Yêu cầu tuyển chọn sinh viên và kế hoạch cụ thể
 Những yêu cầu cơ bản:
1. sinh viên năm thứ 2 trở lên chuyên nghành ICT tại các trường đại học,
học viện của Việt Nam.
2. Thể hiện được tài năng trong quá trình học tập, có những thành tích
học tập và kết quả nổi trội
3. Thông thạo tiếng anh ( 4 kỹ năng nghe, nói ,đọc, viết)
4. Uư tiên những bạn sinh viên quan tâm hoặc hiểu biết cơ bản về hán
ngữ và văn hóa Trung Quốc
 Quá trình tuyển chọn cụ thể:
Vòng 1: Vòng sơ tuyển:
 Các bạn sinh viên khi đăng ký tham gia tuyển chọn, cần viết một bài
giới thiệu (bằng tiếng anh) , và thực hiện 1 clip dài khoảng 2 phút
( bằng tiếng anh), nội dung bao gồm: bàn về hứng thú đối với chuyên
nghành ICT, cách nhìn của cá nhân về chuyên nghành ICT. Hoặc giải
thích lý do bản thân phù hợp để tham gia chương trình, cách suy nghĩ
hoặc ý kiến đóng góp cho sự phát triển của nghành ICT nước nhà.
(huawei sẽ cung cấp 1 số video mẫu)
 Đối với các trường đại học đăng ký tham gia chương trình, có thể dựa
trên những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên (như trên) để tự lựa chọn
những sinh viên đại diện và cung cấp danh sách cho ban tổ chức.

Vòng 2: Vòng phỏng vấn :
 Những sinh viên sau khi trải qua vòng sơ tuyển tại các trường đại học,
sẽ trải qua vòng phỏng vấn cuối cùng do ban giám khảo gồm đại diện
công ty Huawei Việt Nam , đại diện của các trường đại học tham gia
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chương trình, cũng như đại diện của đơn vị bảo trợ. Ban tổ chức sẽ tiến
hành bầu chọn để đưa ra kết quả lựa chọn cuối cùng.
 Chương trình cụ thể học tập, thăm quan tại Trung Quốc:
Chương trình thăm quan và đào tạo tại trung quốc diễn ra trong 2 tuần, tại 2 địa
điểm chính là Bắc Kinh và Thâm Quyến
 Chương trình tại Bắc Kinh ( 01 tuần)
Trong một tuần tại Bắc Kinh sẽ diễn ra các chương trình bồi dưỡng tiếng trung,
nghiên cứu văn hóa trung quốc và thăm quan Bắc Kinh.
Bồi dường văn hóa Trung Quốc: tại trường đại học ngôn ngữ Bắc Kinh sẽ diễn
ra trong 5 ngày, bao gồm chương trình học kết cấu ngôn ngữ Trung Quốc, khẩu
ngữ, học và viết tiếng hán, ngữ pháp cơ bản. sau quá trình bồi dưỡng, sinh viên
phải tham gia khóa kiểm tra diễn ra vào cuối tuần.
 Chương trình tại Thâm Quyến (01 tuần)
Trong 1 tuần tại thâm quyến, sẽ diễn ra các tiết học về văn hóa và lịch sử
Huawei, trong quá trình tham gia đào tạo tại Huawei, các sinh viên sẽ được học
tập thêm về các chuyên nghành kỹ thuật ICT đồng thời có cơ hội thực hành tại
phòng thực nghiệm của Huawei:
 Chương trình cụ thể về khóa đào tạo của Huawei như sau:
1. Giới thiệu lịch sử Huawei, văn hóa công ty ( chương trình của đại học
Huawei), và hoạt động nhóm (môn học bắt buộc)
2. Từ các góc độ khác nhau giới thiệu các chương trình của Huawei, sinh
viên sẽ có cơ hội thông qua việc lên lớp , giao lưu cùng với các chuyên
gia của Huawei đến từ các bộ phận khác nhau như BG, Marketing,
thương hiệu, truyền thông, CSR và thúc đẩy phát triển (môn học tự chọn)
3. Thăm quan phòng trưng bày sản phẩm và phòng trưng bày về công ty của
Huawei (nửa ngày)
4. Thăm quan khu kỹ thuật tùng sơn hồ (nửa ngày)
 Chương trình đào tạo kỹ thuật ICT của Huawei:
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Do bộ phận phục vụ đào tạo GTS phụ trách đào tạo, bao gồm các tiết học trên
lớp ( 3

ngày), và học tập tại phòng máy/ thực tập thực tế (2 ngày) hai hình

thức học, tổng 5 ngày.
 Chương trình thăm quan và các hoạt động xã hội:
Ngoài các chương trình chính, các sinh viên tham gia khóa học đào tạo của
Huawei sẽ hoạt động song song các hoạt động thăm quan và hoạt động xã hội
vào ngày cuối tuần. Các sinh viên có thể tham gia các hoạt động phong phú bao
gồm thăm quan thâm quyến và các hoạt động tình nguyện khác, giao lưu sinh
viên các nước.
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