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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh viên tham dự Workshop 

 VIETNAM BAMBOO – TRAVEL ITINERARY 2017 

Tiếp nối thành công của Workshop GASC T4/2017 (với sự tham gia của ĐH Xây 

Dựng, ĐH TUDelft Hà Lan và ĐH Kiến trúc Hà Nội ), khoa Kiến trúc và Quy hoạch tiếp 

tục phối hợp với Trường ĐH UTAS – Australia  tổ chức Hội thảo & Workshop 

VIETNAM BAMBOO – TRAVEL ITINERARY 2017 

Các nội dung chính: 

 Hội thảo về tre và các kỹ thuật xử lý tre 

 WorkShop – Phát triển prorotype cho kết cấu nhịp lớn 

 Phát triển ý tưởng cho nhà thờ Kom Tum và nhà vườn Tây Giang 

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch xin thông báo tuyển sinh viên tham dự chương trình 

như sau: 

I. Thông tin chung 

1.1. Thời gian: Từ 05/7 đến 08/7/2017  

1.2. Địa điểm: Tại trường ĐH Xây Dựng và các địa điểm nằm trong lịch trình của 

Workshop.  

II. Yêu cầu tuyển sinh viên 

1. Tất cả sinh viên của Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Ưu tiên xét những sinh viên có 

kinh nghiệm và có thành tích học tập / hoạt động ngoại khóa tốt. 

2. Giao tiếp bằng tiếng Anh và kỹ năng làm việc nhóm 

3. Số lượng sinh viên: 15 - 20 sinh viên  

III. Quyền lợi:  

 Chi phí đi lại, ăn uống, vật tư phục vụ WorkShop, UTAS sẽ đài thọ 

 Sinh viên đạt kết quả tốt có cơ hội tiếp tục tham dự chương trình. 

 Giấy chứng nhận của BTC 

IV. Đăng ký: trước ngày 21/06 

Sinh viên nộp đơn đăng ký theo mẫu lấy tại VP KDE-KDF (tầng 10 nhà TN,  Liên  

hệ: Cô Thương KDF: 01215088409 email: Nguyenthuong0109@gmail.com) hoặc tại 

VP Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (phòng 116 nhà A1. ĐT:043.8691973 ) 
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