
ADA 
CREATIVE  DESIGN 
CENTER

Hotline: (028) 37 761 044
Fanpage: ADA Training (@ada.daotao)
Web: ada.tdtu.edu.vn
Địa chỉ: D801, trường đại học Tôn Đức Thắng, 
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TpHCM

Trung tâm ứng dụng và phát triển 
Mỹ thuật công nghiệp (ADA)

ĐĂNG KÝ 3-5 HỌC VIÊN

HỌC SINH, 
SINH VIÊN 

CÁC TRƯỜNG 
THPT, CĐ, ĐH

Các ưu đãi trên được phép cộng dồn.
Học viên được trung tâm ADA tổ chức kiếm tra chất lượng 
và cấp chứng chỉ cuối khóa học.

-10%

320 000 ĐỒNG

100 000 ĐỒNG

HỌC VIÊN 
ĐĂNG KÝ SỚM 

VÀ CÁN BỘ 
NHÂN VIÊN 

TDTU

FREE COMPUTER hh88

(Áp dụng cho khóa học sau)

(Dành cho SV MTCN TDTU)

-5%

4.0



MÔN Thông tin môn học 
Thời 

lượng 
đào tạo 

Học phí 

Photoshop 
Sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa 

chuyên dùng để chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế 
trang web, hỗ trợ vẽ tranh, … 

15 buổi 1,600,000 

Illustrator cơ bản 
Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa đồ 
họa vector dùng để thiết kế các sản phẩm in 
ấn, cardvisit, brochure, logo, vẽ hoạt hình, … 

15 buổi 1,600,000 

Illustrator nâng 
cao 

Bổ trợ các kiến thức nâng cao sử dụng phần 
mềm Illustrator  17 buổi 1,600,000 

Indesign 
Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dùng 
để thiết kế in ấn và dàn trang chuyên nghiệp, 

thiết kế các sản phẩm như catalogue, 
brochure, tạp chí, báo, sách, nhãn CD,  … 

15 buổi 1,600,000 

CorelDRAW 
Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa đồ 
họa vector dùng để thiết kế các sản phẩm in 
ấn, cardvisit, brochure, logo, vẽ hoạt hình, …  

15 buổi 1,600,000 

AutoCAD Là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ bản vẽ kỹ 
thuật bằng 2D. 16 buổi 1,400,000 

SketchUp 
Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng 

mô hình hóa 3D trực quan giúp tạo và chỉnh 
sửa các mô hình 2D và 3D 

16 buổi 1,600,000 

3ds Max 
Sử dụng thành thạo phần mềm diễn họa 3D 

chuyên nghiệp, bổ trợ đắc lực cho thiết kế 
nội thất. 

16 buổi 1,800,000 

V-Ray 3ds Max 
Sử dụng thành thạo phần mềm diễn họa 

chuyên sâu về vật liệu và ánh sáng, sử dụng 
cho các dự án render thiết kế nội thất. 

20 buổi 2,000,000 

Render V-Ray 360 
Bổ trợ kiến thức nâng cao về V-Ray, tạo ra các 

bức ảnh panaroma, giúp khách hàng có cái 
nhìn tổng quan hơn không gian. 

9 buổi 1,000,000 

 

 

 

 

Học viên có thể chủ động lựa chọn lịch học 
và khung giờ học phù hợp.

Khung giờ học 
Ca 1 9h25 – 11h50 
Ca 2 12h30 – 14h55 
Ca 3 15h05 – 17h30 
Ca 4 17h45 – 20h15 

 

Học viên có thể chủ động lựa chọn lịch học và khung giờ học phù hợp. 

 

KHUNG GIỜ HỌC


