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KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2
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Họ và Tên

Mã Sinh Viên

Lớp

Giáo viên hướng dẫn

1

N15DCPT062

Đỗ Đức

Duy

D15CQTK01-N Lê Minh Hóa

2

N15DCPT019

Nguyễn Thị Lai

Khanh

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

3

N15DCPT070

Lê Hoàng Tiểu

My

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Địa chỉ đơn vị thực tập

Nội dung thực tập chính

Nội dung Lý thuyết

Tìm hiểu, thực hiện làm
chuyển động cho nhân vật
Công ty TNHH Truyền 79/18 Tô Hiến Thành,
trong phim hoạt hình ca
Tìm hiểu quy trình làm phim hoạt hình bằng Blender
thông ĐPT Con mèo
P13, Q10, TPHCM
nhạc thiếu nhi “Chu Chu
oa”
Dựng phim bằng After Effect, Premiere và một số
Học viện Công nghệ
11 Nguyễn Đình Chiểu,
Thiết kế TVC quảng cáo phần mềm khác như Illustrator, Photoshop
Bưu chính Viễn thông P. Đa Kao, Q1,
dầu gội Clear
Compositing và Motion graphic cho các đoạn phim
cơ sở TPHCM
TPHCM
TVC quảng cáo
- Tìm hiểu cách xây dựng kịch bản
- Tìm hiểu phần mềm hỗ trợ việc thực hiện dựng
video như Adobe Premiere, Adobe After Effects,
Học viện Công nghệ
11 Nguyễn Đình Chiểu, Quay, dựng video khám
Adobe Audition
Bưu chính Viễn thông P. Đa Kao, Q1,
phá du lịch tại vùng đất
- Tìm hiểu các kỹ thuật trong quay phim
cơ sở TPHCM
TPHCM
Bạc Liêu
- Tìm hiểu cách biên tập và xử lý âm thanh
- Tìm hiểu các địa điểm tham quan, văn hóa, ẩm
thực tại Bạc Liêu

Lầu 1, 25/7 Nguyễn
Bỉnh Khiêm, P. Bến
Nghé, Q1, TPHCM

Nghiên cứu kiến thức chuyên môn về các mảng:
Thực tập vị trí Illustrator Logo, Branding Identity, Website design &
Graphic Designer
Development, Photo Shooting.

Điện thoại
sinh viên

Email sinh viên

Ghi chú

Thực hiện làm chuyển động cho nhân vật trong
phim hoạt hình ca nhạc thiếu nhi “chu chu oa”

0981839195

N15dcpt062@student.ptithc
m.edu.vn

x

Chỉnh sửa, hậu kì TVC quảng cáo

"0357014912

N15DCPT019@student.ptit
hcm.edu.vn

x

- Xây dựng kịch bản để quay
- Quay và dựng video theo kịch bản đã hoàn thành
- Sử dụng các phần mềm Adobe Premiere, Adobe
After Effects, Adobe Aution để phục vụ cho việc
dựng video

0926706919

N15DCPT070@student.ptit
hcm.edu.vn

x

961212495

leena22297@gmail.com

x

0968812202

n15dcpt024@student.ptithc
m.edu.vn

x

Nội dung Thực hành

• Sắp xếp quản lý tất cả các file thiết kế một cách
trật tự.
• Nhận yêu cầu thiết kế từ Account, khách hàng
hoặc Creative Director cho dự án.
• Brainstorm cùng với các thành viên team Creative
cho các dự án khi có yêu cầu.
• Xác định thông điệp thiết kế cần miêu tả.
• Sáng tạo bản thiết kế xác định sản phẩm hoặc
thông điệp muốn truyền tải.
• Phát triển thiết kế cho các sản phẩm minh họa,
logo và trang web.
• Chọn màu sắc, hình ảnh, kiểu chữ và cách bố trí
thiết kế.
• Trình bày thiết kế cho khách hàng hoặc Creative
Director và Account
• Kết hợp các thay đổi do khách hàng đề xuất với
thiết kế cuối cùng.
• Xem lại thiết kế trước khi in hoặc xuất bản.
• Thực tập sinh cần thiết kế ít nhất 1 bản
porfolio/tháng của sản phẩm mình đã thực hiện.
Xây dựng concept, phác thảo ý tưởng, tạo hình
nhân vật, phối cảnh và tạo chuyển động cho đối
tượng

4

N15DCPT102

Lê Thị

5

N15DCPT024

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Học viện Công nghệ
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

Tìm hiểu nguyên lý thị giác, lí thuyết màu sắc
và bố cục
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N15DCPT110

Nguyễn Bá

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

Tìm hiểu điểm giống và khác giữa phim hoạt hình 3d
Dựng một cảnh môi trường trong phim hoạt hình
giả 2d so với phim hoạt hình 2d và 3d.
ngắn
Các quy trình dựng môi trường trong phim và chức
Alina - Cánh bướm thời gian
năng những phần mềm dùng làm phim hoạt hình

0978934903

n15dcpt110@student.ptithc
m.edu.vn

x

0869066760 buithienanh97@gmail.com

x

n15dcpt111@student.ptithc
m.edu.vn

x
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N15DCPT052

N15DCPT111

Bùi Thiện

Đồng Hà Kim

Na

Thảo

Anh

Anh

D15CQTK01-N Lê Thị Cẩm Tú

Đơn vị thực tập tốt
nghiệp

KHÓA: 2015 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC TRẢ NỢ
CHUYÊN NGÀNH: THIẾT KẾ ĐA PHƯƠNG TIỆN

Comma Media

11 Nguyễn Đình Chiểu,
P. Đa Kao, Q1,
Minh họa truyện
TPHCM
Tìm hiểu, dựng môi
trường
Công ty TNHH Truyền 79/18 Tô Hiến Thành, trong phim hoạt hình
thông ĐPT Con mèo
P13, Q10, TPHCM
ngắn 3d giả 2d
Alina - Cánh bướm thời
gian

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

Công ty TNHH không
gian Nét-Ta

169 Thích Quảng Đức,
Thiết kế và in ấn ốp lưng
P4, Q. Phú Nhuận,
điện thoại di động
TPHCM

-Tìm hiểu cách thức và quy trình tạo mẫu và in ấn
ốp lưng
- Tìm hiểu các loại chất liệu ốp lưng, đặc tính khi in
ấn
- Các yêu cầu và nguyên tắc khi thiết kế ốp lưng
- Thiết kế trên phần mềm, yêu cầu về file xuất và
xuất file hàng loạt
- Yêu cầu kĩ thuật khi in ấn

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Dựng phim hoạt hình
P. Đa Kao, Q1,
ngắn 2D
TPHCM

- Tìm hiểu cách xếp đặt storyboard, sắp xếp bố cục
và xây dựng kịch bản.
- Tìm hiểu cách vẽ và phối màu trên máy
- Tìm hiểu cách dựng phim và chuyển động 2D

-Lên ý tưởng hoặc tham khảo mẫu theo chủ đề
-Tạo mẫu thiết kế ốp lưng
-Tạo mockup demo
-Xuât file mẫu để in ấn

