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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1246 /TB-ĐHGTVT-PH.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Đào tạo khóa “Đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế cơ bản theo Mô hình BIM ”
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 khóa “Đánh giá chất lượng hồ sơ thiết kế cơ bản theo Mô hình BIM”.
1. Đối tượng tuyển sinh: giảng viên đang giảng dạy khoa Công trình, cán bộ công ty
UTC2, Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và XD ĐHGTVT ( Chi nhánh). Yêu cầu người
học phải có máy tính cấu hình tối thiểu là corei5; bộ nhớ tối thiểu 16GB; máy tính có
card đồ họa rời tối thiểu 2GB. Đề nghị khoa Công trình, Chi nhánh, Công ty UTC2 có
nhu cầu học gửi danh sách (mẫu đính kèm) theo địa chỉ:
Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn
Thông tin chi tiết khóa học xem tại website: http://dept.utc2.edu.vn/trungtamdaotao/ ;
ĐT: (028) 37360512
Kết thúc 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 “Đánh giá
chất lượng hồ sơ thiết kế cơ bản theo Mô hình BIM”.
2. Thời gian học từ 22/07/2022 – 06/08/2022 (Thời khóa biểu cụ thể sẽ thông báo
sau). Hình thức giảng dạy trực tuyến
3. Thời gian đăng ký và đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/07/2022
4. Địa điểm học: Trực tuyến
5. Học phí cho khóa học (bao gồm cả làm giấy chứng nhận) đối với giảng viên khoa
Công trình miễn phí; đối với cán bộ Công ty UTC2, Chi nhánh: 550.000 đồng/ 1HV.
Đóng tiền theo QR sau:

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu: TCHC, TT ĐTTH.
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