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Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, 
TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Công nghệ đã phối hợp cùng Hội Vô
tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ
Thông tin” (viết tắt là REV-ECIT), vào ngày 18/12/2021, dưới hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Tham dự hội nghị
có Ông Lê Quang Huy – Uỷ viên BCH Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội;
TS. Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; TSKH. Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa
học và kỹ thuật Việt Nam; TS. Trần Đức Lai – Chủ tịch Hội Vô tuyến – điện tử Việt Nam,PGS.TS. Phạm Bảo Sơn – Phó
Giám đốc ĐHQGHN và lãnh đạo, cán bộ, sinh viên Nhà trường. Hội nghị là sự kiện lớn có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra
cơ hội gặp gỡ, trao đổi sâu rộng giữa các trường Đại học/Viện nghiên cứu với các Doanh nghiệp/Tập đoàn. Đồng thời, là
minh chứng rõ nét công nghệ của chúng ta có thể khắc phục, giải quyết các bài toán khó khăn của xã hội. Hội nghị đã
được khẳng định vị thế là một trong những sự kiện khoa học thường niên lớn nhất trong lĩnh vực Điện tử, truyền thông,
có bề dày lịch sử trên 30 năm với mục đích nhằm tập hợp và công bố các báo cáo, các công trình khoa học tiêu biểu trong
lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin tại Việt Nam. REV-ECIT 2021 nhận được 102 công trình khoa học
đến từ 25 trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu khoa học trên toàn quốc. Trong đó, 79 công trình
tiêu biểu đã được báo cáo và đăng trên kỷ yếu hội nghị, 33 công trình được báo cáo trong 6 phiên hội thảo và 46 công
trình được trình bày dưới dạng poster.

Hội thảo “Sinh viên UET và cơ hội nghề nghiệp 
trong tương lai”

Ngày 01/12/2021, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã
phối hợp với Samsung SVMC, Bosch, VMO và các cựu
sinh viên thành đạt tổ chức chương trình Hội thảo “Sinh
viên UET và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai”. Sinh viên
đã được nghe các chuyên gia giới thiệu, chia sẻ về các cơ
hội việc việc làm trong các lĩnh vực: Phần cứng, Phần mềm
Nhúng, tự động hóa, cơ khí, Big Data, Blockchain, AI, ML,
IoT…Thông qua buổi hội thảo, các em sinh viên đã có cái
nhìn sâu hơn về các ngành nghề mà mình đang được đào
tạo cũng như các cơ hội việc làm trong tương lai khi mà
công nghệ phát triển và thay đổi hàng ngày hàng giờ.

Chương trình 
“Thắp sáng những ước mơ năm 2021” 

Ngày 13/12/2021, Trường Đại học Công nghệ
(Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank) chi nhánh Bắc Hà Nội đã tổ chức
chương trình “Thắp sáng những ước mơ năm
2021”, trao tặng những suất học bổng cho sinh
viên nghèo vượt khó, tổng trị giá là 30 triệu đồng.
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