- Xây dựng kịch bản
- Xây dựng storyboard
- Vẽ 2D nhân vật và bối cảnh
- Dựng nội dung và chuyển động, ghép âm thanh,
hiệu ứng thành video hoàn chỉnh

0964571435
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N15DCPT028

Lê Trâm

Anh

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

10

N15DCPT073

Hồ Minh

Ánh

D15CQTK01-N Lê Minh Hoá

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

-Tìm hiểu về phương pháp hỗ trợ thực hiện bài giảng
E-learning.
-Tìm hiểu các công cụ, phần mềm hỗ trợ, phục vụ
11 Nguyễn Đình Chiểu, Thiết kế bài giảng
việc thực hiện bài giảng như Adobe Audition, Adobe
P. Đa Kao, Q1,
Elearning về chủ đề khoa
Illustrator, Adobe After Effects.
TPHCM
học tự nhiên
-Tìm hiểu về Keyframe.
-Tìm hiểu về cách dựng và tạo chuyển động cho
nhân vật.
Thiết kế tạo hình và
11 Nguyễn Đình Chiểu,
chuyển động cho nhân
P. Đa Kao, Q1,
- Tìm hiểu và thực hiện chuyển động cho model
vật, phương tiện dựa theo
TPHCM
game mobile PUBG

11

N15DCPT002

Phạm Duy

Bách

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Lầu 2 Titan Tower, 70Công ty CP ĐT lữ hành 72-74 đường 37 Khu
Thiết kế trang web công
quốc tế Trung Quốc
D, An Phú-An Khánh,
ty lữ hành
Việt Nam
P. An Phú, Q.2 ,
TPHCM

12

N15DCPT042

Nguyễn Hoài

Đức

D15CQTK01-N Lê Minh Hoá

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Quay và dựng một đoạn
P. Đa Kao, Q1,
clip quảng cáo ngắn.
TPHCM

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Thiết kế bài giảng EP. Đa Kao, Q1,
learning môn Sinh học.
TPHCM

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Quay phóng sự truyền
P. Đa Kao, Q1,
hình
TPHCM
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N15DCPT096

Đặng Phương

Dung

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

14

N15DCPT112

Nguyễn Chung
Thái

Dương

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM
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N15DCPT089

Phan Nguyễn
Bảo

Duy

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

60A Hoàng Văn Thụ,
Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ P9, Q. Phú Nhuận,
TPHCM

Quay và dựng tin bài,
phóng sự truyền hình

16

N15DCPT041

Trương Thanh
Mỹ

Duyên

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

135/22 Nguyễn Hữu
Công ty TNHH thiết kế
Cảnh, P22, Q Bình
nội ngoại thất Tài Decor
Thạnh. TPHCM

Thiết kế ấn phẩm, sản
phẩm công ty

17

N15DCPT097

Nguyễn Tá Lâm Hải

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

Công ty TNHH Quảng
cáo và giải trí TOP

31 Nguyễn Khoái, P1,
Q4, TPHCM

Thiết kế TVC quảng cáo
du lịch

18

N15DCPT074

Phạm Thị Như

Hạnh

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Thực hiện phóng sự
P. Đa Kao, Q1,
"Bánh Ít, lòng nhiều"
TPHCM
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N15DCPT003

Nguyễn Vũ
Hoàng

Hiệp

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Công ty CP Yeah1

201A Nam Kỳ Khởi
Dựng Video Viral
Nghĩa, P7, Q3, TPHCM
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N15DCPT015

Huỳnh Thị

Hòa

D15CQTK01-N Lê Minh Hóa

Công ty TNHH Truyền 79/18 Tô Hiến Thành,
thông ĐPT Con mèo
P13, Q10, TPHCM

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Công ty TNHH Ngon
KOREA

D15CQTK01-N Lê Minh Hóa

Công ty TNHH Truyền 79/18 Tô Hiến Thành,
thông ĐPT Con mèo
P13, Q10, TPHCM
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N15DCPT018

N15DCPT135

Nguyễn Văn

Bùi Thị

Hòa

Hương

R3-60 Hưng Gia 3, P.
Tân Phong, Q.7,
TPHCM

- Tìm hiểu phần mềm photoshop
- Tìm hiểu phần mềm illustrator - Tìm hiểu phần
mềm premiere, audition
-Tìm hiểu các nguyên tắc thiết kế trang web
Tìm hiểu cách quay dựng 1 đoạn clip quảng cáo
hoàn chỉnh, tìm hiểu các thông số máy khi quay và
cách sử dụng premiere, after effect.
- Tìm hiểu phương pháp thực hiện bài giảng Elearning.
- Tìm hiểu các công cụ, phần mềm hỗ trợ, phục vụ
việc thực hiện bài giảng như Adobe Audition, Adobe
Illustrator, Adobe After Effects.
- Tìm hiểu về Keyframe.
- Tìm hiểu về cách dựng và tạo chuyển động cho
nhân vật.
-Tìm hiểu cách xây dựng kịch bản phóng sự truyền
hình
-Tìm hiểu cách quay phóng sự truyền hình
-Tìm hiểu cách dựng chương trình phóng sự truyền
hình

0859366740

n15dcpt028@student.ptithc
m.edu.vn

x

- Sử dụng phần mềm blender.
- Tạo chuyển động cho phương tiện và nhân vật

0773774898

N15DCPT073@student.ptit
hcm.edu.vn

x

936884756

n15dcpt002@student.ptithc
m.edu.vn

x

0352965768

n15dcpt042@student.ptithc
m.edu.vn

x

0981227197

n15dcpt096@student.ptithc
m.edu.vn

x

0903105013

nguyenchungthaiduong2307
97@gmail.com

x

0933883125

n15dcpt089@student.ptithc
m.edu.vn

x

Thực hành thiết kế và thi công ra sản phẩm

0903 338 122

n15dcpt041@student.ptithc
m.edu.vn

x

Xây dựng kịch bản, quay video quảng cáo, xử lý
hậu kì và hoàn thiện sản phẩm.

0918372756 Lamhai7608@gmail.com

-Xây dựng kịch bản phóng sự "Bánh Ít, lòng nhiều".
-Tiến hành quay phóng sự theo kịch bản.
-Sử dụng các phần mềm Adobe Premiere, Adobe
Audition, Adobe Illustrator,... để hỗ trợ thực hiện
phóng sự nêu trên.

0812727645

Sử dụng phần mềm Adobe Premiere và Adobe
After Efffect để dựng Video Viral

0969200785 hiepvusport@gmail.com

x

0968437438 n15dcpt015@student.ptithc
m.edu.vn

x

Sử dụng các phần mềm trên để thiết kế banner và
hình ảnh để quảng bá về du lịch cho Công ty cổ
phần tập đoàn đầu tư lữ hành quốc tế Trung Quốc
Việt Nam. Thiết kế name card và một số ấn phẩm
văn phòng.
Dựng đoạn video ngắn giới thiệu sản phẩm công ty
Lên kịch bản cho đoạn clip quảng cáo, thực hiện
quay và dựng.
- Xây dựng kịch bản bài giảng.
- Sử dụng Adobe Illustrator để dựng nhân vật.
- Sử dụng Adobe After Effect để diễn hoạt.
- Sử dụng Adobe Audition để thu âm, lồng tiếng
cho bài giảng.

