KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA
Năm học 2020 – 2021
Chuyên đề 1
 Thời gian: 08:30 – 11:30, ngày 18 tháng 03 năm 2021 (sáng thứ năm)
 Địa điểm: Hội trường B, Cơ sở 2, Linh Trung, Thủ Đức, Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên, ĐHQG-HCM
 Chương trình
Thời gian

Nội dung

Thực hiện

08:00 –

-

Điểm danh Sinh viên.

-

Cô Trợ lý Sinh viên

08:30

-

Đón khách mời

-

Đội ngũ hỗ trợ

08:30 –

-

08:40

Phát biểu của đại diện Ban chủ nhiệm PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân
hoặc
Khoa KH&CN VL
TS. Trần Thị Minh Thư
Sinh hoạt chủ đề:
-

Giới thiệu chương trình đào tạo Sau ĐH

-

ngành Khoa học Vật liệu – Trường ĐH PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân
hoặc
KHTN
TS. Trần Thị Minh Thư
Định hướng học tập, môi trường học tập

08:40 –
09:40

và các cơ hội khi học lên sau khi tốt
nghiệp
09:40 –
10:45
10:45 –
11:30

Sinh hoạt chủ đề
-

Hướng dẫn cách viết và công bố bài
báo khoa học trên các tạp chí Quốc tế
Trao đổi và thảo luận

Thầy TS. Phạm Văn Việt
GV. Bộ môn Vật liệu Nano &
Màng mỏng
Thầy Cô trong Khoa, Khách
mời và Sinh viên

Chuyên đề 2
 Thời gian: 13:30 – 17:15, ngày 18 tháng 03 năm 2021 (chiều thứ năm)
 Địa điểm: Hội trường B, Cơ sở 2, Linh Trung, Thủ Đức, Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên, ĐHQG-HCM
 Chương trình
Thời gian

Nội dung

Thực hiện

13:00 –

-

Điểm danh Sinh viên.

-

Trợ lý Sinh viên

13:30

-

Đón khách mời

-

Đội ngũ hỗ trợ

13:30 –

-

Phát biểu của đại diện Ban chủ nhiệm

13:40

Khoa KH&CN VL

PGS. TS. Hà Thúc Chí Nhân

Chia sẻ từ khách mời:
-

Định hướng nghề nghiệp, tạo động lực
sau khi ra trường

13:40 –

-

14:40
-

Kỹ năng viết CV và cách tìm kiếm việc

Cựu sinh viên Khoa
KH&CNVL

làm hiệu quả

Giám đốc Công ty Thanhdat

Các kỹ năng cần có trong trả lời phỏng

Trading-Material-science &

vấn việc làm
-

Ông Nguyễn Minh Đức

Technology Co.,LTD

Cách xây dựng chiến lược để đạt mục tiêu
thăng tiến trong công việc

Chia sẻ từ khách mời:
-

vực khoa học vật liệu

14:45 –
15:50

Định hướng về các ngành nghề trong lĩnh

-

Ông Lê Kim Hùng

Các nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Giám đốc Công ty TNHH

đối với các cử nhân tốt nghiệp từ lĩnh vực

Labotec Co. Ltd.

khoa học tự nhiên nói chung và trong lĩnh
vực KHVL nói riêng

Thời gian

Nội dung
-

Thực hiện

Giới thiệu các cách thức phỏng vấn và các
kỹ năng mềm quan trọng cần có để hòa
nhập tốt trong môi trường đi làm tại Công
ty/Doanh nghiệp

Chia sẻ từ khách mời:
-

Giới thiệu về Công ty Hyosung và các lĩnh
vực hoạt động có liên quan đến ngành

15:55 –

nghề đào tạo của ngành KHVL

16:30
-

Đại diện bên Công ty Hyosung

Giới thiệu cách chuẩn bị hồ sơ và cách
thức phỏng vấn xin việc tại Công ty
Hyosung

16:30 –
17:15

Trao đổi và thảo luận

Đại diện Khoa, Khách mời và
Sinh viên

