến 

thức tổng quan về th iế t kế nội th ấ t show room ; Đ ưa ra  nguyên tắc 

th iế t kế show room  tạ i V iệt N am  phù hợp với xu thế trên  thế giới; 

G óp phần tạo  thẩm  m ỹ th iết kế không gian  nội thấ t show room  

hiện  đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu  dùng và 

doanh nghiệp; Đ ề tà i có tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

trong  công tác đào tạo , nghiên cứu khoa học của nhà trường; Sử 

dụng làm tài liệu tham  khảo cho giảng v iên , sinh v iên  ngành 

T hiết kế N ộ i thất v à  cho các đơn vị đào tạo , các công ty  th iết kế 

v à  thi công nội thất nói chung và show room  nói riêng,

Sản phẩm: B áo cáo khoa học nghiệm  thu,

Bài báo khoa học có chỉ số ISSN,

T ư  liệu tham  khảo: ảnh, video.

N ghiên  cứu và ứng dụng 
nhân trắc học trong thiết 
kế nội thất công trình 
nhà ở  chung cư  tại Hà 
N ộ i hiện  nay

Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Phạm  Thị Q uang 
Tuyến

Thành viên nghiên cứu: 
ThS. Đ inh V ăn T ưỏng

2020 29
X ác địnli được công thức xây dim g kích thư ớc nhân trăc  trên cơ  

sở  phân tích  klioa học; Cung cấp kiến thức cơ  bản và giải pháp 

th iế t kế cho sinh v iên  và các nhà th iết kế có  thể tham  khảo trong 

quá trình th iết kế sản phẩm  nội thất chung cư; C ung cấp kiến 

thức tổng quan giúp người tiêu dùng có tư  duy logic, phản biện



có khoa học trong sử diing đồ nội thất; Nâng cao hiệu quả thiêt kê 
sản phẩm về tỷ lệ, thẩm mỹ, bảo đảm sức khỏe và an tòan trong 
sự dụng sản phẩm; Sử dụng kết quả nghiên cứu trong quá trình 
xây dựng bài giảng cho sinh viên của Trường và làm tư tiệu tham 
khảo cho sinh viên các chuyên ngành gần của các cơ sở đào tạo. 
Sản phẩm: Báo cáo khoa học nghiệm thu,

Bài báo khoa học có chỉ số ISSN.
Cung câp và hệ thông hóa các kiến thức cơ bản vê nghệ thuật 
hoành tráng nói chung cũng như hội họa hoành tráng nói riêng, 
quy luật và các hình thức bố cục tranh hoành tráng, các kỹ năng 
cơ bản về nhận thức và ứng dụng như bố cục, chất liệu, tạo liình; 
Kết quả nghiên cứu có giá trị tham khảo, phiic vụ học tập và 
nghiên cứu chuyên ngành tại Trưòng Đại học Mỹ thuật Công 
nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; Sử 
dụng làm tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên, doanh 
nghiệp, các nhà nghiên cứu và các nhà thiết kế trong trang trí 
không gian công cộng, các hoạt động tuyên truyền cổ động hay 
các hoạt động xã hội khác.
Sản phẩm: Báo cáo khoa học nghiệm thu,

Bài báo khoa học có chỉ số ISSN.

Các hình thức bố cục 
trong tranh hoành ừáng 
giai đoạn 2000 đến nay 
ở Việt Nam

ThS. Phạm Xuân Thắng 2020 29

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

STT Tên cơ sở đào tạo hoặc các 
chương trình đào tạo

Thời điểm đánh 
giá ngoài

Kết quả đánh giá/ 
Công nhận

Nghị quyết của 
Hội đồng 
KĐCLGD

Công nhận đạt/ 
không đạt chất 
lưọTig giáo dục

Giấy chứng nhận/ Công nhận

Ngày cấp Giá trị đến

""s Đặng Mai Anh



B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC MỸ THUẬT CỒNG NGHIỆP

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm,

trung cấp sư phạm, năm học 2021-2022

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

Biểu mẫu ỉ  9

STT Nội dung
Diện tích 

(m2)
Hình thức s ử  dụng

Sở hữu Liên kết Thuê

1 Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử 
dụng

17.704

Trong đó:

a Trụ sở chính 17.704 X

b Phân hiệu tại... 0

c Cơ sở 2 tại... 0 /

2 Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 
tạo, nghiên cứu khoa học

