THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP KỸ SƯ CHUYÊN BAN KHÓA 4
(Theo chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư chuyên ban giữa
trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Tập đoàn KHKT Hồng Hải)
Mục tiêu:
 Tuyển chọn và đào tạo được nhiều nhân tài đáp ứng được yêu cầu thực
tế về kỹ năng và ứng dụng.
 Sinh viên (SV) được tiếp cận với môi trường thực tế doanh nghiệp và có
khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc của doanh nghiệp ngay sau
khi tốt nghiệp.
Đối tượng:
 SV Đại học chính quy khóa 12 chuyên ngành: Cơ khí, Cơ điện tử,
Điện, ĐK Tự động hóa, Điện tử truyền thông, Truyền thông mạng máy
tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ
thống thông tin.
 Điểm TBC tích lũy ≥ 2,25
Quy trình tuyển chọn:
 Bước 1: Đăng ký ứng tuyển theo đường link sau:

http://bit.ly/HaUI-ChuyenbanFoxconnK4
Hạn đăng ký: Thứ 2 ngày 20/05/2018
 Bước 2: Hội thảo giới thiệu, thi tuyển, phỏng vấn vòng 1:
 Thời gian: 08:30, thứ 4 ngày 22/05/2019
 Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A3
 Dự kiến tuyển chọn 100 SV
 Thi tuyển trực tiếp tại Hội thảo
 Bước 3: Tham quan Nhà máy, phỏng vấn vòng 2: Kế hoạch sẽ thông báo
sau.
 Bước 4: Bắt đầu chương trình đào tạo: Dự kiến kế hoạch sẽ thông báo
cho SV trúng tuyển chương trình sau.
Quyền lợi của SV:
 Tập đoàn KHKT Hồng Hải sẽ chi trả toàn bộ học phí học tập chính khóa
theo tiến trình đào tạo trong 02 năm
 Cấp học bổng cho 30% SV xuất sắc theo học kỳ
 Tài trợ toàn bộ kinh phí đào tạo tiếng Trung
 Tài trợ toàn bộ kinh phí đào tạo chuyên ban bổ sung
 Thực tập tại Nhà máy: Mỗi năm 02 đợt, được hưởng chế độ như nhân
viên
 Tuyển dụng toàn bộ SV trúng tuyển chương trình sau khi tốt nghiệp
(tháng 6/2021)