Sử dụng các phần mềm Adobe Auditon, Adobe
Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, After Effect.

Tìm hiểu về quay và dựng tin bài, phóng sự
-Tham gia ráp bản tin
Tìm hiểu các phần mềm và công cụ dựng phim
-Tham gia sản xuất các tin bài, phóng sự cho bản
Tìm hiểu về quay phim cùng các thiết bị quay
tin
phim
Thiết kế sản phẩm bằng các công cụ chuyên dụng:
Ai, Ps, Corel. Tìm hiểu các kích thước tiêu chuẩn
của sản phẩm trên lí thuyết và thực tế
Tìm hiểu phần mềm dựng phim, kịch bản, góc máy,
cỡ cảnh, ánh sáng và các yếu tố cơ bản của phim
quảng cáo.
-Tìm hiểu cách xây dựng kịch bản phóng sự truyền
hình.
-Tìm hiểu lý thuyết quay và dựng một phóng sự
truyền hình.
-Tìm hiểu các công đoạn làm Bánh Ít của người dân
miền Tây Nam Bộ.
Tìm hiểu về cách dựng Video Viral

nghiên cứu sử dụng phần mềm blender trong phim
hoạt hình 3d, nghiên cứu các cách tạo dáng một
nhân vật , cách làm phim hoạt hình bằng blender
Thiết kế một số ấn phẩm -Tìm hiểu về phần mềm Adobe Illustrator,
truyền thông của công ty, Photoshop, Premiere Pro.
quay và dựng video clip
-Tìm hiểu nguyên lý về màu sắc, bố cục hình ảnh
cho kênh youtube của
- Tìm hiểu kĩ thuật quay, kĩ thuật dựng video clip
công ty
cho kênh youtube
Tạo dáng cho nhân vật
truyện Dã Tràng

- Xây dựng kịch bản
- Sử dụng phần mềm Adobe Illustrator để dựng
nhân vật
- Sử dụng phần mềm Adobe After Effects để diễn
hoạt nhân vật
- Sử dụng phần mềm Adobe Audition để thu âm
lồng tiếng thoại cho nhân vật.

cách animation bằng blender, tạo dáng cho nhân vật
truyện Dã Tràng bằng blerder.
-Thiết kế một số ấn phẩm truyền thông: poster,
name card, stande, banner,...
-Quay và dựng video clip cho kênh youtube của
công ty

Tìm hiểu, thực hiện làm
chuyển động cho nhân vật
Thực hiện làm chuyển động cho nhân vật trong
trong phim hoạt hình ca
Tìm hiểu quy trình làm phim hoạt hình bằng Blender phim hoạt hình ca nhạc thiếu nhi “If you happy and
nhạc thiếu nhi “If you
you know it”
happy and you know it”

n15dcpt074@student.ptithc
m.edu.vn

x

x

84961984349

nguyenvanhoa9606@gmail.
com

x

353466906

n15dcpt135@student.ptithc
m.edu.vn

x
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N15DCPT090

Đặng Cao Huế

Hương

D15CQTK01-N Lê Minh Hóa

Công ty TNHH Up Up
Technologies

Thiết kế concept nhân
vật cho game mobile
Viking Land.

-Tìm hiểu về văn hóa, trang phục, vũ khí của người
Viking
- Nghiên cứu về các tuyến nhân vật trong game để
xây dựng sắc diện, trang phục, tính cách nhân vật
- Nghiên cứu lí thuyết về màu sắc, chất liệu, ánh sáng
- Nghiên cứu về style vẽ nhân vật

Tìm hiểu về Nguyên lí thị giác:
- Khái niệm Nguyên lí thị giác.
- Đặc điểm của Nguyên lí thị giác.
- Vai trò của Nguyên lí thị giác.
Vẽ minh họa truyện ngắn
28/6C Phan Tây Hồ, Q.
Tìm hiểu về Lí thuyết màu sắc và ánh sáng:
"Chuyến du hành đầu tiên
Phú Nhuận, TP HCM
- Lí thuyết cơ bản về màu sắc: Tìm hiểu vòng tròn
của Sindbad"
thuần sắc, các loại màu.
- Lí thuyết cơ bản về ánh sáng: Nguồn sáng, hướng
sáng.

-Xây dựng tạo hình nhân vật từ ý tưởng ban đầu về
trang phục, tính cách, vũ khí,…
-Lên bản vẽ sketch cho nhân vật
- Hoàn thiện nhân vật trên máy tính bằng phần mềm
Photoshop và Illustrator

0776853913

n15dcpt090@student.ptithc
m.edu.vn

x

Xác định đối tượng độc giả.
Xác định kích thước, số trang và biên tập nội dung
của ấn phẩm.
Vẽ phác thảo một số nhân vật quan trọng.
Vẽ phác thảo bối cảnh truyện gắn với nhân vật.
Sử dụng phần mềm Adobe Photoshop để lên màu
đối tượng.
Sử dụng phần mềm Adobe Indesign để hoàn thiện
bản in.

0918056034

n15dcpt091@student.ptithc
m.edu.vn

x
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N15DCPT091

Trần Đăng
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N15DCPT065

Cao Huỳnh Thụy Khuê

Học viện Công nghệ
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

Minh họa truyện "Chuyện của mèo Luốt"-Tập 1:
Mèo Luốt và chim sẻ nhỏ với sản phẩm đi kèm là
bookmark và sticker về nhân vật trong truyện.

0356559717

n15dcpt065@student.ptithc
m.edu.vn

x
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N15DCPT084

Nguyễn Thị Bích Lể

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

- Kết hợp kiến thức làm motion graphic trong AE
và lý thuyết về Typography
để làm MV Motion Graphics dạng Kinetic
Typography

0929411024

n15dcpt084@student.ptithc
m.edu.vn

x
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N15DCPT046

Bùi Thanh

Liêm

D15CQTK01-N Lê Minh Hóa

tìm hiểu dựng môi trường trong phim hoạt hình
ngắn
Alina - Cánh bướm thời gian (cảnh phòng ngủ của
bernie lúc lơn)