16.606
ị :

p
Trong đó: Ỳ

a Trụ sở chính 16.606 X

b Phân hiệu tại... 0

c Cơ sở 2 tại... 0

/  TRƯỜNí 
' đ ạ ỉ  h ọ  

MỸ THU/ 
XỎKCi NGH

B. Công khai thông tin vê các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa 
năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

STT Tên
Số

lượng
Mục đích sử 

dụng
Đối tượng 

sử dụng
Diện tích 
sàn xây 

dựng (m2)

Hình thức sử dụng

Sở Liên kết Thuê

1 Phòng thí nghiệm...

2 Phòng thực hành...
3 Xưởng thực tập... 09 ĐT,NCKH GV,HV,S 889 X

4 Nhà tập đa năng

5 Hội trường 01 ĐT,NCKH GV,HV,S 450 X

6 Phòng học... 108 ĐT,NCKH GV,HV,S 5525 X

7 Phòng học đa phương 
tiện

01 ĐT,NCKH GV,HV,S
V

54 X

8 Thư viện... 01 ĐT,NCKH GV,HV,S 300 X

9 Trung tâm học liệu...

10
Các phòng chức năng 
khác



c. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện 
và trung tâm học liệu
STT Tên Số lưọưg

1 Số phòng đọc 01

2 Số chỗ ngồi đọc 48

3 Số máy tính của thư viện 10

4
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong 
thư viện (đầu sách, tạp chí) 2200

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 0

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên
STT Tên Tỷ lệ

1 Diện tích đấưsinh viên 17,704/2061 8.59

2 Diện tích sàn/sinh viên 7218/2061 3,302

ƯỞNG PHỤ TRÁCH
H ậM ãLn gà y  08 tháng 6 năm 2021
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B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu số 20

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của 

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, năm học 2021-2022

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

STT Nội dung
'7

Tông
Số

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh 
nghề nghiệp

Giáo
sư

Phó
Giáo

sư

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trình
độ

khác

Hạng
l i l

Hạng
i l

Hạng
i

I Tổng số 129 01 06 13 109 95 26 08

1 Giảng viên cơ 
hữu theo ngành

a Khối ngành I
______ ^

Ngành... //
/h

Ngành... ;Ị õ

b Khối ngành II 98 01 06 08 83 0 0 0 73 17 08

Ngành...

c Khối ngành III

Ngành...

d Khối ngành IV

Ngành...

đ Khối ngành V 21 0 0 02 19 0 0 0 16 05 0

Ngành...

e Khối ngành VI

Ngành...

Khối ngành VII

Ngành...

2 Giảng viên cơ 
hũii môn chung 10 0 0 03 07 0 0 0 06 04 0

^ 5 -
^ trưc

Đạ ỉ  fí 
MỸ TH



c. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đồi
II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

1 Khối ngành I

2 Khối ngành II 127

ỏ Khối ngành III

4 Khối ngành IV

5 Khối ngành V 23

6 Khối ngành VI

7 Khối ngành VII



B. Công khai thông tin vê danh sách chi tiêt đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khôi ngành
STT Họ Và tên Năm sinh Giói tính Chửc danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy

