KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v đăng ký tham gia cuộc thi Olympic Cơ học năm 2021
[

Theo thông báo của BTC cuộc thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc năm 2021,
cuộc thi sẽ được tổ chức tại trường Đại học Cửu Long – Vĩnh Long vào chủ nhật
18/4/2021. Để chuẩn bị tốt cuộc thi Olympic Cơ học Toàn quốc bộ môn Cơ Kỹ thuật sẽ ôn
tập và chọn lọc thành lập đội tuyển, cá nhân tham dự cuộc thi gồm 2 môn sau:
1/ Cơ học kỹ thuật (Tên cũ: Cơ lý thuyết)
2/ Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật
 Nội dung môn thi:
- Cơ học kỹ thuật: Động lực học
- Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật: Tĩnh học, động học và động lực học
(sử dụng phần mềm Maple để tìm kết quả).
 Thời gian đăng ký: Đến hết thứ 6, ngày 26/02/2021
 Thời gian ôn tập: Thông báo sau.
 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 ôn thi tại bộ môn Cơ Kỹ thuật, phòng 106B4 hoặc đăng ký
qua e-mail theo địa chỉ: lanhuongtu87@gmail.com
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

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ OLYMPIC CƠ HỌC NĂM 2020
Môn: Cơ học Kỹ thuật (Cơ lý thuyết)
TT

MSSV

Tên SV

Ngày,
tháng, năm
sinh

Số ĐT

E-mail

1
2
3
4
5

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ OLYMPIC CƠ HỌC NĂM 2020
Môn: Ứng dụng Tin học trong Cơ học kỹ thuật
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