0355279915

n15dcpt046@student.ptithc
m.edu.vn

x
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N15DCPT022

Nguyễn Thanh

Liêm

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

Dựng phim quảng cáo bán hàng trên truyền hình

0905794937

n15dcpt022@student.ptithc
m.edu.vn

x

347908348

n15dcpt129@student.ptithc
m.edu.vn

x
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N15DCPT129

Nguyễn Phạm
Hoàng

Khoa

Linh

D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh

290/88 Nơ Trang
Công ty TNHH TMDV
Long, P12, Q. Bình
Dũng Đạt
Thạnh, TPHCM

Vẽ minh họa truyện
11 Nguyễn Đình Chiểu,
Tìm hiểu và nghiên cứu về cách tạo dáng, biểu cảm
"Chuyện của mèo Luốt"P. Đa Kao, Q1,
của động vật (mèo, chim), cách layout truyện minh
Tập 1: Mèo Luốt và chim
TPHCM
họa, font chữ.
sẻ nhỏ
- Tìm hiểu kỹ thuật là Motion Graphics trên phần
Học viện Công nghệ
11 Nguyễn Đình Chiểu,
mềm AE
Tìm hiểu và dựng video
Bưu chính Viễn thông P. Đa Kao, Q1,
- Tìm hiểu lý thuyết về Typography
motion graphics
cơ sở TPHCM
TPHCM
- Tìm hiểu cách làm Typography trên phần mềm
Illustrator
Dựng môi trường
Tìm hiểu điểm giống và khác giữa phim hoạt hình 3d
trong phim hoạt hình
Công ty TNHH Truyền 79/18 Tô Hiến Thành,
giả 2d so với phim hoạt hình 2d và 3d.
ngắn 3d giả 2d
thông ĐPT Con mèo
P13, Q10, TPHCM
Các quy trình dựng môi trường trong phim và một
Alina - Cánh bướm thời
số phần mềm dùng làm phim hoạt hình
gian
23 đường số 30 , KP2 ,
Công ty CP Phát triển
Dựng phim quảng cáo
Dựng phim bằng Premiere , After Effect và một số
P. Cát Lái, Q2,
Công nghệ Sao Nam
bán hàng trên truyền hình phần mềm khác của Adobe như Photoshop , AI
TPHCM

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Chương trình phát thanh
P. Đa Kao, Q1,
30 phút
TPHCM
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N15DCPT108

Võ Thị Phương

Linh

D15CQTK01-N Lê Minh Hóa

Công ty TNHH Truyền 79/18 Tô Hiến Thành,
thông ĐPT Con mèo
P13, Q10, TPHCM
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N15DCPT121

Nguyễn Thành

Lộc

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

Công ty CP Giải trí và
Truyền thông Sài Gòn
Star

Tìm hiểu, dựng môi
trường
trong phim hoạt hình
ngắn 3d giả 2d
Alina - Cánh bướm thời
gian

4A đường số 8, P4, Q4, Lên ý tưởng, xây dựng
TPHCM
kịch bản, dựng hậu kì
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N15DCPT033

Giang Hải

Long

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Viễn thông Bình
Phước, Trung tâm
CNTT

1137,đường Phú Riềng
Thực hiện chương trình
Đỏ, P. Tân Bình, Đồng
ITTODAY.
Xoài, Bình Phước
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N15DCPT058

Lê Bảo

Long

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Quay và dựng PHÓNG
P. Đa Kao, Q1,
SỰ TRUYỀN HÌNH
TPHCM
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N15DCPT038

Đỗ Thành

Luân

Công ty TNHH MTV
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh TMDV thiết kế in ấn
Thành Phát
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N15DCPT048

Nguyễn Nguyên
Ly
Thảo

D15CQTK01-N Lê Minh Hoá

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

Tìm hiểu về chương trình phát thanh.
Tìm hiểu về quy trình thực hiện một chương trình
phát thanh.
Tìm hiểu về công cụ, phần mềm hỗ trợ để phục vụ
cho việc sản xuất một chương trình phát thanh như
Adobe Audition.

Tìm hiểu điểm giống và khác giữa phim hoạt hình 3d
giả 2d so với phim hoạt hình 2d và 3d.
Các quy trình dựng môi trường trong phim và một
số phần mềm dùng làm phim hoạt hình

tìm hiểu dựng môi trường trong phim hoạt hình
ngắn
Alina - Cánh bướm thời gian (cảnh lớp mẫu giáo
của Alina)

0981354997

vothiphuonglinh128@gmail
.com

x

Tìm hiểu kĩ thuật dựng phim trong hậu kì

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, dựng hậu kì

0965646839

n15dcpt121@student.ptithc
m.edu.vn

x

0889903545

n15dcpt033@student.ptithc
m.edu.vn

x

-Viết một kịch bản PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH
-Tiến hành quay phóng sự
-Sử dụng phần mềm Premiere và After effects để
dựng thành phẩm phóng sự nêu trên

0705114243

N15DCPT058@student.ptit
hcm.edu.vn

x

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho thương
hiệu, logo, bộ nhận diện.

0962003860

thanhluan.multi@gmail.co
m

x

- Sử dụng phần mềm blender.
- Tạo hình theo tỉ lệ cho model

0933821077

n15dcpt048@student.ptithc
m.edu.vn

x

Xây dựng kịch bản chuyên mục truyền hình.
Tìm hiểu phần mềm đồ họa: Adobe Illustrator,
Sử dụng các phần mềm Adobe Auditon, Adobe
Adobe Photoshop.
Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, để thực hiện
Tìm hiểu phần mềm dựng phim, xử lý âm
chương mục Khám Phá IT ( ITTODAY).
thanh: Adobe Audition, Aodobe Premiere Pro.

- Tìm hiểu cách xây dựng kịch bản PHÓNG SỰ
TRUYỀN HÌNH
-Tìm hiểu cách quay PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH
-Tìm hiểu cách dựng PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

Thiết kế nhận diện
thương hiệu, ấn phẩm
Ứng dụng các phần mềm đồ họa thiết kế sản phẩm
truyền thông công ty về
nhận diện thương hiệu
lĩnh vực du lịch.
Thiết kế tạo hình và
11 Nguyễn Đình Chiểu,
chuyển động cho nhân
P. Đa Kao, Q1,
- Tìm hiểu và dựng model theo tỷ lệ
vật, phương tiện dựa theo
TPHCM
game mobile PUBG
29/2 đường D2, P25,
Q. Bình Thạnh,
TPHCM

Xây dựng kịch bản cho một chương trình phát
thanh hoàn chỉnh
Thu thập thông tin.
Thu âm theo nội dung kịch bản bằng cách sử dụng
các thiết bị ghi âm . Xử lý âm thanh và khai thác
các hiệu ứng âm thanh tổng hợp để tạo ra một sản
phẩm phát thanh chất lượng, biên tập chương trình
phát thanh bằng phầm mềm Adobe Audition.
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N15DCPT068

Nguyễn Quang

Mạnh
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N15DCPT069

Nguyễn Trần
Ngọc

Minh
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N15DCPT085

Trương Thị Ái

Mỹ
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N15DCPT026

Phổ Thị Thanh

Nga
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N15DCPT053

Vũ Thị Thanh

Nga

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Công ty TNHH
Manulife Việt Nam

Học viện Công nghệ
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

N15DCPT109

Hồ Thị Thảo

Ngân

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp
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N15DCPT060

Âu Yến

Ngọc

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp
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N15DCPT054

Trịnh Khánh

Ngọc

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

11 Nguyễn Đình Chiểu,
P. Đa Kao, Q1,
TPHCM
11 Nguyễn Đình Chiểu,
P. Đa Kao, Q1,
TPHCM

Công ty TNHH Posco
SS Vina

Đường N1, KCN Phú
Mỹ 2, H. Tân Thành,
Bà Rịa Vũng Tàu
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N15DCPT055

Đào Thị Thảo

Nguyên D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc
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N15DCPT016

Nguyễn Thị
Thảo

Nguyên D15CQTK01-N Lê Thị Cẩm Tú

Công ty CCp TMDV
Thiết kế Truyền thông
Mebo

46

N15DCPT131

Nguyễn Trần
Thảo

Học viện Công nghệ
Nguyên D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

N15DCPT071

Trần Thị Thảo

Nguyên D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp
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N15DCPT061

Bùi Trọng

Nhân

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

115A Trần Văn Dư,
P13, Q. Tân Bình,
TPHCM

- Xây dựng nội dung bài giảng.
- Sử dụng Adobe Illustrator để dựng và thiết kế đối
tượng.
- Sử dụng Adobe After Effect để tạo chuyển động.
- Sử dụng Adobe Audition để xử lí âm thanh và
chèn vào bài giảng E-Learning.

