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THÔNG BÁO 
(v/v tuyển chọn đội tuyển Olympic Toán) 

 

 Nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi Olympic sinh viên Toán năm 2018, theo ý kiến chỉ đạo từ BGH nhà 

Trường và kế hoac̣h đề xuất của Bô ̣môn Toán, Khoa KHTN xin thông báo kế hoạch tập trung và ôn luyện đội 

các đội tuyển. 

1. Đối tượng đăng ký: Tất cả các bạn sinh viên đang học tại trường ĐH Duy Tân. 

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 05 tháng 10 năm 2017 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017. 

3. Phương thức đăng ký: 

Số điện thoại: Thầy Phan Quý: 0906455135; Thầy Đặng Văn Cường: 0918230407; 

Email: dtu.phanquy@gmail.com dvcuong@duytan.edu.vn,  

4. Thời gian ôn luyện: Từ 05 tháng 11 năm 2017 đến 10 tháng 04 năm 2018. 

5. Thời gian và địa điểm thi: Từ ngày 10 đến 13 tháng 04 năm 2018, tại Đại học Quảng Bình – Tỉnh Quảng 

Bình. 

6. Giảng viên ôn luyện: Tập hợp các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ trong và ngoài trường có nhiều năm kinh 

nghiệm ôn luyện đội tuyển Olympic. 

7. Quyền lợi của người tham gia đội tuyển: 

+ Đối với các môn học trong thời kỳ ôn luyện thì SV trong đội tuyển đạt điểm chuyên cần tối đa. 

+ Nếu thời gian tham gia kỳ thi Olympic sinh viên trùng với thời gian tổ chức kỳ thi kết thúc hoc̣ phần 

taị, Trường thì các sinh viên trong đôị tuyển được thi lại lần 2 vào thời gian hợp lý nhưng đươc̣ lấy 

điểm thay cho lần 1. 

+ Được khen thưởng sau khi thi có kết quả tốt (từ khuyến khích trở lên). 

+ Được cộng điểm rèn luyện theo đúng quy điṇh của Trường (Đối với thành viên chính thức của đôị 

tuyển). 

+ Các môn Toán trong học kỳ ôn luyện được miễn học và tổng kết điểm tối đa (đối với thành viên 

chính thức của đội tuyển).  

+ Đối với SV nhận học bổng toàn phần của trường sẽ được giảm mức điểm tổng kết để duy trì học 

bổng như sau: Giải khuyến khích: mức điểm 3.1; Giải 3: mức điểm 3.0; Giải nhất và nhì: Mức 

điểm 2.8. 

+ Đươc̣ thưởng điểm đối với các môn thuôc̣ Khoa KHTN (đối với thành viên chính thức của đôị tuyển 

và do các Giảng viên trong khoa tư ̣điều chỉnh hơp̣ lý). 

+ Hỗ trợ tiền bồi dưỡng uống nước cho đội tuyển chính thức trong quá trình ôn luyện (mỗi sinh viên 

200.000 đ / tháng và tính cho tất cả các tháng ôn thi) . 

 
Với muc̣ đích choṇ đươc̣ các sinh viên ưu tú nhất vào các đôị tuyển,  Khoa KHTN mong tất cả các 

đơn vi ̣ trong trường thông báo rôṇg rãi đến tất cả các baṇ sinh viên. 

  

 Trưởng khoa KHTN 

 (đã ký) 

 

 TS. ĐẶNG VĂN CƯỜNG 
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