BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 59/TB-ĐHKT - ĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc mời sinh viên đăng ký tham gia buổi giao lưu với Tổng Giám đốc
Công ty CP XD Coteccons và Hội thảo “Ứng dụng BIM trong thi công xây dựng”
Nằm trong chương trình hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí
Minh và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội
giao lưu ngành nghề, học tập các kinh nghiệm thực tế trong quản lý, điều hành và phát triển
doanh nghiệp ở lĩnh vực Xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan. Đồng thời tiếp cận các
kiến thức mới phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu khoa học cũng như cơ hội thực tập,
việc làm chính thức sau tốt nghiệp. Nhà trường trân trọng mời sinh viên đăng ký tham gia
buổi giao lưu với Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Coteccons kết hợp Hội thảo “Ứng
dụng Bim trong thi công xây dựng”, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 7h45, thứ 6, ngày 10 tháng 11 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường A106, Trường ĐH kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung chính:
Phần 1: Lễ ký kết triển khai hợp tác năm học 2017-2018 giữa Trường ĐH Kiến trúc
TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP Xây dựng Coteccons.
Phần 2: Chương trình giao lưu giữa sinh viên và Tổng Giám đốc Công ty CP Xây
dựng Coteccons.
Phần 3: Hội thảo “Ứng dụng Bim trong thi công xây dựng” do ông Nguyễn Khưu
Trọng Luật - Trưởng ban BIM Coteccons trình bày.
4. Hình thức đăng ký tham gia: (ưu tiên sinh viên năm thứ 3 trở lên Khoa Xây
dựng, Kỹ thuật Đô thị và sinh viên các Khoa khác có quan tâm)
- Đăng ký trực tiếp tại đường Link được đăng trên cổng thông tin điện tử
http://portal.uah.edu.vn và trang Facebook https://www.facebook.com/uah.sinhvien
- Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2017.
Trên đây là nội dung thông báo về việc mời sinh viên đăng ký tham gia buổi giao lưu
với Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Coteccons, kết hợp Hội thảo “Ứng dụng BIM
trong thi công xây dựng”. Nhà trường rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ sinh
viên các lớp./.
Trân trọng!
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT&CTSV

(đã ký)
Nơi nhận:
- ĐU - HĐT- BGH (b/c);
- BCN các Khoa có SV (th/h);
- Đoàn TN - Hội SV (th/h);
- Lưu: VT, P. ĐT&CTSV.
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