
 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
 

Số:          /ĐHBK-ĐT 
V/v: khóa học về các dịch vụ điện toán đám mây 

Amazon (AWS) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày  26  tháng 09  năm 2017 

THÔNG BÁO 

Trường Đại học Bách khoa phối hợp với Ban Lãnh đạo Dự án Thúc đẩy hợp tác 

Trường đại học - Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ (BUILD-IT) tổ chức 

khóa học Amazon Web Service (AWS): 

1. Thông tin khoá học: 

- Thời gian: 8:00 AM - 4:30 PM ngày 04/10/2017 

- Địa điểm: Hội trường F, Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng 

- Người tham dự cần mang laptop để thực hành tại chỗ. Khoá học có thông dịch 

sang tiếng Việt. 

- Tờ rơi với thông tin về khóa học: 

https://www.dropbox.com/s/97mp82tkenu2i8m/AWS%20Technical%20Essenti

al%20Training%20Flyer.pdf?dl=0  

2. Đối tượng tham dự:  

- Giảng viên, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ điện 

tử, Điều khiển và Tự động hóa; 

- Các cán bộ viên chức và sinh viên có quan tâm. 

3. Cách thức đăng ký: 

- Đăng ký online tại trang web: 

https://builditvietnam.org/webform/registration-amazon-web-services-technical-

essentials-day-danang  

- Hạn chót: ngày 28/09/2017 

- Sinh viên sau khi đăng ký sẽ được hỗ trợ mở account Amazon với tài khoản cấp 

trước 75 $USD 

Sau khóa học, BUILD-IT và Amazon sẽ tổ chức cuộc thi HACKATHON cho sinh viên 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Thể lệ dự thi, cơ cấu giải thưởng, và các quyền lợi 

khác được công bố chi tiết tại:  

https://www.dropbox.com/s/0s5l27rykbk0yjw/ASU_Amazon_Eduhack_Flyer_Rev

ised.pdf?dl=0  

Đây là cơ hội tốt để sinh viên tiếp cận, sử dụng công nghệ AWS, một trong những 

công nghệ hàng đầu, từ các chuyên gia đến từ Amazon.  

Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên, giảng viên tham dự. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Sinh viên (thông báo tại website); 

- Khoa Cơ khí, CNTT, CTTT, Điện, 

ĐTVT, PFIEV; 

- Ban giám hiệu (để báo cáo); 

- Lưu phòng ĐT. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

 

 

 

 

TS. Phan Minh Đức 
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