LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC UY TÍN
CẤP BẰNG ĐẠI HỌC: VỪA LÀM VỪA HỌC, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2, ĐẠI HỌC TỪ XA,
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP HOẶC CAO ĐẲNG

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM
1/ Trường Đại học Cần Thơ
5/ Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn TPHCM
Ngành

Cơ hội
việc làm

Thú y

Sở
NN&PTNT;
Chi cục thú y;
TT Khuyến
nông; cơ quan
sản xuất kinh
doanh; các xí
nghiệp chăn
nuôi, thức ăn
gia súc, thuốc
thú y và
vaccin, kiểm
dịch xuất
khẩu.

Phát
triển
nông
thôn

Các Sở, Ban,
Ngành các
tỉnh (Thành
phố); các tổ
chức khuyến
nông, khuyến
ngư, nghiên
cứu thị
trường, điều
hành sản xuất
trong cơ sở
SX có liên
quan đến
nông thôn.

Ngành

Kế toán

Kỹ thuật
Cơ –
Điện tử

2/ Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
6/ Trường Đại học Mở TPHCM

Cơ hội
việc làm

Các cơ quan
thực hiện
nghiệp vụ kế
toán, kiểm
toán, tài vụ,
thống kê thuộc
mọi thành
phần kinh tế.

Sở công
nghiệp; Khu
chế xuất; Khu
công nghiệp;
Viện nghiên
cứu; cơ sở
đào tạo.

Ngành

Cơ hội
việc làm

Quản lý
đất đai

Sở TN&MT; Sở
Xây dựng; Sở
NN&PTNT; Sở
KH&CN; Văn
phòng đăng ký
quyền sử dụng
đất; TT kỹ thuật
TN&MT; Phát
triển quỹ đất;
Các cơ quan
quản lý; Công ty
tư vấn, thiết kế
nhà đất, đô thị,
xây dựng.

Công
nghệ thực
phẩm

Các xí nghiệp
chế biến thực
phẩm, thủy sản;
cơ quan kiểm
tra chất lượng
nông sản thực
phẩm, an toàn
vệ sinh thực
phẩm; Các TT.
Phân tích chất
lượng thực
phẩm.

3/ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
7/ Trường Đại học Huế

Ngành

Công nghệ
thông tin

Bảo vệ thực vật

Cơ hội
việc làm
Các cơ quan,
xí nghiệp,
công ty có
triển khai
nghiên cứu và
ứng dụng
CNTT, các
công ty phần
mềm chuyên
nghiệp, gia
công phần
mềm cho
nước ngoài;
quản lý dự án
CNTT.
Sở
NN&PTNT;
Chi cục bảo
vệ thực vật;
TT. Khuyến
nông; Các
viện, trường,
Trung tâm
nghiên cứu,
các Xí nghiệp
hoạt động sản
xuất kinh
doanh nông
dược.

4/ Trường Đại học Nha Trang
8/ Trường Đại học Kinh tế TPHCM

Ngành

Cơ hội
việc làm

Kỹ thuật
Điện

Làm việc trong
lĩnh vực nghiên
cứu, quản lý, vận
hành và sản xuất
điện như Sở
Công Thương,
Sở Khoa học và
Công nghệ, nhà
máy điện, công ty
điện lực, nhà máy
sản xuất, các
viện, trường Đại
học hoặc Cao
đẳng.

Kinh
doanh
Thương
mại

Tổ chức quản lý
kinh tế, bộ phận
thực hiện nghiệp
vụ tổ chức, điều
hành sản xuất,
kinh doanh,
nghiên cứu thị
trường, ngân
hàng, hải quan…
Thuộc mọi thành
phần kinh tế, các
công ty du lịch

Ngành

Cơ hội
việc làm

Công
nghệ kỹ
thuật
Nhiệt –
Lạnh

Làm việc trong các
nhà máy thuộc
ngành công nghiệp
nhẹ như: nhà máy
giấy, nhà máy thực
phẩm, nhà máy dệt,
nhà máy đông lạnh,
nhà máy đường
hoặc tại các công ty
Cơ điện lạnh, các
cao ốc văn phòng,
nhà hàng khách
sạn lớn, các siêu
thị, cảng, sân bay.

Công
nghệ
Chế biến
Thủy
sản

Các xí nghiệp, công
ty chế biến thủy
sản; bộ, sở thủy
sản, các cơ quan,
tổ chức hoạt động
trong lĩnh vực quản
lý chất lượng, an
toàn vệ sinh sản
phẩm thủy sản,
dinh dưỡng và môi
trường.