0339883697

n15dcpt068@student.ptithc
m.edu.vn

x

0707627921

n15dcpt069@student.ptithc
m.edu.vn

x

Tìm hiểu kiến thức màu sắc, cách sử lý hình ảnh, nội
Thiết kế giao diện website
dung, bố cục của một website. Tìm hiểu quy trình
Nghiên cứu thông tin khách hàng. Lên bản thiết kế.
Brights.vn bằng công cụ
thiết kế website. Tìm hiểu kiến thức về HTML và
Chuyển từ bản thiết kế từ PSD sang HTML, CSS.
Photoshop.
CSS

0971733392

n15dcpt085@student.ptithc
m.edu.vn

x

Hệ thống nhận diện
thương hiệu thanh
long_Bình Thuận

Thiết kế logo guideline, ấn phẩm văn phòng, nhận
diện trên sản phản và ấn phẩm truyền thông cho
thanh long Bình Thuận

0397581751

n15dcpt026@student.ptithc
m.edu.vn

x

Xây dựng nhân vật game

971775492

vuthanhngamulti@gmail.co
m

x

Xây dựng nội dung kịch bản.
Sử dụng Adobe Illustrator để xây dựng nhân vật.
Sử dụng Adobe After Effects để diễn hoạt chuyển
động cho nhân vật.
Sử dụng Adobe Audition để thu âm cho bài giảng.

0968810041

n15dcpt109@student.ptithc
m.edu.vn

x

Diễn hoạt cho nhân vật và các vật phẩm trong video
clip dạy về "Quá trình thụ phấn của loài hoa" cho
trẻ em

0907005815

n15dcpt060@student.ptithc
m.edu.vn

x

- Dựng nhân vật và background bằng Photoshop và
Illustrator. - Sử dụng Aftet effect tạo chuyển động
nhân vật. - Dùng Premiere biên tập video hoàn
chỉnh.

0386000787

trinhkhanhngoc159@gmail.
com

x

- Thiết lập wireframe
- Tạo prototype với InVision

0971808497

n15dcpt055@student.ptithc
m.edu.vn

x

Tạo ra những thông tin trên trang web như: thông
tin liên hệ, địa chỉ, email, số điện thoại, giới thiệu
về doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, … Thiết kế
tạo website sử dụng HTML, CSS.

0832143624 n15dcpt016@student.ptithc
m.edu.vn

Tìm hiểu về quy trình thiết kế sách: chủ đề, nội
dung, nhân vật, bố cục, fonts, màu sắc, phong cách
thể hiện. Ứng dụng và thiết kế ra thành phẩm.

Tổng quan về màu sắc, các yếu tố khách quan, đối
tượng khách hàng, tỉ lệ khung ảnh

Phân tích, tìm hiểu, nhận dạng đặc trưng sinh vật
Thiết kế nhân vật game
biển. Tìm hiểu các phần mềm hỗ trợ dựng 3D thông
Khám phá đại dương
dụng, chuyên biệt.
Tìm hiểu về phương pháp thực hiện bài giảng Elearning.
Tìm hiểu các công cụ, phần mềm hỗ trợ, phục vụ
137 Lê Quang Định,
Thiết kế bài giảng ECông ty TNHH Giải trí
việc thực hiện bài giảng như Adobe Audition, Adobe
P14, Q. Bình Thạnh,
learning chủ đề kể chuyện
Việt Com
Illustrator, Adobe After Effects.
TPHCM
cổ tích cho trẻ em
Tìm hiểu về Keyframe.
Tìm hiểu về cách dựng và tạo chuyển động cho nhân
vật.
Tìm hiểu về phương pháp thực hiện bài giảng Elearning. Tìm hiểu các công cụ, phần mềm hỗ trợ,
104-104B, Hai Bà
Dựng và diễn hoạt video
Công ty Cổ phần Saiko
phục vụ việc thực hiện bài giảng như Adobe
Trưng, P. Đa Kao, Q1, clip 2D quá trình thụ
Holdings
Audition, Adobe Illustrator, Adobe After Effects.
TPHCM
phấn hoa
Tìm hiểu về Keyframe. Tìm hiểu về cách dựng và
tạo chuyển động cho nhân vật.

Công ty Cổ phần Mioto 305/4 Lê Văn Sỹ, P1,
Việt Nam
Q. Tân Bình, TPHCM
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Thiết kế bài giảng Elearning môn lịch sử

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Vẽ minh hoạ sách "Mực
P. Đa Kao, Q1,
và tôi"
TPHCM

Tầng 11, TNR Tower,
Công ty TNHH Gmo- 180-192 Nguyễn Công
z.com Brights Việt Nam Trứ, P. Nguyễn Thái
Bình, Q1, TPHCM

Học viện Công nghệ
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM
Học viện Công nghệ
D15CQTK01-N Lê Minh Hóa
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

41

Tòa Nhà Manulife
Plaza, 75 Hoàng Văn
Thái, P. Tân Phú, Q7,
TPHCM

- Tìm hiểu về phương pháp thực hiện bài giảng Elearning.
- Tìm hiểu các công cụ, phần mềm Adobe hỗ trợ,
phục vụ thực hiện bài giảng E-learning như: Adobe
Audition, Adobe Illustrator, Adobe After Effect,…
- Tìm hiểu cách xây dựng kịch bản bài giảng và các
đối tượng thể hiện.
- Tìm hiểu về cách xây dựng và tạo chuyển động đối
tượng.

Dựng video Motion
Graphic giới thiệu công
ty Posco SS Vina

- Tìm hiểu cách xây dựng nội dung và nhân vật cho
video Motion graphic. - Tìm hiểu cách tạo chuyển
động cho nhân vật.

