TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 339 /TB-ĐHGTVT-PH.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v chiêu sinh đào tạo và cấp giấy chứng nhận
“Thiết kế kết cấu nhà thấp tầng”
Được sự đồng ý của Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh,
Trung tâm Đào tạo thực hành & chuyển giao công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh lớp
“Thiết kế kết cấu nhà thấp tầng”, chương trình cung cấp cho người học kỹ năng thiết kế
kết cấu nhà phố, biệt thự, các công trình thấp tầng như văn phòng trường học bằng phần
mềm Etabs, Safe. Sau khóa học, học viên có thể tự hoàn thiện 1 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật
(bản vẽ + thuyết minh).
1. Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đang học tại Phân hiệu Trường và những người có
nhu cầu học (gọi tắt là HV) vui lòng đăng ký theo địa chỉ hoặc điện thoại hay Email về:
Trung tâm Đào tạo thực hành & Chuyển giao công nghệ Giao thông vận tải
Địa chỉ: 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 37360512; Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn. Gặp C. Duy
Cuối khóa học, người học hoàn thành chương trình sẽ được Phân hiệu Trường Đại
học Giao thông Vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận “Thiết kế kết

cấu nhà thấp tầng”.
2. Thời gian học dự kiến từ 13/04/2021 – 15/05/2021
Học vào các buổi tối thứ (3,5,7) thời gian các buổi từ 18h00 – 21h40.
3. Thời gian đăng ký và đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/04/2021
4. Giáo viên giảng dạy: GV BM: Kỹ thuật kết cấu.
5. Địa điểm học: Học tại nhà E7 - Khu giảng đường
6. Học phí cho khóa học (bao gồm cả làm giấy chứng nhận): 2.300.000 đồng/ 1HV
Đóng tiền qua mã QR sau:

Những người có nhu cầu học xem kỹ thông báo và đăng ký theo đúng thời hạn.
Nơi nhận:
TL. GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU
- Như trên;
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐTTH
- Đăng website;
(Đã ký)
- Lưu: TCHC, TT ĐTTH.
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