SOICT INNOVATION DAY 2019
GIỚI THIỆU CHUNG
SoICT Innovation Day 2019 (SID) là một ngày hội gồm một chuỗi các sự kiện như
Gặp mặt doanh nghiệp, Chung kết cuộc thi sản phẩm sáng tạo CNTT, kết nối thực tập Doanh
nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên do Viện CNTT&TT – Trường ĐHBK Hà
Nội tổ chức.
Thông qua tổ chức ngày hội SID 2019, Ban tổ chức mong muốn thực hiện việc Gặp
gỡ, giao lưu, trao đổi giữa Ban lãnh đạo Viện và các Cựu Sinh viên, doanh nghiệp hợp tác với
Viện CNTT&TT; Tìm ra những nhà sáng lập tài năng công nghệ tương lai mang thương hiệu
đào tạo Đại học chất lượng cao, tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp và
nhu cầu của ngành đồng thời phát triển những sản phẩm, ý tưởng độc đáo cho các dự án đầu
tư; đồng thời cũng là một ngày hội định hướng, giới thiệu việc làm cho sinh viên Viện Công
nghệ Thông tin và Truyền thông.
● Thời gian: 07h30 – 12h00 thứ 7 ngày 25/5/2019
● Địa điểm: Tòa nhà B1 – Trường ĐHBK Hà Nội
Số lượng người tham dự: Dự kiến khoảng 500 người tham dự bao gồm các nhà quản
lý, các đại diện từ doanh nghiệp, các thầy/cô/giảng viên, sinh viên...
Timeline dự kiến:
Thời gian

Nội dung

Chi tiết

GẶP MẶT DOANH NGHIỆP
Giảng đường dốc B1 (tầng 3)
07h30 – 07h50

Đón tiếp

BTC

07h50 – 08h00

Văn nghệ

08h00 - 08h05

Phát biểu chào mừng của LĐV và PGS. Tạ Hải Tùng – Viện trưởng
giới thiệu BLĐ nhiệm kỳ mới

08h05 - 08h10

Giới thiệu Trung tâm chuyển giao ThS. Lê Tấn Hùng – Giám đốc
công nghệ (Inovation Center)

08h10 - 08h25

Trung tâm

Trình bày về chương trình và nội TS. Nguyễn Thanh Hùng – Phó
dung hợp tác giữa Viện và các Viện trưởng

Cựu Sinh viên, Doanh nghiệp
trong năm 2019
08h25 – 08h40

Trao đổi, thảo luận

Trao đổi cởi mở giữa LĐV và đại
diện các doanh nghiệp

08h40 – 08h45

Lễ ký kết hợp tác

Đại diện 03 doanh nghiệp ký kết
hợp tác với Viện.

CUỘC THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO CNTT
(ICTEntr Interface - B1-803)
09h00 – 12h00

Hội đồng đánh giá

Ngoài hội đồng đánh giá, các
doanh nghiệp có thể đăng ký
tham dự, tài trợ, trao giải.

KẾT NỐI THỰC TẬP - ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN
(Sảnh tầng 1,2,3 nhà B1)
09h00 – 12h00

Các doanh nghiệp tiếp nhận Sinh Sinh viên sẽ trao đổi thông tin,
viên thực tập

học hỏi kinh nghiệm từ các
Doanh nghiệp để chuẩn bị tốt
nhất cho kỳ thực tập cũng như
định hướng việc làm sắp tới.

