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20 học viên tốt nghiệp chương trình cơ khí
quốc tế
Cập nhật lúc 07:56, Thứ Bảy, 05/10/2013 (GMT+7)
(ĐN) - Ngày 4-10,
Trường trung cấp
nghề cơ điện Đông
Nam bộ đã tổ chức
trao bằng tốt nghiệp
chương trình cơ khí
quốc tế Thụy Sĩ cho
20 học viên khóa đầu
tiên. Tới dự có Phó
chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Thành Trí,
đại diện Lãnh sự
quán Thụy Sĩ tại
TP.Hồ Chí Minh.
Đây là khóa đào tạo
đầu tiên của trường
theo chương trình cơ
khí quốc tế, do Thụy
Đại biểu xem các sản phẩm do học viên làm ra. Ảnh: C.Nghĩa
Sĩ tài trợ. Thời gian
đào tạo 3 năm, 70%
thời gian đào tạo được dành cho thực hành. Kết thúc đào tạo, học viên đã chế tạo thành công
nhiều chi tiết máy, trong đó có toàn bộ phần cơ khí của nhiều máy CNC phục vụ cắt gọt kim
loại tự động. Trước khi tốt nghiệp, học viên đã được các doanh nghiệp của Thụy Sĩ trả lương
6-10 triệu đồng/tháng. Có một số học viên xuất sắc được chọn đào tạo tiếp chương trình cơ
khí bậc cao của Thụy Sĩ để trở thành giảng viên.
Công Nghĩa
SE) - Tag 4-10, Schule für Maschinenbau und Elektrotechnik Vocational Southeast hielt eine DiplomProgramm mechanische Schweizer internationale Kurse für die ersten 20 Studenten. Begleitet vom
stellvertretenden Vorsitzenden Nguyen Thanh Tri, die das Schweizer Konsulat in Ho Chi Minh City.
Dies ist das erste Ausbildungsprogramm der internationalen Engineering, von der Schweizer
finanziert. Ausbildungsdauer 3 Jahre, ist 70% der Zeit zur Ausbildung der Praxis gewidmet. Am Ende
der Ausbildung haben Auszubildende erfolgreich mehr Maschinen, einschließlich aller mechanischen
Teile von verschiedenen CNC-Maschinen für Metallbearbeitung automatisch erstellt. Vor Abschluss

sind die Studierenden in Schweizer Firmen zahlen 6-10000000 / Monat. Es gibt eine Reihe von
herausragenden Studenten ausgewählt Trainingsprogramme höheren mechanischen Schweizer,
Lehrer zu werden.
Die Bedeutung

.