Ngành

Cơ hội
việc làm

Cử nhân
luật

Tòa án nhân
dân (ND), viện
kiểm sát ND;
Hội đồng ND;
Ủy ban ND;
các Sở,
Phòng và
tương đương,
Công an, Cơ
quan thi hành
án dân sự;
Phòng công
chứng; Trung
tâm trợ giúp
pháp lý; Báo
chí, Đài phát
thanh & truyền
hình; các tổ
chức tư vấn
pháp luật, các
Văn phòng
Luật sư, các
doanh nghiệp.

Lưu trữ
và Quản
trị văn
phòng

Làm việc ở
các văn phòng
của các cơ
quan, tổ chức
và doanh
nghiệp như:
Tổ chức –
Cán bộ; Tham
mưu – Tổng
hợp; Quản trị
công sở;
Quan hệ quốc
tế; Lễ tân.

Ngành

Cơ hội
việc làm

Tài
chính
ngân
hàng

Các cơ quan
thực hiện
nghiệp vụ tài
chính, ngân
hàng, tiền tệ,
tín dụng,
thống kê thuộc
mọi thành
phần kinh tế.

Xây
dựng
Dân
dụng và
Công
nghiệp

Cơ sở nghiên
cứu, đào tạo
và sản xuất
của các cơ
quan nhà
nước cũng
như trong các
cơ sở thuộc
các thành
phần kinh tế
khác phục vụ
cho công việc
xây dựng
mạng lưới các
công trình
công nghiệp
và dân dụng.

Ngành

Cơ hội việc
làm

Quản trị
kinh
doanh

Các cơ quan, tổ
chức quản lý
kinh tế, bộ phận
thực hiện
nghiệp vụ tổ
chức, điều hành
sản xuất, kinh
doanh, nghiên
cứu thị
trường… Thuộc
mọi thành phần
kinh tế, các
công ty du lịch.

Quản lý
dich vụ du
lịch và Lữ
hành

Tổ chức quản lý
kinh tế, bộ phận
thực hiện
nghiệp vụ tổ
chức, điều hành
sản xuất, kinh
doanh, nghiên
cứu thị
trường… Thuộc
mọi thành phần
kinh tế, các
công ty du lịch,
các cơ quan

Ngành

Cơ hội
việc làm

Công nghệ kỹ
thuật Điện – Điện
tử

Làm việc trong
lĩnh vực
nghiên cứu,
quản lý, vận
hành và sản
xuất điện như
Sở Công
Thương, Sở
Khoa học và
Công nghệ,
nhà máy điện,
công ty điện
lực, nhà máy
sản xuất, các
viện, trường
Đại học hoặc
Cao đẳng.

Xã hội học

Giảng dạy;
Nghiên cứu
khoa học.
Phóng viên
báo chí;
Người dẫn
chương trình
truyền hình;
Tổ chức đoàn
thể, chính trị,
xã hội; Các cơ
quan chính
phủ, tổ chức
phi chính phủ.

Ngành

Cơ hội việc
làm

Công tác
xã hội

Giảng dạy, Làm
nhà tư vấn, tham
vấn trong các
công ty, Trung
tâm làm dịch vụ
tư vấn, tham vấn
tâm lí. Nhân viên
công tác xã hội,
nhà quản trị công
tác xã hội, cán bộ
đào tạo, nghiên
cứu trong các dự
án phát triển.

Nhân học

Uỷ ban Dân tộc,
Bộ Văn hoá – Thể
thao và Du Lịch,
Bộ Giáo dục và
Đào tạo, các bảo
tàng, khu du lịch,
khu bảo tồn, thư
viện, ban Dân tộc
ở các tỉnh. dạy ở
các trường đại
học, làm ở các
viện nghiên cứu,
các tổ chức quốc
tế đang hoạt động
ở Việt Nam.

Xin vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 07103.891302 – 07103.894050.

Fax: 0710.3894103.

Website: www.ctuet.edu.vn

Ngành

Cơ hội việc
làm

Công
nghệ kỹ
thuật
công
trình XD

Phụ trách thiết kế,
thi công, giám sát,
thẩm định, nghiệm
thu các công trình
xây dựng dân dụng
và công nghiệp
như: nhà ở, biệt
thự, chung cư,
trung tâm thương
mại. Có thể đảm
nhận vai trò chủ trì
thiết kế, chỉ huy
trưởng công trình,
chủ nhiệm dự án,
trưởng giám sát
công trình tại các
công ty, tập đoàn
xây dựng.

Ngôn
ngữ Anh

Phiên dịch – biên
dịch ở các sở, ban
ngành, công ty và
dự án nước ngoài,
thư ký, trợ lý, công
tác văn phòng …
tham gia các
chương trình hợp
tác quốc tế; dạy
tiếng Anh bậc
THPT, Trung tâm
Ngoại Ngữ.

