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THƯ NGỎ 

TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐHQG-HCM 

HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP 

Các Hội thảo, Seminar chia sẻ của Doanh nghiệp 

Các cuộc thi học thuật sinh viên 

Ký kết hợp tác, Góp ý chương trình đào tạo, Kiểm định chất lượng … 

Tài trợ học bổng, Tài trợ các hoạt động sinh viên… 

Các hoạt động kiến tập, tham quan Doanh nghiệp 

Ngày hội việc làm, Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp 

HỒ SƠ TÀI TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019  

Thông tin chung 

Các hạng mục và Quyền lợi Nhà tài trợ 

Liên hệ 

Một số hình ảnh về hoạt động sinh viên đầu năm học 
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Kính gửi: Ban Giám đốc quý doanh nghiệp 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM (ĐH CNTT - UIT) được thành 

lập vào tháng 6 năm 2006, là Trường đại học công lập đầu tiên của cả nước đào tạo 

chuyên về Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Trong 12 năm qua, Trường ĐH CNTT 

đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong công tác đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đóng góp vào sự phát 

triển chung của đất nước. Trong suốt chặng đường phát triển, Trường ĐH CNTT luôn 

nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của quý doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ việc làm 

và bồi dưỡng chuyên môn cho sinh viên trường. Trường ĐH CNTT trân trọng cảm ơn 

sự đồng hành của quý doanh nghiệp trong thời gian qua.  

Trường ĐH CNTT với hơn 5.000 sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường, 

trong đó có 1.250 tân sinh viên nhập học trong năm học 2018 – 2019. Trường ĐH 

CNTT trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham gia tài trợ các hoạt động năm học 

2018 – 2019. Sự đồng hành của quý doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng hình ảnh, 

thương hiệu đẹp với các đối tác, các nhà khoa học và đặc biệt là sinh viên UIT - nguồn 

nhân lực chất lượng cao trong tương lai của quý doanh nghiệp.  

Kính chúc Ban Giám đốc và tập thể nhân viên quý doanh nghiệp lời chúc sức khỏe, 
hạnh phúc và thành đạt. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào. 

TS. NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Trường ĐH CNTT) là một trong sáu trường 
đại học thành viên Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM), được thành lập vào tháng 
6 năm 2006. Trường ĐH CNTT có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông 
tin góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt 
Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin 
tiên tiến. 

Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học và sau đại học.  
Trường ĐH CNTT có đội ngũ cán bộ, giảng viên với trình độ chuyên môn cao, đáp ứng 
được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng đại học nghiên cứu. 
Đến nay, Trường ĐH CNTT tự hào là Trường có 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm. 
Trong đó có trên 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng với chuyên ngành được 
đào tạo. 

Trường ĐH CNTT hướng đến trở thành một trường đại học trọng điểm, chất 
lượng cao hàng đầu về CNTT&TT của Việt Nam và khu vực; là đích đến tin cậy về đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, đổi mới của các nhà khoa học; là một địa chỉ tin 
cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước; góp phần 
đắc lực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc 
phòng và phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

 

 

 

TỔNG QUAN VỀ  
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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(*) Số lượng thống kê vào tháng 07/2018, chưa bao gồm tân sinh viên khóa 2018  
(tuyển sinh vào đầu tháng 8/2018, dự kiến 1250 tân sinh viên)  

Năm 1 (dự kiến)
1250 sv

Năm 2
1067 sv

Năm 3
958 sv

Năm 4
897 sv

Năm cuối
1473 sv

SỐ LƯỢNG 
SINH VIÊN UIT

THEO NĂM

544
389

936

691

214

641 590

390

Truyền thông 
và Mạng máy 

tính 

An toàn Thông
tin

Kỹ thuật Phần 
mềm

Hệ thống 
Thông tin

Thương mại 
Điện tử

Kỹ thuật Máy 
tính

Khoa học Máy 
tính

Công nghệ 
Thông tin

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN THEO NGÀNH (*)
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Các Hội thảo, Seminar chia sẻ của Doanh nghiệp 

Trường ĐH CNTT thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt 
động hội thao giới thiệu doanh nghiệp, các chuyên đề về chia sẻ kỹ năng, công nghệ, 
kinh nghiệm làm việc, các khóa học ngắn hạn. Qua đó giúp sinh viên trau dồi thêm kiến 
thức và kỹ năng cần thiết đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. 

