
KHÓA ĐÀO TẠO MULTIMEDIA: WEB, UI-UX 

UX (User Experience): 

• Là Trải nghiệm của người dùng/ User Experience. Đây là cách thức mà người dùng tương tác với những 

yếu tố UI được tạo ra.  

• Quá trình phát triển và cải thiện chất lượng tương tác giữa người dùng và sản phẩm. 

• Nghiên cứu hành vi và user flow; thiết kế các chức năng để phục vụ cho các trải nghiệm tốt nhất của 

người dùng. 

• Thiết kế UX không bao gồm hình ảnh, tập trung vào cảm giác trải nghiệm. 

UI (User Interface): 

• Dùng để mô tả Giao diện người dùng/ User Interface, bao gồm những yếu tố mà người dùng tiếp xúc với 

trang web hoặc ứng dụng đó.  

• Khi áp dụng thiết kế UI vào việc xây dựng website và các ứng dụng trên nền tảng công nghệ số/digital 

platform, chuyên viên thiết kế sẽ cần quan tâm đến phần nhìn, cũng như cảm nhận và tính tương tác trực 

quan của sản phẩm. 

Khoá học WEB / UI-UX cung cấp kiến thức cốt lõi cho người học về quy trình phân tích và xây dựng một 

sản phẩm công nghệ - digital product như là website, mobile app, game, AR, VR hay NFT. Với mục tiêu 

giúp người học hình thành tư duy từ căn bản đến nâng cao về các kiến thức liên quan đến HCI — Human-

Computer Interaction/ quá trình tương tác giữa con người và thiết kế bị công nghệ. 

Kiến thức trọng tâm khóa học nhấn mạnh tính ứng dụng thực tiễn, bổ trợ nhanh về những phần khuyết 

thiếu do tiến bộ công nghệ số tạo ra cho các nhà thiết kế đồ họa. Và là cơ sở để phát triển chuyên sâu 

nghề nghiệp trong lĩnh vực Mulimedia sau khi hoàn thành khóa học.  

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Sinh viên, nhân viên các khối ngành về: Nghệ thuật sáng tạo và Thiết kế, Marketing, Kinh tế - Kinh doanh, 

Công nghệ Thông tin, công việc liên quan: 

- Học viên đã qua các khóa học Thiết kế Đồ Họa tại KienMy Academy (hoàn thành ½ chương trình). 

- Người đã học qua phần kiến thức nền tảng về Mỹ thuật (Hội họa, Nguyên lý Bố cục, màu sắc, 

Typography…ở các Trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học). 

- Sinh viên đang học các ngành Nghệ thuật Thiết kế tại các Trường Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học và học 

sinh PT Trung học (Hoàn thành phần kiến thức nền tảng về Mỹ thuật như trên). 

- Nhân viên đang hoạt động ngành nghề liên quan Nghệ thuật Thiết kế tại các Công ty, Doanh nghiệp… 

PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP 

Online & trực tiếp tại KienMy Academy; Online hoặc trực tiếp 

Khóa 1: Học online và trực tiếp tại KienMy Academy (Khóa tiền đề cho CT Đào tạo Sơ cấp Nghề chất lượng 

cao của KienMy Academy: Thiết kế Đồ họa và Thiết kế Nội thất - Chứng chỉ do Sở LĐTB – XH TP.HCM cấp). 

- Khai giảng ngày: Thứ 7, ngày 20/8/2022 

- Thời gian học: 5 tuần/khóa; 02 buổi/tuần: Tối thứ 4: 18h00 – 20h00; Sáng Thứ 7: 8h00 – 12h00 (sẽ thông 

báo buổi học trực tiếp). 



- Hình thức đào tạo: Chứng nhận do Công ty TNHH Thiết kế Truyền thông Kiến Mỹ cấp. 

- Học phí trọn khóa và đóng một lần: 3. 800.000đ/ khóa/học viên. 

ĐÀO TẠO & GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY 

- Quản lý đào tạo: Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam-GV, trưởng ngành TK Đồ Họa - ĐH Kiến Trúc TP/HCM. 

- Giảng dạy chính: Thạc sỹ Trần Kiều Anh – tốt nghiệp chuyên ngành Multimedia tại Anh. 

(GV thỉnh giảng Đại Học Kiến Trúc TP.HCM, Ngành TK Đồ Họa – Multimedia (Web, UI-UX). 

- Cộng sự: Là các giảng viên Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM và chuyên gia từ các Cty Multimedia đang 

giảng dạy tại KienMy Academy. 

NỘI DUNG KHÓA HỌC 

Buổi 1:  
         • Khái niệm về UI/UX. 
         • Quy trình thiết kế. 
         • Giải thích về bài tập thực hành. 
         • Gợi ý tìm và hướng dẫn phương pháp nghiên cứu đề tài. 
Buổi 2: 
         • Duyệt và định hướng đề tài. 
         • Hướng dẫn xây dựng persona, sitemap. 
         • Giới thiệu information architecture (IA). 
Buổi 3: 
         • Duyệt persona, sitemap, user flow. 
         • Giới thiệu về các quy tắc UI căn bản. 
         1. Responsive 
         2. Grid 
         3. Visual hierarchy. 
         4. Components. 
         5. Layout, color & typography. 
         6. White space 
Buổi 4: 
         • Hướng dẫn sử dụng Figma. 
         • Set up file và xây dựng low-fi wireframes. 
Buổi 5: 
         • Xây dựng low-fi wireframes và chỉnh sửa dựa trên phản hồi của giáo viên. 
Buổi 6: 
         • Xây dựng mid-fi wireframes và chỉnh sửa dựa trên phản hồi của giáo viên. 
Buổi 7: 
         • Xây dựng hi-fi wireframes và chỉnh sửa dựa trên phản hồi của giáo viên. 
Buổi 8, 9: 
         • Xây dựng UI và chỉnh sửa dựa trên phản hồi của giáo viên. 
Buổi 10:  
         • Present demo và nhận xét kết thúc môn. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC 

Ban học vụ: 02838114142 – 0903986346 (cô Giang) 

Tư vấn online qua F: kienmyeducation – W: kienmyacademy.edu.vn  

https://www.facebook.com/polyart.center