I K hối n g àn h  I I 'ị-'. .■ >: • - ís- '
1 Đặng Mai Anh 1969 Nữ GVCC-Phó Hiệu trưởng-Phụ trách PGS.TS Sơn Mài
2 Đặng Minh Vũ 1975 Nam GV-Q.Trưởng Khoa NCS.Thạc sĩ Đồ Hoạ
3 Lê Phương Lan 1974 Nữ GV-Phó ỈGioa Thạc sĩ Đồ Hoạ
4 Nguyễn Gia Hưng 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
5 Lê Thị An Tư 1975 Nữ Giảng viên-Trưởng Ban Nữ công Thạc sĩ Đồ Hoạ
6 Bùi Thị Quỳnh Hoa 1970 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Đồ Hoạ
7 Bùi Minh Hải 1977 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
8 Trần Thị Thu Hiền 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
9 Trương Thị Thu Thuỷ 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
10 Phạm Thu Hiền 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
11 Ngô Khánh Chi 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
12 Nguyễn Lê Duy 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
13 Nguyễn Quốc Trung 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ ĐỒ Hoạ
14 Lê Huy 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
15 Khúc Dạ Thu 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
16 Phạm Thị Duyên 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
17 Nguyễn Hà My 1992 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
18 Lê Thanh Ngân 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
19 Nguyễn Hương Thảo 1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
20 Đoàn Thị Kim Dung 1991 Nữ Giảng viên NCS.Thạc sĩ Đồ Hoạ
21 Vũ Chí Công 1963 Nam GVC-Trưởng Khoa Thạc sĩ Thời trang
22 Nguyễn Thị Diệu Huyền 1977 Nữ Phó Khoa Thạc sĩ Thời trang
23 Bùi Quang Khánh 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thời trang
24 Cao Thị Bích Hằng 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thời trang
25 Lê Thị Hà 1981 Nữ Giảng viên NCS.Thạc sĩ Thời trang
26 Trần Thị Thu Hiền 1977 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thời trang
27 Bùi Mai Trinh 1983 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ Thời trang
28 Hoàng Diễn Thanh 1969 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thời trang
29 Vũ Tố Nhung 1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thời trang
30 Đặng Thu Hương 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thòi trang
31 Nguyễn Mạnh Thẩm 1978 Nam Q.Trưởng Khoa Thạc sĩ Gốm
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STT Họ Và tên Năm sinh Giới tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy

32 Nguyễn Thanh Giang 1974 Nữ GVC-Phó Khoa NCS.Thạc sĩ Sơn Mài
33 Trần Anh Tuấn 1972 Nam Giảng viên Thạc sĩ Sơn Mài
34 Trần Thị Thu Hồng 1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Trang sức
35 Phạm Thị Thu Hương 1974 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Sơn Mài
36 Nguyễn Hương Ly 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Trang sức
37 Đỗ Đông Hưng 1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Trang sức
38 Phan Thanh Sơn 1974 Nam GVC-Trưởng Ban TTND Thạc sĩ Gốm
39 Nguyễn Lệ Quyên 1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Gốm
40 Vy Kim Anh 1992 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Thiết kế Công nghiệp
41 Ngô Bá Hoàng 1974 Nam Giảng viên Thạc sĩ Hoành tráng
42 Trần Mạnh Linh 1981 Nam Giảng viên-Chủ tịch CĐ-Thư ký HĐT Thạc sĩ Hoành tráng
43 Lê Văn Huyền 1973 Nam Giảng viên Tiến sĩ Điêu khắc
44 Phạm Hoàng Vân 1968 Nam Giảng viên chính Tiến sĩ Điêu khắc
45 Vũ Hữu Nhung 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Điêu khắc
46 Nguyễn Thăng Long 1974 Nam Giảng viên Thạc sĩ Điêu khắc
47 Lê Anh Vũ 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Điêu khắc
48 Hoàng Văn Tùng 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Hoành tráng
49 Hồ Tuấn Anh 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Hoành tráng
50 Nguyễn Anh Tuấn 1974 Nam GVC-Trưởng Khoa NCS.Thạc sĩ Tạo Dáng CN
51 Bùi Anh Khoa 1969 Nam GV-Phó Khoa Thạc sĩ Kim Loại
52 Trịnh Tuân 1961 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thuỷ Tinh
53 Đỗ Đình Tuyến 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tạo Dáng CN
54 Nguyễn Ngọc Phương 1975 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thuỷ Tinh
55 Trần Thị Diệu Thúy 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tạo Dáng CN
56 Cồ Quang Thùy 1982 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tạo Dáng CN
57 Phạm Văn Tiến 1968 Nam Giảng viên Thạc sĩ Trang trí Dệt thảm
58 Nguyễn Ngọc Quân 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ TK Đồ chơi
59 Trần Từ Duy 1992 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thiết kế Công nghiệp
60 Phùng Hoa Miên 1972 Nữ GVC-Phó Khoa Thạc sĩ Đồ Hoạ
61 Nguyễn Hoàng Việt 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
62 Nguyễn Đức Tuấn 1977 Nam Giảng viên chính NCS.Thạc sĩ Đồ Hoạ
63 Phạm Thuý Hạnh 1977 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Đồ Hoạ
64 Vũ Thị Hương Quỳnh 1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
65 Nguyễn Việt Hà 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Điêu khắc
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STT Họ Và tên Năm sinh Giới tính Chức danh T rình  độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy

66 Đào Quỳnh Anh 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
67 Nguyễn Văn Chung 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Sơn Mài
68 Phạm Xuân Thắng 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Hoành tráng
69 Nguyễn Thu Trang 1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Hội hoạ
70 Nguyễn Thị Thu Hương 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ hoạ
71 Nguyễn Ngọc Dũng 1979 Nam Giảng viên Thạc sĩ Sơn Mài
72 Nguyễn Thị Thu Hiền 1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Sư phạm Mỹ thuật
73 Le Huy 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
74 Ngô Đức Lâm 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Hội hoạ
75 Lê Văn Khuy 1983 Nam Giảng viên Thạc sĩ Hoành tráng
76 Phạm Quỳnh Anh 1992 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Sơn Màỉ
77 Nguyễn Nữ Kim Chi 1974 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Đồ Hoạ
78 Trần Thị Thy Trà 1984 Nữ Giảng viên NCS.Thạc sĩ Đồ Hoạ
79 Hoàng Hải Yến 1980 Nữ GV-Phó Phòng, Phụ trách phòng Thạc sĩ Đồ hoạ
80 Hoàng Khắc Biên 1979 Nam GV-Q.Trưỏưg phòng Thạc sĩ Đồ Hoạ
81 Nguyễn Văn Bình 1976 Nam GVC-Q.Trưởng phòng Thạc sĩ Hội hoạ
82 Truơng Quốc Bình 1951 Nam Giảng viên cao cấp Giáo sư.Tiến sĩ LL&LS Mỹ thuật
83 Nguyễn Văn Đỉnh 1953 Nam Giảng viên cao cấp PGS.TS Qui hoạch Kiến trúc
84 Đặng Đức Quang 1953 Nam Giảng viên cao cấp PGS.TS Kiến trúc
85 Ngô Mạnh Lân 1934 Nam Giảng viên cao cấp Tiến sĩ LL&LS Mỹ thuật
86 Vương Học Báo 1950 Nam Giảng viên cao cấp PGS.TS Điêu khắc
87 Đoàn Thị Mỹ Hương 1966 Nữ Giảng viên cao cấp PGS.TS Hội hoạ
88 Đinh Trọng Khang 1935 Nam Giảng viên cao cấp PGS.TS Hội hoạ
89 Phan Thị Thanh Mai 1948 Nữ Giảng viên chính Tiến sĩ LL&LS Mỹ thuật
90 Nguyễn Ngọc Ân 1969 Nam Giảng viên Tiến sĩ LL&LS Mỹ thuật
91 Nguyễn Vũ Quyên 1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ hoạ
92 Trần Thị Phương Thảo 1978 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Sơn mài
93 Lê Thanh Hương 1970 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Lý luận LSMT
94 Trần Tiến Thành 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ SP Mỹ thuật
95 Nguyễn Đức Dương 1984 Nam Giảng viên Thạc sĩ Sơn Mài
96 Nguyễn Thị Phương 1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Đồ Hoạ
97 Trương Cát Chi 1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Lý luận LS& Phê bình MT
98 Nguyễn Thị Họp 1957 Nữ Giảng viên Tiến sĩ LL&LS Mỹ thuật
II K hố i ngành  V
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3TT Họ Và tên Năm sinh Giói tính Chức danh Trình độ đào tạo Chuyên ngành giảng dạy

