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Loại THÔNG BÁO

Ngày phát hành 26/04/2012

Nội dung V/v Hướng d

Đối tượng Sinh viên 

 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC 

sinh viên lớp 10BIT về buổi hư

Sau 2 năm học giai đoạn 1 chươ

học Khoa học Tự nhiên đào t

thành chương trình để nhận b

1. Làm hồ sơ nhập học Đại h

bằng Bachelor of Computer 

tại học tại ĐHKHTN. 

2. Chuyển tiếp du học tại các tr

Griffith, Canberra, …) 

Để giúp sinh viên hiểu rõ về vi

các trường đối tác, Trung tâm ITEC t

Thời gian: 10h30 – 11h30 Th

Địa điểm: phòng 11G , lầu 11, 

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đ

 

(*) Buổi hội thảo giới thiệu chuyên ngành và c

tại phòng 11G. 
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ng dẫn việc chuyển tiếp giai đoạn 2 

Sinh viên lớp 10BIT1 & 10BIT2 

ITEC – trường Đại học Khoa học Tự nhiên th

i hướng dẫn việc chuyển tiếp học giai đoạn 2 

n 1 chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin d

ào tạo, sinh viên có 2 lựa chọn để tiếp tục giai đ

n bằng Cử nhân Công nghệ thông tin: 

i học AUT – chương trình do Đại học AUT gi

ng Bachelor of Computer & Information Sciences (in IT Service Science) 

i các trường đối tác của Đại học Khoa học T

việc học chuyển tiếp giai đoạn 2 tại ĐHKHT

, Trung tâm ITEC tổ chức buổi hướng dẫn như sau:

30 Thứ năm ngày 03/05/2012  

u 11, nhà I, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

y đủ và đúng giờ. 

u chuyên ngành và cơ hội nghề nghiệp sẽ được tổ chức vào lúc 10g30 th
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nhiên thông báo đến 

như sau: 

thông tin do Trường Đại 

giai đoạn 2 – hoàn 

AUT giảng dạy và cấp 

(in IT Service Science) (*), học 

c Tự nhiên (AUT, 

HKHTN cũng như tại 

 sau: 

nhiên 

10g30 thứ bảy 05/05/2012 


