THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN CHO ĐỘI TUYỂN
OLYMPIC TIN HỌC VÀ LẬP TRÌNH ACM/ICPC NĂM 2021

Thân gởi toàn thể các bạn sinh viên VKU,
Nhằm tuyển chọn bổ sung những thành viên xuất sắc cho các đội tuyển VKU năm 2021,
Ban lãnh đạo đội tuyển “Olympic Tin học và Lập trình ACM/ICPC VKU” thân mời
tất cả các bạn sinh viên yêu thích và có khả năng lập trình đăng ký tham gia lớp Tin học
đại cƣơng nâng cao (dành cho các bạn đăng ký tham gia đội tuyển Olympic Tin học và
lập trình ACM/ICPC) và Câu lạc bộ lập trình mã nguồn mở (dành cho các bạn đăng ký
tham gia đội tuyển Lập trình mã nguồn mở Hackathon). Cụ thể như sau:
1. Đăng ký tham gia lớp Tin học đại cƣơng nâng cao (Đội tuyển Olympic và lập
trình ACM/ICPC):
- Dành cho tất cả các bạn yêu thích lập trình và có khả năng lập trình với các ngôn ngữ
như Pascal, C, C++, Python,..) và thuật toán; Ưu tiên sinh viên đã thành thạo các ngôn
ngữ lập trình;
- Đối với sinh viên Khóa K21, sau khi vượt qua vòng sơ tuyển và được chọn THAM GIA
lớp Tin học đại cƣơng nâng cao (Đội tuyển Olympic và Lập trình ACM/ICPC) sẽ
KHÔNG PHẢI THAM GIA học lớp Tin học đại cương;
- Thành viên của lớp sẽ được học lập trình, thuật toán nâng cao; ôn luyện để có thể tham
gia các kỳ thi Olympic tin học sinh viên quốc gia và lập trình quốc tế ACM/ICPC;
- DỰ KIẾN TỔ CHỨC SƠ TUYỂN (DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN KHÓA K21
VÀ SINH VIÊN CÁC KHÓA ĐĂNG KÝ MỚI) THAM GIA LỚP TIN HỌC ĐẠI
CƢƠNG NÂNG CAO (ĐỘI TUYỂN OLYMPIC VÀ LẬP TRÌNH ACM/ICPC):
NGÀY 10/10/2021.
2. Đăng ký tham gia Câu lạc bộ Mã nguồn mở (Đội tuyển Lập trình mã nguồn mở
Hackathon):
- Dành cho các bạn sinh yêu thích và đã có kiến thức về các ngôn ngữ, công cụ lập trình
mã nguồn mở như PHP, MySQL, MyPhPAdmin, Bootstrap, jQuery,…
- Thành viên CLB sẽ được ôn tập, bồi dưỡng và lựa chọn vào các đội tuyển chính thức
tham gia Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên quốc gia, nội dung Lập trình mã nguồn mở
theo hình thức Hackathon. Đây là hình thức thi lập trình theo nhóm trong một khoảng
thời gian nhất định để giải quyết (thiết kế, lập trình) các chức năng, ứng dụng cụ thể.

3. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ: ĐẾN 17H00 NGÀY 5/10/2021 THEO LINK SAU:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vWDfaDaDxY5SUvZTtVpVBpiWwgl2ko0EZ
mWXQpEKwFw/edit#gid=0
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