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Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC LỚP HỌC “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN NĂM 2017”
PHỐI HỢP VỚI SAMSUNG
Căn cứ nội dung thỏa thuận hợp tác ngày 7/10/2016 giữa Samsung và Trường Đại học
Giao thông Vận tải.
Căn cứ kết luận nội dung buổi làm việc ngày 2/8/2016 giữa SVMC với Khoa Điện Điện tử - Trường ĐHGTVT, Khoa CNTT - Trường ĐH GTVT.
Khoa Điện - Điện tử, phối hợp với SVMC, Khoa CNTT tiếp tục mở khóa học
“Ứng dụng thuật toán” với kế hoạch cụ thể như sau:
1- Đối tượng tham gia lớp học
Sinh viên năm thứ 2, 3, 4, 5 (K54 - K57) của các ngành thuộc Khoa Điện – Điện tử.
2- Kinh phí
Toàn bộ kinh phí khóa học do Samsung tài trợ.
3- Kế hoạch giảng dạy
Nội dung giảng dạy: Theo đề cương của Samsung kết hợp với bài giảng môn Phân tích
thiết kế thuật toán.
Giảng viên: do các giảng viên khoa CNTT - Trường ĐHGTVT trực tiếp giảng dạy.
Giám sát và đánh giá kết thúc khóa học: SVMC thực hiện.
4- Thời gian, địa điểm
Thời gian: Chiều thứ 7 hàng tuần từ ngày 09/09/2017 đến 16/12/2017.
Địa điểm: phòng Samsung Lab - 401 nhà A4 Trường Đại học Giao thông Vận tải .
5- Trách nhiệm của sinh viên khi tham gia khóa học
- Sinh viên phải cam kết tham dự đầy đủ và hoàn thành đầy đủ các bài tập của khóa học.
- Sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học, của phòng máy tính.

- Đối với các sinh viên không hoàn thành khóa học, tự ý nghỉ học không có lý do
chính đáng, Khoa Điện – Điện tử có quyền loại khỏi danh sách xét duyệt các hoạt động
ngoại khóa do Khoa tổ chức.
6- Đăng ký tham dự và kế hoạch
Sinh viên có nhu cầu đăng ký tham gia khóa học, theo 2 hình thức sau:
-

Đăng ký online tại: https://goo.gl/forms/9pBGFnAM4ahYYpOa2

-

Đăng ký tại VPK Điện – Điện tử

Thời hạn đăng ký chậm nhất 7/9/2017.
Sau khi sơ loại danh sách, Khoa sẽ thông báo kế hoạch kiểm tra đầu vào khóa học.
Mọi thắc mắc liên quan đến khóa học sinh viên liên hệ:
1- Thầy Vũ Ngọc Quý – 0168.578.1404
2- Thầy Nguyễn Văn Nghĩa – 0903.229.702
P.TRƯỞNG KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

TS. Nguyễn Văn Nghĩa
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BẢN ĐĂNG KÝ
THAM GIA KHÓA HỌC ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN 2017

Họ tên sinh viên:………………………….. ..........................................................................
Mã sinh viên:……………………Lớp/Khóa:……………………………………………. ..
Email:…………………………… Điện thoại di động:……………………........................
Em xin đăng ký tham gia khóa học Ứng dụng thuật toán phối hợp với Samsung năm 2017.
Em đã hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia khóa học và cam kết thực
hiện nghiêm túc các quy định của khóa học.
Người đăng ký