1 Bùi Trung Dũng 1973 Nam GVC-Chủ tịch Hội đồng Trường NCS.Thạc sĩ Nội thất
2 Lưu Việt Thắng 1979 Nam GVC-Phó Khoa phụ trách khoa NCS.Thạc sĩ Nội thất
3 Trần Duy Minh 1964 Nam GVC-Pho Khoa NCS.Thạc sĩ Nội thất
4 Vũ Thị Thu Hoài 1972 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Nội thất
5 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
6 Hoàng Thái Ly 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
7 Vũ Doanh Quân 1971 Nam Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
8 Phạm Thị Quang Tuyến 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
9 Mạc Thị Anh Chi 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
10 Đinh Văn Tưởng 1980 Nam Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
11 Trương Mạnh Trung 1974 Nam Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
12 Vũ Ngọc Hà 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
13 Ngô Thị Thu Hương 1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
14 Đinh Thành Hưng 1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
15 Lê Văn Duẩn 1976 Nam Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
16 Vũ Văn Hiệp 1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
17 Đỗ Việt Hưng 1973 Nam Giảng viên Tiến sĩ Nội thất
18 Nguyễn Văn Huy 1970 Nam Giảng viên Thạc sĩ Nội thất
19 Hồ Nam 1969 Nam GVC-Trưởng phòng Tiến sĩ Nội thất
20 Nguyễn Đình Long 1976 Nam GV-Phó Phòng, Phụ trách phòng Thạc sĩ Nội thất
21 Nguyễn Hoàng Hưng 1983 Nam GV-Giám đốc Trung tâm NCS.Thạc sĩ Nội thất

. I I I G V C H  M ôn chung
-

1 Trần Nguyên Cường 1973 Nam GVC-Phó Khoa, Phụ trách khoa Tiến sĩ Luật Quốc tế
2 Bùi Duy Hiếu 1982 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ TDTT
3 Nguyễn Thị Mai 1969 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Ngoại ngữ
4 Ngô Thị Hồng Giang 1980 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Xã hội học
5 Nguyễn Thị Thịnh 1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngoại ngữ
6 Đỗ Thị Liên Phương 1977 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Sư phạm GDTC
7 Hồ Minh Đồng 1977 Nam Giảng viên Thạc sĩ Thể dục thể thao
8 Hồng Thị Minh 1980 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Kinh tế Chính trị
9 Trần Bá Tăng 1972 Nam GVC-Trưỏng phòng Thạc sĩ Lịch Sử Đảng
10 Nguyễn Xuân Hồng 1967 Nam Giảng viên Tiến sĩ Hành chính học
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B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của C O ’ sở giáo dục đại học 

Năm học 2021-2022

Biểu mẫu 21

TT Nội dung Đo’n vị tính Học phí ISV/năm 
học

Dự kiến Học phí 
ISV/của cả khóa 

học

I
Học phí hệ chính quy chương trình đại trà 
năm học 2021-2022

Triệu đồng/năm

1 Tiến sỹ Triệu đồng/năm 0 0

2 Thạc sỹ (Khối ngành MTUD và Khối ngành 
Lý luận)

Triệu đồng/năm 9,850 36,850

3 Chuyên khoa Y cấp II Triệu đồng/năm 0 0
4 Đại học (Khối ngành II và khối ngành V) Triệu đồng/năm 11,700 65,999
5 Chuyên khoa Y cấp I Triệu đồng/năm 0 0
6 Cao đẳng Triệu đồng/năm 0 0
7 Trung cấp chuyên nghiệp Triệu đồng/nãm 0 0

II
Học phí hệ chính quy chương trình khác 
năm hoc 2021-2022

Triệu đồng/năm

1 Tiến sỹ Triệu đỗng/năm 0 0
2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm 0 0
3 Đại học (văn bằng 2) Triệu đồng/năm 12,600 25,200
4 Cao đẳng Triệu đồng/năm 0 0

III
Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường nám 
học 2021-2022 Triệu đồng/năm

1 Tiến sỹ Triệu đồng/năm 0 0
2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm 0 0
3 Đại học Triệu đồng/năm 17,550 98,999
4 Cao đẳng Triệu đồng/năm 0 0

IV Tổng thu năm 2020 Tỷ đồng 38,755.0 0.0

1 Từ Ngân sách (KP chi thường xuyên Đại học 
và Cao học)

Tỷ đồng 12,510

2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 22,340

3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ

Tỷ đồng 0

4 Từ nguồn khác. Tỷ đồng 3,905

Người lập bi

. Hà.Mộỵjag^ 08 tháng 6 năm 2021

trách

Ths. Đào Thị Lan Hương