- Tìm hiểu cách thức xây dựng một ứng dụng trên
Thiết kế giao diện ứng
android
dụng Mioto - Ứng dụng
- Tìm hiểu về UX/UI trong thiết kế; tổng quan về
cho thuê xe tự lái tại Việt
màu sắc, bố cục trong thiết kế giao diện
Nam trên nền Android
- Một số phần mềm tạo prototype, thiết kế giao diện

Thiết kế trang web thời
trang trẻ em

Thiết kế bộ 6 hình họa
11 Nguyễn Đình Chiểu,
cách điệu từ logo Google
P. Đa Kao, Q1,
thể hiện 6 ngày nghỉ lễ
TPHCM
của Việt Nam

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Thiết kế bài giảng EP. Đa Kao, Q1,
learning môn sinh học
TPHCM

Công ty CP truyền
thông Redbase

302A Nguyễn Thượng
Hiền, P5, Q. Phú
Nhuận, TPHCM

Quay và dựng bản tin
truyền hình

- Nghiên cứu các phần mềm dùng để thiết kế web
- Tìm hiểu quy trình thiết kế website

Lấy ý tưởng về bệnh trầm cảm, phát triển thành câu
truyện hoàn chỉnh cho sách, thiết kế hình ảnh các
nhân vật, tìm font, sắp xếp bố cục, màu sắc, hình
ảnh để đạt được ý đồ truyền tải

Tìm hiểu về ngôn ngữ thiết kế hình họa và đối tượng Tìm ý tưởng thể hiện. Phác thảo bằng tay ý
khách hàng chủ yếu của Google. Ứng dụng nguyên tưởng.Thực hiện 6 hình họa thể hiện 6 ngày nghỉ lễ
tắc thiết kế, bố cục, màu sắc vào thành phẩm.
của Việt Nam
- Tìm hiểu về phương pháp thực hiện bài giảng ELearning.
- Tìm hiểu các công cụ, phần mềm hỗ trợ, phục vụ
thực hiện bài giảng E-learning như: Adobe Audition,
Adobe Illustrator, Adobe After Effect,…
- Tìm hiểu cách xây dựng kịch bản bài giảng và các
đối tượng thể hiện.
- Tìm hiểu về cách xây dựng và tạo chuyển động đối
tượng.
Tìm hiểu đặc điểm và khái niệm của bản tin truyền
hình, tìm hiểu kỹ thuật quay bản tin truyền hình, tìm
hiểu cách dựng bản tin truyền hình

- Xây dựng nội dung bài giảng.
- Sử dụng Adobe Illustrator để dựng và thiết kế đối
tượng.
- Sử dụng Adobe After Effect để tạo chuyển động.
- Sử dụng Adobe Audition để xử lí âm thanh và
chèn vào bài giảng E-Learning.

Xây dựng kịch bản, Tiến hành quay bản tin, dựng
bản tin truyền hình

x

0969216476

n15dcpt131@student.ptithc
m.edu.vn

x

0983442142

n15dcpt071@student.ptithc
m.edu.vn

x

0829121409

n15dcpt061@student.ptithc
m.edu.vn

x
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N15DCPT092

Trần Phan Yến

Nhi

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

11 Nguyễn Đình Chiểu, Quay và dựng video trải
P. Đa Kao, Q1,
nghiệm khám phá du lịch
TPHCM
mùa hè
Tìm hiểu, dựng môi
trường
trong phim hoạt hình
ngắn 3d giả 2d
Alina - Cánh bướm thời
gian

Xây dựng kịch bản video du lịch.
Tìm hiểu cách xây dựng kịch bản video du lịch.
Quay và dựng video theo kịch bản đã có.
Tìm hiểu cách quay và dựng 1 video du lịch.
Sử dụng các phần mềm Adobe After Effect,
Tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực, địa điểm vui
Adobe Premiere, Adobe Audition để hỗ trợ cho việc
chơi của một số khu du lịch vào mùa hè.
dựng video.

Tìm hiểu điểm giống và khác giữa phim hoạt hình 3d
giả 2d so với phim hoạt hình 2d và 3d.
Các quy trình dựng môi trường trong phim và một
số phần mềm dùng làm phim hoạt hình

50

N15DCPT004

Mai Trần Khánh Phương D15CQTK01-N Lê Minh Hóa

Công ty TNHH Truyền 79/18 Tô Hiến Thành,
thông ĐPT Con mèo
P13, Q10, TPHCM
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N15DCPT123

Phạm Hoàng
Anh

Quân

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Quay và dựng phóng sự
P. Đa Kao, Q1,
truyền hình
TPHCM

- Tìm hiểu cách xây dựng nội dung và nhân vật cho
video Motion graphic. - Tìm hiểu cách tạo chuyển
động cho nhân vật.

52

N15DCPT086

Nguyễn Thị

Quí

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc

Trung tâm Anh Ngữ
RES

210 Hoàng Diệu 2, P.
Linh Trung, Q. Thủ
Đức. TPHCM

- Tìm hiểu các công cụ, phần mềm: Adobe
Illustrator, Adobe After Effect, Proshow producer
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N15DCPT079

Đặng Minh

Quyên
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N15DCPT124

Phan Bích

Quyên
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N15DCPT027

N15DCPT080

Phạm Ngọc
Phương

Quỳnh

Trần Hồng Quốc Sơn

Học viện Công nghệ
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM
Học viện Công nghệ
D15CQTK01-N Lê Minh Hóa
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

Học viện Công nghệ
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

D15CQTK01-N Nguyễn Duy Đắc
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N15DCPT100

Nguyễn Trần
Duy Nhật

Tân

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp
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N15DCPT005

Nguyễn Lê

Thanh

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp
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N15DCPT132

Nguyễn Vũ
Thanh

Thảo

Học viện Công nghệ
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM
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N15DCPT034

Nguyễn Lê Minh Thi

Tâm

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

D15CQTK01-N Lê Minh Hóa

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

x

0923950936

khanhphuong.qf@gmail.co
m

x

906966407

quanpham18071997@gmai
l.com

x

n15dcpt086@student.ptithc
m.edu.vn

x

- Dựng các video clip sự kiện các chương trình:
Rung Chuông Vàng, Trạng Nguyên Nhí, hội thảo
tiếng anh các trường cấp 1 và cấp 2
Lên ý tưởng. Phác thảo các ý tưởng bằng tay. Thực
hiện ấn phẩm sự kiện gồm poster và standee

0774264577

n15dcpt079@student.ptithc
m.edu.vn

x

Dựng hình đồ vật 3d
trong zbrush

Dựng hình đồ vật bằng phần mềm zbrush

0988509437

n15dcpt124@student.ptithc
m.edu.vn

x

Thiết kế và in ấn bao bì

Tìm hiểu cách dựng hình đồ vật bằng phần mềm
zbrush

Tìm hiểu về nguyên lí thị giác, màu sắc, bố cục
trong thiết kế.
Tìm hiểu các loại chất liệu cho bao bì.
Tìm hiểu về nghề làm xôi.

1. Tìm hiểu quy trình làm việc tại đơn vị thực tập.
2_ Tìm hiểu thể loại thiết kế tại đơn vị thực tập (thế
mạnh của công ty). 3_ Tìm hiểu mối quan hệ giữa
thiết kế và in ấn cho một sản phẩm.

