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Ngày hội SiNh viêN ĐhQg TP.hCM NăM họC 2008-2009

ngày 4/10/2008, tại Trung tâm quản lý KTX ĐHQg TP.HCM đã diễn ra Đêm Văn hóa chào mừng ngày hội sinh 
viên ĐHQg TP.HCM năm học 2008-2009 với chủ đề “Chắp cánh ước mơ”. ngày hội sinh viên năm nay diễn 
ra tại Trung tâm Quản lý KTX ĐHQg TP.HCM từ ngày 4 - 8/10/2008 với một chuỗi các hoạt động như Hội chợ 
doanh nghiệp với sinh viên, tư vấn sức khỏe, tư vấn phương pháp học tập bậc đại học, tư vấn kỹ năng giao tiếp, 
tư vấn thị trường chứng khoán Việt nam, thi karaoke, thể thao và các đêm ca nhạc đặc sắc do sinh viên ĐHQg 
TP.HCM và các ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn.

TRANg TiN ĐẠi họC QUỐC giA TP.hCM

13 họC SiNh, SiNh viêN 
NhậN giải ThưởNg 
“hoA TRẠNg NgUyêN” 
NăM 2008
Vừa qua, ĐHQg TP.HCM đã đăng 
cai tổ chức Lễ trao giải thưởng “Hoa 
Trạng nguyên” năm 2008 khu vực 
miền nam và miền Tây nam bộ. 
năm nay, ĐHQg TP.HCM có 13 sinh 
viên, học sinh được vinh dự nhận giải 
thưởng “Hoa Trạng nguyên” trong 
đó có 7 sinh viên là thủ khoa kì thi 
tuyển sinh đại học năm 2008 của các 
trường đại học thành viên, khoa trực 
thuộc và 6 học sinh của Trường THPT 
năng khiếu - ĐHQg TP.HCM đạt 
thành tích cao trong các kỳ thi học 
sinh giỏi trong nước và quốc tế. 

TRườNg Đh BáCh khoA 
khởi ĐộNg Ngày hội 
Đào TẠo QUỐC Tế
Lễ khai mạc ngày hội đào tạo quốc tế 
nhằm giới thiệu các chương trình đào 
tạo liên kết đang được vận hành tại 
trường cho các bạn sinh viên, tân sinh 
viên và phụ huynh đã được Trường ĐH 
Bách khoa (ĐHQg TP.HCM) tổ chức 
thu hút hàng ngìn lượt người tham 
gia. Tại ngày hội, phụ huynh và sinh 
viên đã được nghe các chương trình 
liên kết đào tạo quốc tế đang được 
vận hành tại Trường ĐH Bách khoa và 
các đối tác nước ngoài đang liên kết 
đào tạo; cung cấp, tư vấn, hướng dẫn 
về các thông tin của chương trình đào 
tạo quốc tế... Cũng trong lễ khai mạc, 

Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH 
Queensland (Úc) đã ký thỏa thuận 
hợp tác đào tạo quốc tế về kỹ sư công 
nghệ thông tin và kỹ sư phần mềm 
giữa hai trường.

Lễ RA MắT TRUNg TâM 
hàN QUỐC họC
Lễ công bố quyết định thành lập 
Trung tâm Hàn Quốc học, Trường 
ĐHKHXH&nV, ĐHQg TP.HCM đã 
diễn ra. PgS.TS ngô Văn Lệ được 
bổ nhiệm làm giám đốc và PgS.TS 
Trần Thị Thu Lương giữ chức vụ Phó 
giám đốc Trung tâm. Trung tâm Hàn 
Quốc học (TTHQH) là tổ chức nghiên 
cứu khoa học cơ bản nghiên cứu về 
Hàn Quốc như một bộ môn khoa học 
thuộc lĩnh vực “Khu vực học”, góp 
phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực 
nghiên cứu cơ bản của nhà trường với 
các đối tác Hàn Quốc về các vấn đề 
xã hội và nhân văn của hai quốc gia; 
đào tạo và hợp tác đào tạo với Hàn 
Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn 
nhân lực trong môi trường làm việc có 
yếu tố Hàn Quốc cũng như các cơ sở 
giáo dục và nghiên cứu; tư vấn, cung 
cấp dịnh vụ về thông tin liên quan 
đến các lĩnh vực đào tạo và nghiên 
cứu về Hàn Quốc học... Từ nay đến 
năm 2010, TTHQH dự kiến triển khai 
các hoạt động nghiên cứu một số đề 
tài khoa học, tổ chức và phối hợp với 
ĐH Chosun tổ chức hội thảo khoa 
học quốc tế về đầu tư kinh tế của 
doanh nghiệp Hàn Quốc ở khu vực 
phía nam, về cộng đồng người Hàn 
tại TP.HCM, về những nét đặc trưng 

nổi bật của văn hóa Hàn Quốc... phối 
hợp với Korea Foundation xây dựng 
đề án thành lập phòng Thông tin thư 
viện về Hàn Quốc ở Việt nam và khu 
vực Đông nam Á. 

CUộC Thi “TìM kiếM 
Ngôi SAo XML khU vựC 
ASEAN”
ngày 27/9/2008, ĐHQg TP.HCM  
và công ty IBM đã tiến hành lễ phát 
động Cuộc thi “Tìm kiếm ngôi sao 
XML khu vực ASEAn” và trao học 
bổng cho các em sinh viên có thành 
tích xuất sắc trong lĩnh vực CnTT. 
Mục đích của cuộc thi lần này là nhằm 
phổ biến hơn nữa ngôn ngữ đánh 
dấu mở rộng XML và công nghệ cơ 
sở dữ liệu DB2 cũng như việc tìm hiểu, 
thực hành ứng dụng công nghệ rộng 
rãi trong giới IT không những ở Việt 
nam mà còn trong toàn khối ASEAn. 
Cuộc thi là một bài test thực sự dành 
cho các em đang theo học các ngành 
liên quan đến CnTT, là một cơ hội để 
chứng tỏ năng lực của các ứng viên 
tham dự không chỉ trong lãnh thổ 
của Việt nam mà trong toàn Cộng 
đồng ASEAn. Cuộc thi lần này kéo 
dài trong sáu tháng từ tháng 9/2008 
đến tháng 2/2009. Cuộc thi bao gồm 
3 phần: Thi sáng tác Video, thi trả lời 
câu hỏi và thi lập trình. Các thông tin 
về cuộc thi vui lòng xem tại địa chỉ: 
www.asean.xmlsuperstar.com. nhân 
dịp này IBM đã trao học bổng cho 3 
sinh viên có thành tích xuất sắc trong 
lĩnh vực CnTT, mỗi suất học bổng trị 
giá 2.500 uSD. 

TRANg TiN họC TậP & LàM ThEo TẤM gưƠNg ĐẠo ĐỨC hỒ ChÍ MiNh

14 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội


