
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU
“CHIA SẺ KINH NGHIỆM, HỢP TÁC ĐÀO TẠO TRONG LĨNH VỰC THIẾT

KẾ VI MẠCH VÀ THIẾT KẾ LAYOUT”

1. Thời gian, địa điểm:

 Thời gian: Từ 18h00 đến 21h00 thứ 5, ngày 20 tháng 4 năm 2017
 Địa điểm: Phòng họp 1- Trường Cao đẳng Công nghệ, số 48 Cao Thắng ĐN

2. Thành phần tham dự

 Khách mời: Các kỹ sư đến từ hai công ty Sanei Hytechs Việt Nam, Công ty Acronics
Việt Nam.

 Nhà trường: BCN Khoa Điện, GV Bộ môn Điện tử viễn thông
 Sinh viên: Toàn bộ SV ngành ĐTVT, SV các ngành khác có quan tâm

3. Chương trình và nội dung

Thời gian Nội dung Người thực hiện
17h45-18h00 Tiếp đón khách mời, ổn định chỗ ngồi Th.Phát

18h00-18h15
Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, thông qua
chương trình.

Th.Phát

18h15-18h20 Phát biểu cảm ơn của BM, Khoa Điện, tặng hoa. Th.Phát

18h20-19h00

Trao đổi, thảo luận về lĩnh vực thiết kế bảng mạch
điện tử(thiết kế layout)
 Các thông tin chung về ngành TK layout
 Công cụ kỹ thuật  và tổ chức quản lý, thực hiện

Project trong TK layout
 Đặc điểm ngành nghề và cơ hội việc làm ngành

TK layout
 Giải đáp các thắc mắc của sinh viên liên quan

đến TK layout

Lưu Lương Hoàng
Phương
(ACRONICS)

19h00-20h30

Trao đổi, thảo luận về lĩnh vực thiết kế vi mạch
 Một số thông tin thực tế về ngành TKVM
 Đặc điểm kỹ thuật và các kỹ năng cần thiết của

kỹ sư TKVM
 Triển vọng và cơ hội việc làm trong ngành

TKVM
 Giải đáp các thắc mắc của sinh viên liên quan

đến TKVM

Phạm Phú Ngân
(SANEI
HYTECHS)