 
KMS Technology - How to prepare yourself for a 

successful journey in IT career 

 
FPT Leader Talk – You can make it 

 
CSC TechDay 

 
Scrum Course – Axon Active Việt Nam 

 

  

CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT 
GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP 
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Các cuộc thi học thuật sinh viên 

Hằng năm, Trường ĐH CNTT tổ chức các cuộc thi học thuật như Lập trình Thuật 
toán ACM UIT (Khoa Khoa học Máy tính), UIT Game Hackathon (Khoa Công nghệ Phần 
mềm), Lập trình vi điều khiển AMO, IT Car (Khoa Kỹ thuật Máy tính),… thu hút đông đảo 
sinh viên trong và ngoài trường tham gia. Bên cạnh đó, những cuộc thi này luôn nhận 
được sự đồng hành và tài trợ của quý doanh nghiệp, là sự động viên, hỗ trợ to lớn đối 
với các sân chơi, hoạt động học thuật của sinh viên trường. 

 
Renesas đồng hành cùng Vòng thi Quốc gia  
Lập trình vi điều khiển AMO (tháng 5/2017) 

 
Cuộc thi Lập trình thuật toán – Fujinet UIT ACM  

(tháng 9/2017) 
 

 
Cuộc thi Game UIT Hackathon 

(tháng 5/2018) 

 
DEK đồng hành cùng cuộc thi Lập trình điều khiển 

 – IT Car (tháng 5/2017) 
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Ký kết hợp tác, Góp ý chương trình đào tạo, Kiểm định chất lượng … 

Trong các hoạt động đánh giá kiểm định chất lượng, lấy ý kiến các bên liên quan 
để xây dựng chương trình đào tạo, trường luôn nhận được sự góp ý xây dựng thiết 
thực từ quý doanh nghiệp đối tác. Bên cạnh đó, trường cũng nhận đươc sự hỗ trợ từ 
các doanh nghiệp trong các sự kiện quan trọng của nhà trường, đây là sự khẳng định 
mối liên kết chặt chẽ và bền vững giữa trường và quý doanh nghiệp.  

Ký kết hợp tác giữa UIT và Fujinet System Ký kết hợp tác giữa UIT và ROSEN 

 
Hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp góp ý xây 

dựng chương trình đào tạo 

 
Ký kết hợp tác giữa UIT và Renesas 
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Tài trợ học bổng, Tài trợ các hoạt động sinh viên… 

Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường, sinh viên UIT luôn nhận 
được sự quan tâm và hỗ trợ từ nguồn học bổng của doanh nghiệp. Đây là nguồn động 
viên, khích lệ to lớn đối với sinh viên trường, qua đó giúp sinh viên trường phần nào 
vượt qua được khó khăn và vững vàng hơn trong con đường học tập, trưởng thành 
của mình.  

 
Tri ân doanh nghiệp tài trợ các hoạt động đầu 

năm học và hỗ trợ học bổng sinh viên  
 

 
Công ty Rosen tài trợ học bổng trị giá 

120,000,000đ  
cho sinh viên 

 
CSC VietNam tặng các suất học bổng 

 cho sinh viên  

 
KMS Technology tặng máy đọc sách  

cho Thư viện UIT 
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Các hoạt động kiến tập, tham quan Doanh nghiệp 

Trường ĐH CNTT luôn chú trọng đến thực tiễn và luôn tạo điều kiện cho sinh viên 
có them nhiều kiến thức thực tế bằng các hoạt động tham quan, kiến tập doanh nghiệp 
để tìm hiểu thông tin, môi trường doanh nghiệp. Sinh viên có cơ hội gặp gỡ doanh 
nghiệp, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia, đặc biệt là cựu sinh viên 
trường đang làm việc tại doanh nghiệp. Qua đó định hướng cho sinh viên có cái nhìn 
rõ nét hơn về môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. 

 
Tham quan KMS Technology 

 
Tham quan Global CyberSoft 

 

 
Tham quan Renesas Việt Nam 

 

 
Tham quan Fujinet System 
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Ngày hội Việc làm, Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp 

Cùng với sự phát triển và khẳng định vai trò của Trường ĐH CNTT trong việc đào 
tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông chất lượng cao, sau 6 lần tổ 
chức, Ngày hội việc làm, Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp Trường ĐH CNTT đã trở 
thành một ngày hội lớn về giới thiệu việc làm – thực tập, các hoạt động kỹ năng, giới 
thiệu công nghệ. Số lượng doanh nghiệp tham gia ngày hội tăng qua các năm và thu 
hút đông đảo sinh viên đến tham dự. 

Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp 2015 với 27 công ty tham gia. Doanh nghiệp 
Tài trợ chính: VietNam Esports, TMA Solutions. 

Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2016 với 30 công ty tham gia. Doanh 
nghiệp Tài trợ chính: CSC VietNam, TMA Solutions, Hoa Sen Group, Fujinet Systems, 
VietNamEsports. 

Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2017 với 32 công ty tham gia. Doanh 
nghiệp Tài trợ chính: DXC VietNam, KMS Technology, TMA Solutions.  
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1. Thời gian - Địa điểm 

- Thời gian: Tháng 8, 9, 10/ 2018. 

- Địa điểm: Trường ĐH Công nghệ Thông tin (Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận 

Thủ Đức, TP. HCM). 

2. Đối tượng tham gia 

- Sinh viên trường ĐH Công nghệ Thông tin. 

- Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giao lưu, quảng bá hình ảnh, tài trợ 

học bổng cho sinh viên.  

- Các đơn vị tài trợ, đơn vị đồng hành, đơn vị bảo trợ, các đơn vị thông tấn, báo 

chí, phát thanh và truyền hình. 

3. Các hoạt động sinh viên đầu năm học 2018 – 2019 

Hoạt động Thời gian Diễn giải 

Số tay sinh viên 

năm học 2018 - 

2019 

Tháng 8, 9/2018 

 

Sổ tay sinh viên là cẩm nang giới thiệu cho sinh 

viên về chương trình đào tạo, các quy định của 

nhà trường, giới thiệu doanh nghiệp đến sinh viên. 

Sổ tay được phát hành vào mỗi đầu năm học.  

Đối tượng hướng đến: giảng viên, sinh viên 

trường. 

Hình ảnh, bài giới thiệu doanh nghiệp được xuất 

hiện trên các trang bìa, trang thông tin của Sổ tay. 

Số lượng phát hành: 1.400 cuốn bản giấy, ngoài ra 

bản online được gửi đến tất cả giảng viên, sinh 

viên trường. 

   

HỒ SƠ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN 
ĐẦU NĂM HỌC 2018 – 2019 
A 



 13 

 

Tuần lễ đón tân 

sinh viên khóa 2018 

07 – 17/8/2018 

 

Tuần lễ đón tân sinh viên khóa 2018 là hoạt động 

hỗ trợ tân sinh viên nhập học vào trường. 

Đối tượng hướng đến: Tân sinh viên khóa 2018 

Hình ảnh giới thiệu doanh nghiệp được triển lãm, 

giới thiệu trong tuần lễ này để giúp tân sinh viên, 

phụ huynh có cái nhìn tổng quát về cơ hội nghề 

nghiệp, thị trường lao động về CNTT, môi trường 

làm việc của doanh nghiệp. Qua đó, khẳng định và 

tiếp thêm động lực cho ước mơ trở thành “ITers” 

của các bạn sinh viên. 

Tuần sinh hoạt sinh 

viên đầu khóa 2018 

20 – 25/8/2018 

 

Tuần sinh hoạt sinh viên đầu khóa là hoạt động 

nhằm trang bị, giới thiệu cho sinh viên các thông 

tin về trường lớp, các kiến thức về pháp luật liên 

quan đến CNTT, các kỹ năng trong việc học đại 

học, định hướng được hướng đi nghề nghiệp 

trong tương lai. 

Đối tượng hướng đến: Tân sinh viên khóa 2018 

Tùy vào thỏa thuận cụ thể, Trường sẽ mời Doanh 

nghiệp hỗ trợ Trường trong việc chia sẻ với SV về 

tổng quan về thị trường nguồn nhân lực CNTT của 

Việt Nam hiện tại và trong tương lai; giới thiệu, 

chia sẻ về nghề nghiệp, qua đó giúp sinh viên định 

hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng, nguyện 

vọng và sở thích của bản thân. 

  



 14 

 

 

  

Tuần sinh hoạt sinh 

viên đầu năm học 

2018 – 2019 

Tháng 9, 10/ 

2018 

Tuần sinh hoạt sinh viên đầu năm là hoạt động 

nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về 

pháp luật liên quan đến CNTT, luật lao động; các 

kỹ năng, kiến thức cần thiết để hội nhập trong 

cộng động kinh tế AEC,...  

Đối tượng hướng đến: Sinh viên năm 2, 3, 4. 

Tùy vào thỏa thuận cụ thể, Trường sẽ mời Doanh 

nghiệp hỗ trợ Trường trong việc chia sẻ với SV 

các chuyên đề về kỹ năng mềm, được mời đặt 

bàn giới thiệu doanh nghiệp đến sinh viên.  

