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THÔNG BÁO 

V/v tổ chức ôn luyện và tổ chức thi kỹ năng nghề  

“Thiết kế kỹ thuật Cơ khí – CAD” cấp trƣờng năm 2018 

 Để chuẩn bị đội tuyển nhà trƣờng tham dự kỳ thi kỹ năng nghề các cấp 

“Nghề: Thiết kế kỹ thuật Cơ khí – CAD”, hƣớng tới thi tay nghề Quốc gia năm 

2018 và thi tay nghề Asean tại Thái lan 2018, kỷ niện 120 năm thành lập trƣờng 

Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

Trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo đến toàn thể các 

em sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Cơ điện tử và Công nghệ kỹ 

thuật Ô tô lịch tổ chức ôn luyện, lịch thi kỹ năng nghề cấp trƣờng nhƣ sau:  

1. Thời gian ôn luyện 

 Tất cả cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Bắt đầu từ ngày 

16/11/2017 đến 09/12/2017. 

2.  Đối tƣợng tham gia: 

 Sinh viên thuộc hệ Cao Đẳng các khóa K17, K18; Hệ đại học khóa K10, K11: 

 + Có độ tuổi từ 22 tuổi trở lại đây (sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 1997). 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có khả năng tƣ duy và tính tự giác cao. 

+ Có đam mê về lĩnh vực thiết kế cơ khí. Điểm tích lũy  2,5. 

3.  Thời gian thi cấp Trƣờng 

Dự kiến từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2017 

4.  Hình thức đăng ký: 

 Sinh viên đăng ký theo lớp (theo mẫu dưới đây), liên hệ với giáo viên chủ 

nhiệm hoặc liên hệ trực trực tiếp với Thầy Nguyễn Tiến Tùng – Thƣ ký Ban tổ 

chức cuộc thi – ĐC: Bộ môn TB &DCCN, Tầng 5 A10, ĐT: 01698749920. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị liên quan 

- Lƣu:VT, Khoa Cơ khí. 

TRƢỞNG KHOA 

 

 

 Nguyễn Văn Thiện  
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