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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh viên tham gia thiết kế Workshop quốc tế AIAC 2018 

Tiếp nối thành công của AIAC 2015-2016-2017, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch thông báo về việc tuyển sinh 

viên tham gia thiết kế Workshop quốc tế AIAC2018 như sau: 

1. Thông tin chung 

1.1. Ra đề AIAC 2018 

- Thời gian: 7 ngày, từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 3/2018.  

- Địa điểm: Stuttgart, Cộng Hòa Liên Bang Đức. 

- Chương trình cụ thể sẽ được gửi kèm cho các giảng viên, sinh viên quan tâm sau khi nhận được tài 

liệu chính thức từ ban tổ chức. 

- Chi phí tham dự: tự túc 

1.2. Chấm bài tại Québec, Canada  

- Thời gian: 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9/2018.  

- Địa điểm: Quebec, Canada 

- Chương trình: cụ thể sẽ gửi được gửi kèm cho các giảng viên, sinh viên quan tâm sau khi nhận được 

tài liệu chính thức từ ban tổ chức. 

- Chi phí tham dự: tự túc 

1.3. Đối tượng tham dự: 

- Là sinh viên Khoa Kiến trúc và Quy hoạch từ năm thứ 3 trở lên có thể đăng ký theo nhóm hoặc làm 

cá nhân.  

- Khuyến khích các sinh viên năm cuối sử dụng bài thi làm đồ án tốt nghiệp 

1.4. Số lượng: 15 - 20 sinh viên. 

1.5. Yêu cầu 

- Sinh viên có đam mê và mong muốn tham gia và đạt giải thưởng các cuộc thi kiến trúc quốc tế dành 

cho sinh viên. 

- Sinh viên có khả năng thể hiện đồ án bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (Nếu các nhóm hoặc cá nhân 

ngoại ngữ chưa thật tốt sẽ nhận được sự hỗ trợ ngôn ngữ của các giáo viên hướng dẫn tại Bộ môn 

Kiến trúc dân dụng) 

2. Quyền lợi:  

- Khoa Kiến trúc và Quy hoạch sẽ thanh toán tiền in ấn và tiền phí gửi đồ án nếu bài đạt chất lượng 

được gửi dự thi 

- Các bài đạt yêu cầu gửi đi dự thi sinh viên có các quyền lợi sau 

o Đối với sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4: cho phép thay thế điểm đồ án đang theo học trong 

học kỳ gần nhất của Bộ môn Kiến trúc Dân dụng. 

o Đối với sinh viên năm cuối: cho phép dùng đồ án dự thi làm đồ án tốt nghiệp (chú ý: nếu chọn 

làm đồ án tốt nghiệp sinh viên bắt buộc phải đăng ký làm cá nhân) 
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- Mức độ đánh giá sẽ do nhóm giáo viên hướng dẫn quyết định 

3. Đăng ký:  

- Sinh viên nộp đơn đăng ký (Có nôi dung cam kết tham gia đến kết thúc đồ án) tại Văn phòng KDEF 

tại tầng 10 nhà Thí Nghiệm. Liên hệ nộp đơn: Cô Thương (0975847102) 

- Sinh viên nộp đơn đăng ký (Có nôi dung cam kết tham gia đến kết thúc đồ án) tại Văn phòng Bộ 

môn Kiến trúc Dân dụng - 402 nhà A1. Cô Trần Thanh Hương - thư ký Bộ môn Kiến trúc dân dụng 

(trong giờ hành chính) - Điện thoại 0983419968 - 0248697047 

- Các thày cô quan tâm thông tin chi tiết cuộc thi: Thày Nguyễn Việt Huy (0962738804); Thày Doãn 

Thế Trung (0904164021) 

4. Thời hạn kết thúc đăng ký: trước 16h00 ngày 20/1/2018. 
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