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THÔNG BÁO
V/v đăng ký tham gia cuộc thi Olympic Cơ học năm 2022
[

Theo thông báo của BTC cuộc thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc năm 2022,
cuộc thi sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vào chủ
nhật, ngày 12/6/2022. Để chuẩn bị tốt cho cuộc thi Olympic Cơ học Toàn quốc bộ môn Cơ
Kỹ thuật sẽ ôn tập và tuyển chọn thành lập đội tuyển, cá nhân tham dự cuộc thi như sau:
1. Môn thi: Cơ học kỹ thuật (Tên cũ: Cơ lý thuyết)
2. Nội dung môn thi Cơ học kỹ thuật: Động lực học
3. Thời gian đăng ký: Đến hết thứ 2, ngày 25/4/2022
4. Các ưu tiên khi sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích. Sinh viên
được cải thiện điểm môn học đã thi hoặc được điểm thưởng đối với môn học
chưa thi.
 Giải nhất, nhì, ba
-

Sinh viên được 10 điểm môn Cơ học lý thuyết

-

Sinh viên Việt Pháp được 10 điểm môn Cơ học Vật rắn & Sóng cơ

-

Ưu tiên khi xét các học bổng;

-

Điểm rèn luyện được cộng 15 điểm.
 Giải khuyến khích:

-

Sinh viên được 9 điểm môn Cơ học lý thuyết

-

Sinh viên Việt Pháp được 9 điểm môn Cơ học Vật rắn & Sóng cơ

-

Ưu tiên khi xét các học bổng;

-

Điểm rèn luyện được cộng 15 điểm.

Sinh viên đăng ký vui lòng liên hệ thầy Vũ Công Hòa qua e-mail:
vuconghoa@hcmut.edu.vn
Rất mong các em sinh viên tích cực đăng ký tham gia cuộc thi.
Trân trọng thông báo./.
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
PGS.TS. Vũ Công Hòa

