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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

SỐ: 01/TB-TKT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  06 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC CHỦ ĐỀ 

TOÁN CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU 
 

Đáp ứng sự quan tâm của sinh viên về chủ đề Khoa học dữ liệu, Bộ môn Toán Kinh tế – 

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) tổ chức Trường hè (Summer School) về chủ đề TOÁN 

CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU. Thông qua buổi chương trình này, Ban tổ chức hi vọng sẽ mang 

lại những lợi ích thiết thực như sau: 

- Giúp học viên tham dự tiếp cận và hiểu hơn về Khoa học dữ liệu và những ứng 

dụng trong kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh. 

- Tạo sân chơi cho sinh viên có thể phát triển và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa 

học 

1. Đối tượng tham dự 

- Sinh viên UEL từ năm nhất và sinh viên trường đại học, cao đẳng trong khu vực. 

- Cán bộ giảng viên, học viên cao học, NCS quan tâm đến chủ đề trên. 

2. Thời gian và địa điểm 

 Thời gian: Lớp học sẽ diễn ra trong 3 ngày 01/07/2019 đến ngày 03/07/2019  

- Buổi sáng: 8h00 đến 11h45 

- Buổi chiều:12h30 đến 15h45 

 Địa điểm: Tòa nhà Điều hành và Học tập, Trường đại học Kinh tế - Luật, Khu 

phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM  

4.  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Thời hạn và hình thức đăng ký: Đăng kí trực tuyến trước 16h00 ngày 

28/06/2019 qua đường link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5UD1TRcn3dkEmt_7Uxb90hYfEl1Ufq

WvuEocHsJA3HnygfQ/viewform 

Để đảm bảo chất lượng của lớp học, Ban Tổ chức sẽ giới hạn nhận tối đa 50 học viên. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5UD1TRcn3dkEmt_7Uxb90hYfEl1UfqWvuEocHsJA3HnygfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5UD1TRcn3dkEmt_7Uxb90hYfEl1UfqWvuEocHsJA3HnygfQ/viewform
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6. Phí tham dự: 300.000đ/học viên. Đối với giảng viên và sinh viên UEL là 100.000đ/học 

viên (học phí đã bao gồm tài liệu học tập) 

Cách đóng lệ phí: học viên đóng tiền mặt vào buổi học đầu tiên của khóa học 

7. Chứng nhận tham dự lớp học: Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận của Trường Đại 

học Kinh tế - Luật cho các học viên tham dự tối thiểu 80% số buổi học. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bộ môn Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế 

- Luật, Đại Học Quốc Gia TPHCM. 

Điện thoại: (08) 372244555, số nhánh 6601.  

E- mail: bomontkt@uel.edu.vn 

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm đăng ký và tham dự của quý giảng viên, 

quý anh chị nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của các trường Đại học, Cao Đẳng trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. 

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng.    

BAN TỔ CHỨC 
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