Lễ Khai giảng năm 

học 2018 – 2019 

Ngày 5/9/2018 

 

Lễ Khai giảng năm học là sự kiện quan trọng của 

Trường, đánh dấu bắt đầu một năm học mới. Lễ 

Khai giảng là cơ hội để Nhà trường giới thiệu các 

điểm trọng tâm trong kế hoạch phát triển của 

Trường trong năm học, là cơ hội để Nhà trường 

tri ân các doanh nghiệp đã hỗ trợ trong năm học 

đã qua. 

Đối tượng tham gia: Lãnh đạo ĐHQG-HCM, các 

trường thành viên, trường bạn; Doanh nghiệp 

đối tác; Giảng viên, sinh viên trường. 

Doanh nghiệp được mời tham dự Lễ Khai giảng. 

Bên cạnh đó, Trường rất mong muốn nhận được 

sự tài trợ học bổng sinh viên của doanh nghiệp. 

Các học bổng này sẽ được trao trong Lễ Khai 

giảng. 
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Hội thao Sinh viên 

năm 2018 

17/9 – 

20/10/2018 

Hội thao Sinh viên và UIT Race là hoạt động thể 

dục thể thao thường niên, giúp sinh viên nhận 

thức vai trò quan trọng của việc rèn luyện sức 

khỏe bên cạnh việc học tập.  

Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên trường. 

Hội thao hàng năm quy tụ hơn 1.000 sinh viên 

tham gia. Dự kiến năm nay sẽ gồm 9 môn thi đấu: 

bóng đá (nam, nữ), bóng chuyền (nam, nữ), bóng 

rổ (nam), cầu lông, bóng bàn, bơi lội, điền kinh, 

cờ vua – cờ tướng, thể thao điện tử. 

 

4. Hình thức tài trợ 

- Doanh nghiệp tham gia tài trợ cho chuỗi các hoạt động theo các gói tài trợ hoặc 

tài trợ cho từng hoạt động. 

- Chi tiết vui lòng xem thông tin các gói tài trợ ở trang sau. 
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*Các hoạt động sinh viên đầu năm học 2018 – 2019, sau đây được gọi tắt là hoạt động  

 

MỨC TÀI TRỢ 

BẰNG HIỆN KIM 

Tài trợ 

VÀNG 

Tài trợ 

BẠC 
Tài trợ 

ĐỒNG 

Mức tài trợ bằng hiện kim  

(Không bao gồm tài trợ học bổng) 
50.000.000 

đồng 
30.000.000 

đồng 
20.000.000 

đồng 

Logo, banner được đặt ở vị trí trang trọng trên 
các phương tiện truyền thông cho các hoạt 
động 

P 

kèm theo 
dòng chữ 

Tài trợ Vàng 

P 

kèm theo 
dòng chữ 

Tài trợ Bạc 

P 

kèm theo 
dòng chữ 

Tài trợ Đồng 

Xuất hiện tên doanh nghiệp với tư cách đơn vị 
tài trợ trong các thông cáo báo chí, bản tin 
trường. 

P P P 

Được xướng tên trang trọng và giới thiệu đại 
biểu Lễ Khai giảng 

P P P 

Đại diện doanh nghiệp được giới thiệu và nhận 
thư cảm ơn trong Lễ Khai giảng 

P P P 

Được mời Trao học bổng của doanh nghiệp 
(nếu có và theo thỏa thuận riêng về học bổng 
giữa 2 bên) 

P P P 

Logo doanh nghiệp được xuất hiện trong trang 
bìa cuối của Sổ tay Sinh viên năm học  với dòng 
chữ Doanh nghiệp Đối tác, thứ tự sắp xếp ưu 
tiên theo mức tài trợ 

P P P 

Bài viết giới thiệu doanh nghiệp trong Sổ tay 
Sinh viên. Vị trí bài viết tuỳ thuộc vào thoả 
thuận giữa 2 bên 

P 
1 trang A4 
màu và 03 
hình ảnh 

P 
1 trang A4 
màu và 03 
hình ảnh 

P 
½ trang A4 
màu và 01 
hình ảnh 

QUYỀN LỢI DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ 
CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2018 - 2019 
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Quý công ty có thể đề xuất thêm với Trường các hạng mục tài trợ khác 

nằm ngoài các hạng mục trên  

MỨC TÀI TRỢ 

BẰNG HIỆN KIM 

Tài trợ 

VÀNG 

Tài trợ 

BẠC 
Tài trợ 

ĐỒNG 

Giới thiệu tóm tắt về doanh nghiệp trong bảng 
thông tin triễn lãm trong Tuần lễ Đón tân sinh viên, 
Lễ khai giảng. Yêu cầu có thống kê cựu sinh viên 
đang làm việc tại doanh nghiệp, giới thiệu cựu sinh 
viên. 

