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THÔNG BÁO
Về việc khai giảng lớp “Lập trình điều khiển thiết bị điện tử dùng Arduino” tại
Trung tâm ĐTTH & CGCN GTVT

Trung tâm Đào tạo thực hành & chuyển giao công nghệ GTVT thông báo khai giảng lớp
“Lập trình điều khiển thiết bị điện tử dùng Arduino”
1. Đối tượng học viên: Các sinh viên đã đăng ký học phần mềm Arduino K60
- Lớp 1 (ARDUINO- 01): Ngành Kỹ thuật Ô tô K60; Kỹ thuật điện K60; Điện tử- Viễn
thông K60; Điều khiển và tự động hóa K60- GV Lâm Quang Thái
(Xem danh sách lớp ở file đính kèm).
2. Thời gian học từ ngày 09/03/2021 đến 03/04/2021 như sau:
Lớp 1: học tại phòng 106E7 vào buổi tối thứ 3,5,7 (thời gian các buổi 18h00-21h00). Khai
giảng ngày 09/03/2021.
 Lưu ý:
Mọi thắc mắc của sinh viên (sai sót họ tên hoặc không có tên trong danh sách lớp trên,…)
vui lòng liên hệ với C. Duy tại Văn phòng Trung tâm nhà E7 từ ngày ra thông báo đến hết ngày
5/3/2021 (vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 trong giờ hành chính), sau ngày này Trung tâm không
giải quyết các thắc mắc và danh sách lớp ở trên là danh sách học chính thức.
Những sinh viên có nhu cầu học đăng ký bổ sung vào lớp trên, thời gian đăng ký từ ngày ra
thông báo đến hết ngày 04/03/2021.
Đăng ký và đóng tiền trực tiếp hoặc online qua mã QR ở dưới thông báo.
Học phí: 650.000đ (bao gồm lệ phí thi và cấp giấy chứng nhận)
Liên hệ để biết thêm chi tiết : Trung tâm Đào tạo thực hành & Chuyển giao công nghệ
Giao thông vận tải.
ĐT: (028) 3736 0512; Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn. Gặp C.Duy.
Website: http://dept.utc2.edu.vn/trungtamdaotao/
Fanpage: https://www.facebook.com/UTC2CenterforTraining/
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng website;
- Lưu: TCHC, TT ĐTTH.
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