Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN
CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN 2015
Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là sáng kiến c ủa H ội Tin h ọc Vi ệt Nam, H ội
Sinh viên Việt Nam và Bộ giáo dục và Đào tạo, nhằm động viên phong trào h ọc tập tin
học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã đ ược t ổ
chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các tr ường Đại học và Cao
đẳng trong cả nước. Năm 2015, OLP dự kiến sẽ được tổ chức vào quý 3/2015 tại Đ ại
Học Công nghệ Hà Nội. Để thành lập đội tuyển chính thức tham dự cuộc thi, Ban tuy ển
chọn và huấn luyện đội tuyển Olympic Tin học Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật,
thuộc khoa Công nghệ thông tin, thân mời các em sinh viên trường Đại học S ư Ph ạm Kỹ
Thuật yêu thích lập trình tham gia vào đội tuyển. Các bạn sinh viên sẽ được bồi dưỡng
thời gian đầu, sau đó sẽ thi tuyển để thành lập đội tuyển chính thức.
1. Đối tượng dự tuyển:
- Là sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành, các hệ đào tạo đang theo học trong trường
- Yêu thích lập trình và giải thuật
- Đã từng thi Tin học trẻ không chuyên là một lợi thế.

2. Quyền lợi sinh viên khi tham gia đội tuyển:
- Được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lập trình, kỹ năng giải quyết vấn đề
- Được đào tạo về cấu trúc dữ liệu và giải thuật từ cơ bản đến nâng cao
- Được cộng điểm rèn luyện theo quy định
- Được ưu tiên tuyển dụng khi xin việc làm (nếu có giải trong các kỳ thi Olympic)
- Được tham quan Hà Nội (nếu vào đội tuyển của trường)

- Sinh viên đạt giải được nhận bằng khen và phần thưởng xứng đáng từ Nhà trường
- Sinh viên đoạt giải sẽ được miễn thi môn kỹ thuật lập trình (đối với hệ chuyên) hoặc
môn Visual Basic/Access (đối với hệ không chuyên) và nhận điểm từ 9-10 (tuỳ theo giải).

3. Thời gian và hình thức đăng ký:
- Thời gian đăng ký tham gia: từ ngày 15/04/2015 đến hết ngày 30/04/2015
- Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký trực tuyến tại địa chỉ
http://goo.gl/forms/CD9GPcIo8p
Vậy Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên trong trường. Vì quyền
lợi của sinh viên và uy tín của trường, Khoa Công nghệ thông tin kính mong các qúy th ầy
cô và các Khoa/Phòng ban thông báo rộng rãi đến sinh viên để các em có cơ hội tham gia.
Thông tin tư vấn, và giải đáp thắc mắc:
- Thầy Đặng Thanh Dũng email: dungdt@fit.hcmute.edu.vn
- Thầy Nguyễn Thiên Bảo email: baont@fit.hcmute.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

