
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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(Hệ GDTX) 

TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, 
ĐƯỢC CẤP BẰNG: 
- KỸ SƯ THỰC HÀNH 
- CỬ NHÂN THỰC HÀNH 
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2,5 - 3 năm 

TỐT NGHIỆP  
SƠ CẤP 

LIÊN THÔNG  
ĐẠI HỌC 

LÀM VIỆC TẠI CÁC 
DOANH NGHIỆP 

Mức lương: Từ 6 – 20 triệu 
đồng/1 tháng 

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 
(NHẬT, ÚC, HÀN, ĐỨC,…) 
Mức lương: Từ 40 – 80 triệu 

đồng/1 tháng 

DU HỌC 
(NHẬT, ÚC, HÀN, ĐỨC,…) 

4- 6 tháng 
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Tổng thời 
gian học 
cao đẳng 

và văn 
hóa 

THPT 
(GDTX) 
hoặc văn 

hóa 4 
môn: 3,0 
– 04 năm 



LỢI ÍCH VIỆC HỌC THEO MÔ HÌNH ĐÀO TẠO 9+ 
 

 
1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS 

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

3. Thời gian đào tạo: 3,5 – 04 năm 

4. Phương thức thực hiện: 

- Học sinh được đào tạo trung cấp 1,5 – 02 năm đầu kết hợp đào tạo song song văn hóa THPT hệ GDTX (3 năm). 

- Sau 1,5 – 02 năm học sinh được nhận bằng tốt nghiệp trung cấp, được tiếp tục học liên thông lên cao đẳng. 

- Sau 03 năm, học sinh hoàn thành chương trình THPT (hệ GDTX) và được tham gia kỳ thi tốt nghiệp quốc gia. 

- Sau 03 – 3,5 năm, học sinh hoàn thành chương trình cao đẳng. Học sinh có thời gian 0,5 – 01 năm được đào tạo tại doanh 

nghiệp. 

 * Học sinh được nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng (liên thông) và bằng tốt nghiệp THPT. 

5. Lợi ích của người học theo mô hình đào tạo 9+ 

- Được miễn học phí 02 năm học trung cấp (tiết kiệm từ 24 - 30 triệu đồng/1 khóa học). 

- Được đào tạo văn hóa và được dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 

- Được cấp bằng tốt nghiệp Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành. 

- Rút ngắn được thời gian học tập (giảm được khoảng 1,5 - 02 năm so với học THPT sau đó tham gia học cao đẳng). 

- Chương trình đào tạo thiên về thực hành, thực tập (chiếm khoảng 70% thời lượng chương trình) giúp người học có thể 

tiếp thu được kiến thức sau khi tốt nghiệp THCS. 

- Được miễn lệ phí ở Ký túc xá trong thời gian học trung cấp (chính sách của Trường CĐ Công Thương miền Trung). 

- Được tham gia thực tập tại doanh nghiệp và được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp cao đẳng. 


