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CHƯƠNG TRÌNH 

“GIAO LƯU TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP VÀ 

NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH 

DHPT10, DHPT11& DHPT12” 

 

THỜI GIAN: 8g00→11g30, Thứ 7_ngày26/05/2018 

ĐỊA ĐIỂM: Hội trường A7 
 

1. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Chuyên ngành Kỹ thuật phân tích có nhiều cơ 

hội: 

- Được tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với thầy cô bộ môn Kỹ thuật phân tích và thầy cô 

trong khoa quan tâm giao lưu; 

- DH & DH  được sự chia sẻ kinh nghiệm học tập của các anh chị DHPT10; PT11 PT12

- DH & DH   được tiếp cận với nhiều hướng nghiên cứu, đồ án tốt nghiệp; PT11 PT12

- Được giao lưu với các anh chị cựu sinh viên thành đạt và doanh nghiệp về kinh 

nghiệm nghề nghiệp. 

2. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

- 8g00 – 8g30: Đón khách, điểm danh sinh viên 

- 8g30-8g45: Văn nghệ đầu giờ 

- 8g45-8g55: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời và thành phần tham dự 

- 8g55-9g10: Giới thiệu bộ môn và các hướng nghiên cứu 

- 9g10-9g45: Giao lưu sinh viên và giảng viên  

 Mini game 

 Trao đổi kinh nghiệm học tập của DHPT10; 

 Trả lời câu hỏi về chuyên ngành  

- 9g45-11g15: Giao lưu sinh viên – doanh nghiệp và cưu sinh viên thành đạt 

Doanh nghiệp và cựu sinh viên phát biểu chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, thái độ 

nghề nghiệp, khả năng học hỏi nghề nghiệp,… và giao lưu với sinh viên giúp sinh 

viên định hướng nghề nghiệp trong tương lai (từ 5-15 phút/ 01 phát biểu). 

- 11g15 – 11g30: Trao quà cảm ơn và kết thúc buổi giao lưu 

 


