MICROSOFT ACADEMIC TOUR 2015

Cuộc sống ngày càng hiện đại hóa, công nghệ đã và đang chạm vào tất cả mọi thứ. Các tầng lớp thế hệ hiện tại và
tương lai không đơn giản chỉ sống và làm việc theo cách thuần túy mà cần có kiến thức công nghệ. Sinh viên là chủ
tương lai, tạo nên những ảnh hướng lớn lên xã hội sau này. Do đó, Microsoft có một cuộc hành trình Microsoft
Academic Tour (MAT) đến các trường Đại học, Cao đẳng của Microsoft để gặp gỡ, tiếp xúc và giới thiệu đến các
bạn sinh viên 3 chương trình chính của Microsoft:
1.
2.
3.

Microsoft Student Partners (MSP)
Join The Tech Elite Contest (JTTE)
Imagine Cup Competition 2015 (IC15)

Năm nay, MAT sẽ được tổ chức tập trung vào các địa điểm sau:

Khu Vực
Hà Nội
Hưng Yên
Đà Nẵng
Huế

HCM

Địa điểm
Học viện Kỹ thuật Quân Sự
Đại học FPT
Học viện Bưu Chính Viễn Thông
Đại học Hưng Yên
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
Đại học Việt Đức
Đại học Công Nghiệp
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Đại học Công Nghệ Đồng Nai
Đại học Công Nghệ Thông Tin

Ngày
16/10
16/10
17/10
17/10
18/10
18/10
22/10
21/10
23/10
24/10
25/10

Thời gian
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Chiều
Sáng
Sáng
Sáng
Sáng

Địa chỉ đăng ký
http://1drv.ms/1pcEYY8

http://1drv.ms/1tYokDp
http://1drv.ms/1pcF41M
http://1drv.ms/1xtwTYj
http://1drv.ms/1sy6K76
http://1drv.ms/1sy6K76

TẠI SAO LÀ MSP?
Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi Bạn sẽ là ai, làm gì
trong tương lai? Và hiện tại bạn đã có đang trang
bị kiến thức cũng như kỹ năng để theo đuổi ước
mơ, nghề nghiệp tương lai của bạn?
Vậy phải bắt đầu từ đâu và với ai, đâu là môi
trường để bạn rèn duỗi, thử thách bản thân, trải
nghiệm và khám phá những tiềm năng đang ẩn
dấu trong bạn?

Trần Văn Tuấn (hiện là MSP Talent Management Leader) đã thật sự có những trải nghiệm quý giá suốt hành trình
trở thành và hoạt động trong MSP. Hãy lắng nghe Tuấn nói nhé: http://on.fb.me/ZetQFc

Nếu không là một MSP thì bạn sẽ là ai?

JOIN THE TECH ELITE Contest (JTTE)
Là một IT Pro, một developer, một sinh viên công
nghệ, bạn đã khám phá bao nhiêu phần trăm xu
hướng công nghệ tương lai: Cloud, Azure, Windows
Server 2012 R2, Office365…? Bạn đã tạo nên bao
nhiêu Apps, Game, Mobile… thật sự có ích và sát với
thực tế người dùng…?
Bạn có niềm đam mê và mong muốn nhưng bạn đã
có đầy đủ công cụ?
JTTE giúp bạn tất cả, mang lại cho bạn tất cả nền tảng,
công cụ, đầy đủ các khóa học, hướng dẫn chi tiết giúp
bạn tăng kiến thức và trải nghiệm với công nghệ.
Hơn thế nữa, JTTE đem lại cho bạn những phần quà hấp dẫn cùng với chứng chỉ hoàn thành khóa học được công
nhận bởi Microsoft.
JTTE Phase 1 sẽ đóng vào 30/10/2015, nhanh lên bạn nhé. Chi tiết tại: http://on.fb.me/ZBXKmC

IMAGINE CUP COMPETITION 2015 (IC15)

IC15 là cuộc thi dành cho sinh viên toàn cầu, được tổ chức bởi Microsoft. Đây là cơ hội để bạn lập thành nhóm, sử
dụng khả năng sáng tạo, niềm đam mê và kiến thức công tạo ra nhiều ứng dụng, games và các giải pháp tích hợp
góp phần làm tốt đẹp hơn cách chúng ta sống, học tập và lao động qua 3 hạng mục:

WORLD CITIZENSHIP

INNOVATION

GAMES

Năm nay, Microsoft Việt Nam cùng với sự hợp tác của nhiều nhà tài trợ, hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm bạn
không bao giờ quên cùng nhiều phần quà giá trị lớn và hấp dẫn.
Hành động nhỏ, thay đổi lớn. Xã hội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thảm họa. Vì vậy, năm nay IC15 với sự
tại trợ của tổ chức Phi Lợi Nhuận của Chính Phủ Mỹ USAID sẽ tập trung nhiều vào hạng mục World Citizenship,
với 6 chủ đề chính sau:
Disability
(khuyết tật)

Disasters Climate Change Weather
(Thảm họa thay đổi khí hậu)

Environmental Protection
(Bảo vệ Môi trường)

Health (Sức
khỏe)

Doing Business SMB Support Access to
Info (Kinh doanh vừa và nhỏ)

Higher Education (Giáo dục
nâng cao)

Thông tin chi tiết về IC15 sẽ được cập nhật trên Fanpage: https://www.facebook.com/Tech4Student và tại MAT.

MSP, JTTE và IC15, bạn có muốn nhận đầy đủ thông tin, giải đáp thắc mắc và nắm bắt cơ hội!

JOIN MAT!
Thời gian và cơ hội là 2 thứ mất đi không bao giờ lấy lại được!