- Tìm hiểu cách sử dụng các phần mềm phục vụ cho
đồ án như: Adobe Illustrator, Adobe After Effects,
Adobe Premiere.
Học viện Công nghệ
11 Nguyễn Đình Chiểu,
Xây dựng phim hoạt hình - Tìm hiểu cách diễn hoạt nhân vật và vật thể trong
Bưu chính Viễn thông P. Đa Kao, Q1,
2D
Adobe After Effects
cơ sở TPHCM
TPHCM
- Tìm hiểu các cỡ cảnh và động tác máy trong phim
để áp dụng vào chuyển động camera của video.
- Tìm hiểu cách vẽ story board.
Tìm hiểu về phương pháp thực hiện bài giảng Elearning. Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ làm bài giảng
137 Lê Quang Định,
Xây dựng bài giảng ECông ty TNHH Truyền
E-learning. Tìm hiểu cách tạo nội dung kịch bản.
P14, Q. Bình Thạnh,
learning chủ đề khoa học
thông Báo Đỏ
Tìm hiểu cách chuyển động camera và động tác
TPHCM
tự nhiên
máy, cỡ cảnh trong phần mềm After Effect. Tìm
hiểu cách tạo chuyển động cho bài giảng.

Võ Thị Băng

-Xây dựng kịch bản
-Tiến hành quay video phóng sự.
-Xử lý hậu kỳ video và hoàn thiện sản phẩm.

n15dcpt092@student.ptithc
m.edu.vn

Thiết kế ấn phẩm sự kiện Nghiên cứu quy trình xây dựng nhân vật theo câu
cho trẻ em " Giải cứu
chuyện. Tìm hiểu màu, chủ đề, bố cục,nguyên tắc
Vương quốc Thực Vật"
thiết kế và chủ thể là trẻ em.

11 Nguyễn Đình Chiểu, Thiết kế bộ nhận diện
P. Đa Kao, Q1,
thương hiệu cho nhãn
TPHCM
hàng xôi Lá

287/3 Gò Dầu, P. Tân
Công ty TNHH TMDV Quý, Q. Tân Phú ,
in ấn bao bì Cuộc Sống TPHCM
Mới

N15DCPT114
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11 Nguyễn Đình Chiểu,
P. Đa Kao, Q1,
TPHCM
11 Nguyễn Đình Chiểu,
P. Đa Kao, Q1,
TPHCM

Tổ chức sản xuất sản
phẩm đa phương tiện

tìm hiểu dựng môi trường trong phim hoạt hình
ngắn
Alina - Cánh bướm thời gian (cảnh phòng ngủ của
Alina lúc nhỏ)

0929341109

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Sản xuất phim ngắn
P. Đa Kao, Q1,
"Anh... Là ai?"
TPHCM

Xác định đối tượng khách hàng.
Xác định concept.
Tìm tư liệu.
Phác thảo ý tưởng.
Thiết kế Logo và các ấn phẩm liên quan ( quyển
hướng dẫn sử dụng logo, quyển sách về câu chuyện
của thương hiệu, poster, bao bì... )
Sử dụng các công cụ Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Adobe Indesign để hoàn thiện bộ nhận
diện thương hiệu.

1_ thực hành Thiết kế một trong những thể loại
công ty sản xuất.. 2_Tham gia vào giai đoạn in ấn
bao bì ra thành phẩm

x

0798688192 sonsuonse@gmail.com

x

- Xây dựng kịch bản
- Xây dựng story board
- Xây dựng nhân vật hoạt hình bằng Adobe
n15dcpt114@student.ptithc
Illustratior
0707598493
m.edu.vn
- Sử dụng Adobe After Effects để diễn hoạt nhân vật
- Sử dụng Adobe Premiere để dựng, lồng âm thanh
và xuất video thành quả

x

Xây dựng kịch bản. Xây dựng Story Board. Xây
dựng, thiết kế nhân vật, bối cảnh từ phần mềm
Adobe Illustrator. Diễn hoạt nhân vật, đối tượng
trong Adobe After Effect. Xây dựng, hoàn chỉnh
video từ những phần mềm Adobe liên quan.

0852560017

n15dcpt100@student.ptithc
m.edu.vn

x

0368242976

n15dcpt005@student.ptithc
m.edu.vn

x

Minh họa trò chơi dân gian bằng các hình ảnh thiết
kế 2d, sản phẩm đi kèm bookmark

0382911931

n15dcpt132@student.ptithc
m.edu.vn

x

Thiết kế và thực hiện đoạn phim giới thiệu chương
trình truyền hình.

0582901786

n15dcpt034@student.ptithc
m.edu.vn

x

Viết kịch bản chi tiết, kịch bản phân cảnh.
Tìm hiểu về khung hình, động tác máy. Tìm hiểu
Quay phim.
cách xây dựng kịch bản phim và quy trình làm phim. Sử dụng phần mềm Adobe Premiere, Adobe After
Effects để xử lí hậu kì cho phim.

11 Nguyễn Đình Chiểu,
Vẽ minh họa trò chơi dân
P. Đa Kao, Q1,
Tìm hiểu về màu sắc, phông chữ, bố cục
gian
TPHCM
- Tìm hiểu, học hiểu về ánh sáng. màu sắc, góc máy
11 Nguyễn Đình Chiểu, Thực hiện đoạn phim giới đươc sử dụng trong các ident truyền hình. Nghiên
P. Đa Kao, Q1,
thiệu chương trình truyền cứu cách thực hiện storyboard. Tìm hiểu phần mềm
TPHCM
hình
C4D, After Effects, Premiere, Adobe Illustrator
(hoặc Photoshop)

0937621807 n15dcpt027@student.ptithc
m.edu.vn

N15DCPT035

Nguyễn Thị Anh Thư
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N15DCPT036

Nguyễn Thị
Huyền

Trang
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N15DCPT116

Nguyễn Trần
Thùy

Trang

62

65

N15DCPT133

Trần Thiên

Trang

D15CQTK01-N Lê Minh Hóa

Công ty TNHH Một
Thành Viên FAT
MEDIA

316 Lê Văn Sỹ,
Phường 1, Quận Tân
Bình, Thành phố Hồ
Chí Minh

Tầng 2 tòa nhà Prince
Công ty TNHH Tư vấn
Residence,
Phát triển Nhân lực
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh
17-19-21 Nguyễn Văn
Toàn Cầu (Global
Trỗi, P. 12, Q. Phú
HRDC)
Nhuận, TP HCM
273/69/10D Nguyễn
Công ty TNHH thiết kế
D15CQTK01-N Lê Thị Cẩm Tú
Văn Đậu, P.11, Bình
sáng tạo BZC.Market
Thạnh, TPHCM
Học viện Công nghệ
11 Nguyễn Đình Chiểu,
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh Bưu chính Viễn thông P. Đa Kao, Q1,
cơ sở TPHCM
TPHCM

Nghiên cứu về cách thực hiện một storyboard.
Nghiên cứu về diễn hoạt phim hoạt hình frame
by frame.
Diễn hoạt phim hoạt hình Nghiên cứu cách xây dựng kịch bản phim và
Frame by frame
nhân vật.
Nghiên cứu cách biên tập và chèn âm thanh.
Nghiên cứu phần mềm Toon boom,…

-Xây dựng storyboard.
-Thiết kế và diễn hoạt frame by frame.
-Biên tập video.
-Lồng ghép âm thanh.