P 

3 bảng  

Kích thước 
60cm x 90cm  

P 

2 bảng  

Kích thước 
60cm x 90cm 

P 

 1 bảng  

Kích thước 
60cm x 90cm 

Được ưu tiên phát video giới thiệu về doanh 
nghiệp trước phần đầu của Lễ Khai giảng. Nội dung 
bắt buộc phải thể hiện được sự hợp tác giữa UIT 
và doanh nghiệp 

P 

Tối đa  

120 giây 

P 

Tối đa  

90 giây 
 

Được ưu tiên phát video giới thiệu về doanh 
nghiệp trong các tuần sinh hoạt.  

P 

Tối đa  

120 giây 

P 

Tối đa  

90 giây 
 

Tùy vào thỏa thuận cụ thể, Trường sẽ mời Doanh 
nghiệp hỗ trợ Trường trong việc chia sẻ với SV các 
chuyên đề định hướng nghề nghiệp trong tuần 
sinh hoạt sinh viên năm nhất.  

P 
Tối đa  

90 phút 

P 
Tối đa  

45 phút 
 

Tùy vào thỏa thuận cụ thể, Trường sẽ mời Doanh 
nghiệp hỗ trợ Trường trong việc chia sẻ với SV các 
chuyên đề kỹ năng trong tuần sinh hoạt sinh viên 
năm 2, 3, 4.  

P 
Tối đa  

90 phút 

P 
Tối đa  

45 phút 
 

Được bố trí bàn để giới thiệu trong tuần sinh hoạt 
sinh viên năm 2, 3, 4 

P 
3 buổi 

P 
2 buổi 

P 
1 buổi 

Được phân phối, quảng bá sản phẩm trong tuần 
sinh hoạt sinh viên 

P 
3 buổi 

P 
2 buổi 

P 
1 buổi 

Được mời thi đấu giao hữu với đội vô địch trong 
Hội thao Sinh viên (tùy theo thỏa thuận) 

P P  
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Trường ĐH CNTT rất vui mừng nhận được sự quan tâm, tài trợ của quý đơn vị, doanh 

nghiệp cho các hoạt động năm học 2018 – 2019. 

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý doanh nghiệp vui lòng xác nhận thông tin 

tài trợ trước ngày 01/8/2018. 

 

MỌI CHI TIẾT VỀ TÀI TRỢ VUI LÒNG LIÊN HỆ: 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN, PHÒNG A101 
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM  
Điện thoại: (08) 372 52002 - 116 Email: ctsv@uit.edu.vn 
 

ThS. Nguyễn Văn Toàn – Trưởng phòng Công tác Sinh viên 
Email: toannv@uit.edu.vn   Điện thoại: 0903.761.559 
 
KS. Dương Phi Long  
Email: longdp@uit.edu.vn   Điện thoại: 098.729.4143 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
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Tri ân các Doanh nghiệp tài trợ  

các hoạt động đầu năm học, Hỗ trợ học bổng 

Tài trợ Vàng và Hỗ trợ học bổng: Công ty KMS Technology 

Tài trợ Bạc: Công ty Fujinet Systems 

Tài trợ Đồng: Ngân hàng Liên Việt Post Bank 

Hỗ trợ học bổng: Công ty ROSEN 

Hỗ trợ học bổng: Ngân hàng BIDV 

 

KMS Technology trao tặng học bổng trong Lễ Khai giảng 

năm học 

 

Trao tặng học bổng sinh viên  

trong Lễ Khai giảng năm học 

 

Chuyên đề “Career Talk” của công ty KMS Technology 

trong Tuần Sinh hoạt sinh viên năm 2018 

 

Tọa đảm chia sẻ của các doanh nghiệp  

trong Tuần sinh hoạt sinh viên 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN VÀO ĐẦU NĂM HỌC 
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Trang giới thiệu các doanh nghiệp trong Số tay Sinh viên  

     

Poster kích thước 60cm x 90cm giới thiệu các doanh nghiệp  
trong Tuần sinh hoạt sinh viên và Lễ Khai giảng 

    

KMS Tecnology, Fujinet Systems, Liên Việt Post Bank, Global Cybersoft, VietNam Esports đồng hành  
cùng Hội thao Sinh viên Trường trong những năm qua 

 