Bộ nhận diện thương hiệu Tìm hiểu về Logo, branding và bộ nhận diện văn
nước hoa
phòng

Vẽ phác thảo logo, bộ quy chuẩn logo guideline, bộ
nhận diện văn phòng và bao bì sản phẩm

Thiết kế bao bì trái cây
sấy
Thiết kế hệ thống nhận
diện thương hiệu thời
trang trẻ em

tìm hiểu kích thước, chất liệu bao bì; ứng dụng các
nguyên tắc thiết kế về bố cục, màu sắc, nhận diện
thương hiệu vào bao bì
Tìm hiểu về màu sắc, bố cục trong thiết kế. Tìm hiểu
font chữ. Tìm hiểu về logo. Tìm hiểu các nguyên tắc
thiết kế với chủ thể là trẻ em

- Tìm hiểu về phương pháp thực hiện bài giảng Elearning.
- Tìm hiểu các công cụ, phần mềm phục vụ việc thực
Toà nhà Flemington,
Thiết kế bài giảng Ehiện bài giảng: Adobe Illustrator, Adobe After Effect.
182 Lê Đại Hành, P 15, learning chủ đề Khoa học
- Tìm hiểu cách dựng và tạo chuyển động cho nhân
Q11, TP HCM
xã hội
vật.
- Tìm hiểu về wireframe và storyboard.

703659183

n15dcpt035@student.ptithc
m.edu.vn

x

0707998401

n15dcpt036@student.ptithc
m.edu.vn

x

0986005420

N15dcpt116@student.ptithc
m.edu.vn

x

0377028976

n15dcpt133@student.ptithc
m.edu.vn

x

- Xây dựng kịch bản bài giảng, vẽ wireframe và
storyboard cho từng cảnh.
- Sử dụng Adobe Illustrator để dựng nhân vật.
- Sử dụng Adobe After Effect để diễn hoạt.
- Sử dụng Adobe Audition để thu âm, lồng tiếng và
chỉnh sửa âm thanh cho bài giảng.

0343050935

n15dcpt088@student.ptithc
m.edu.vn

x

Tìm ý tưởng 3 sản phẩm trái cây sấy, tên thương
hiệu, thiết kế logo, bố cục bao bì sản phẩm, mô
phỏng hình ảnh sản phẩm bằng hiệu ứng mockup,
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo,
các quy chuẩn sử dụng logo, ấn phẩm văn phòng,
ấn phẩm truyền thông.
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N15DCPT088

Nguyễn Hữu

Trí

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Công ty Cổ phần VNG

67

N15DCPT051

Nguyễn Thị
Thúy

Uyên

D15CQTK01-N Lê Thị Cẩm Tú

273/69/10D Nuyễn
Công ty TNHH thiết kế
Thiết kế bao bì cho sản
Văn Đậu, P11, Q. Bình
sáng tạo BZC.Market
phẩm từ trái xoài
Thạnh, TPHCM

tìm hiểu kích thước, chất liệu bao bì; ứng dụng các
nguyên tắc thiết kế về bố cục, màu sắc, nhận diện
thương hiệu vào bao bì

thành phẩm bao bì thành phẩm của trái xoài, bao
gồm mứt, nước uống, đồ sấy,...

0332383161

N15dcpt051@student.ptithc
m.edu.vn

x

D15CQTK01-N Lưu Ngọc Điệp

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

- Tìm hiểu phương pháp thực hiện bài giảng Elearning.
- Tìm hiểu các công cụ, phần mềm hỗ trợ thực hiện
bài giảng như Adobe Audition, Adobe Illustrator,
Adobe After Effects,...

- Xây dựng kịch bản bài giảng E-Learning.
- Sử dụng Adobe Illustrator để dựng nhân vật.
- Sử dụng Adobe Affter Effect để diễn hoạt nhân
vật.
- Sử dụng Adobe Audition để thu âm cho bài giảng.

0934277802

n15dcpt072@student.ptithc
m.edu.vn

x

- Tìm hiểu và tạo hình phương tiện cùng bối cảnh
- Nghiên cứu sử dụng các công cụ phần mềm 3D

- Sử dụng phần mềm blender.
- Xây dựng một đoạn clip ngắn 3d giới thiệu game

0787859040

n15dcpt094@student.ptithc
m.edu.vn

x

tìm hiểu tổng quan về màu sắc, yếu tố khách quan, tỉ ấm phẩm văn phòng, ấn phẩm truyền thông, poster,
lệ khung hình,
logo

0399047302

n15dcpt037@student.ptithc
m.edu.vn

x

Tìm hiểu cách dựng nhân vật hoạt hình bằng phần
mềm maya

365906591

n15dcpt095@student.ptithc
m.edu.vn

x

0937218285

n15dcpt083@student.ptithc
m.edu.vn

x
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N15DCPT072

Vy Thị Thúy
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N15DCPT094

Đặng Vũ Thanh Vân
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N15DCPT037

Nguyễn Thị

Vân
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N15DCPT095

Trần Như

Ý
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N15DCPT083

Trần Thị Hải

Yến

Uyên

11 Nguyễn Đình Chiểu, Thiết kế bài giảng EP. Đa Kao, Q1,
learning chủ đề truyện
TPHCM
thiếu nhi

Thiết kế tạo hình và
11 Nguyễn Đình Chiểu,
chuyển động cho nhân
P. Đa Kao, Q1,
vật, phương tiện dựa theo
TPHCM
game mobile PUBG
Hệ thống nhận diện
Công ty cổ phần truyền 140 Cộng Hòa, P.4,
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh
thương hiệu công ty
thông Gia Định
Q.Tân Bình, TP.HCM
Vihouse
Học viện Công nghệ
11 Nguyễn Đình Chiểu,
Tìm hiểu, dựng nhân vật
D15CQTK01-N Lê Minh Hóa
Bưu chính Viễn thông P. Đa Kao, Q1,
hoạt hình 3D trong Maya
cơ sở TPHCM
TPHCM
Học viện Công nghệ
11 Nguyễn Đình Chiểu, Thiết kế hệ thống nhận
D15CQTK01-N Huỳnh Thị Tuyết Trinh Bưu chính Viễn thông P. Đa Kao, Q1,
diện thương hiệu thời
cơ sở TPHCM
TPHCM
trang trẻ em
D15CQTK01-N Lê Minh Hoá

Học viện Công nghệ
Bưu chính Viễn thông
cơ sở TPHCM

Dựng 1 nhân vật hoạt hình 3D bằng phần mềm
maya

Tìm hiểu về màu sắc, bố cục trong thiết kế. Tìm hiểu Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo,
font chữ. Tìm hiểu về logo. Tìm hiểu các nguyên tắc các quy chuẩn sử dụng logo, ấn phẩm văn phòng,
thiết kế với chủ thể là trẻ em
ấn phẩm truyền thông.

Học phí

Nợ học
phí

Nợ học
phí

Nợ học
phí

Nợ học
phí

Nợ học
phí

Nợ học
phí

