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CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI SVMC 

SVMC INTERNSHIP PROGRAM 2020 
 

Thực tập và trải nghiệm tại một Trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới 

 

 

I. SVMC Internship Program là gì? 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Samsung - SVMC và các trường Đại học/ Học viện lớn tại miền Bắc, 

SVMC Internship Program là chương trình thiết thực, ý nghĩa nhằm cung cấp nền tảng tri thức và kĩ 

năng vững chắc cần có để trở thành một Kỹ sư lập trình tài năng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Tập đoàn 

Samsung. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội học hỏi và trải nghiệm môi trường làm việc năng động, 

chuyên nghiệp và hiện đại tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển Điện thoại Di động lớn nhất Đông 

Nam Á của Samsung. 

Ngoài ra, khi tham gia thực tập, sinh viên sẽ được nhận hỗ trợ thực tập từ SVMC và nhiều các phần 

thưởng ý nghĩa khác. 
 

Đặc biệt, khi kết thúc chương trình thực tập, sinh viên sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của 

SVMC hoặc nhận học bổng Tài năng Samsung nếu vượt qua bài thi trong kỳ thực tập. 
 

II. Thông tin chương trình thực tập Đợt I năm 2020. 

1. Đối tượng xét tuyển: 

Sinh viên Đại học chính quy sẽ tốt nghiệp tháng 06/2020, 12/2020, 06/2021 hoặc 06/2022 (HUST, 

UET, VNU) của các Trường Đại học/ Học viện sau: 

STT Tên trường Khoa/Viện 

1 ĐH Bách khoa Hà Nội (HUST) 
Viện Công nghệ thông tin & Truyền thông, Viện Điện 
tử Viễn thông 

2 ĐH Công nghệ - ĐHQGHN (VNU-UET) Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điện tử viễn thông 

3 Học viện Bưu chính viễn thông (PTIT) Khoa Công nghệ thông tin I, Khoa viễn thông I 

4 ĐH Giao thông Vận tải (UTC) Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điện - Điện tử 

5 ĐH Công nghiệp Hà Nội (HaUI) Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điện tử 

6 
ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông Thái 
Nguyên (ICTU) 

Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ điện tử 
và Truyền thông. 

7 Học viện kĩ thuật quân sự (MTA) Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Vô tuyến Điện tử 

8 Học viện kĩ thuật Mật mã (ACTVN) Khoa An toàn thông tin 

9 ĐH Thủy Lợi (TLU) Khoa Công nghệ thông tin 

10 ĐH Xây dựng (NUCE) Khoa Công nghệ thông tin 
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2. Điều kiện xét tuyển: 

- Điểm trung bình tích lũy tất cả các kỳ tính đến học kỳ gần nhất: CPA ≥ 2.0/4 

- Yêu thích hoặc biết lập trình phần mềm (ở mức cơ bản) bằng 1 trong 3 ngôn ngữ: C/C++/Java 

- Chưa được nhận học bổng STP, chưa từng tham dự SVMC Internship Program 

 

3. Thời gian:  

- 4 tuần gồm đào tạo và thực tập (từ tháng 12/2019 đến tháng 04/2020 – 3 đợt thực tập, thời gian 

do Sinh viên tự đăng ký phù hợp với lịch học) 

 

4. Địa điểm:  

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC) 

Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 
 

5. Quyền lợi: 

- Được đào tạo bài bản về: Thuật toán, C/C++/Java/Android,... 

- Được hướng dẫn, giảng dạy bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm và tận tình của SVMC 

- Được tham gia và tự làm các dự án/đề tài nhỏ. 

- Được cấp giấy chứng nhận thực tập tại SVMC 

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của SVMC được nhận học bổng Tài năng STP nếu vượt 

qua bài thi cuối kỳ thực tập 

- Được hỗ trợ > 3,200,000 VNĐ/ sinh viên & nhiều phần thưởng ý nghĩa khác. 

III/ Quy trình xét tuyển 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Đợt Thực tập (dự kiến): 

Đợt thực tập Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

Thời gian 2020.12.23 - 2020.01.17 2020.02.10 - 2020.03.06 2020.03.09 -2020.04.03 

 

15/11 – 07/12 

14/12/2019 

17~18/12/2019 

Tháng 12/2019~  

Tháng 04/2020 

Sinh viên ứng tuyển Phỏng vấn nhanh  

Kiểm tra phân loại 
 

Thực tập tại SVMC 
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1. Cách thức đề cử/ ứng tuyển: 

- Khoa gửi danh sách sinh viên đăng ký (theo mẫu đính kèm), SVMC sẽ thông tin chi tiết tới sinh 

viên. Hoặc: 

- Sinh viên đăng ký trực tiếp theo đường link sau: http://bit.ly/2MRZcgb 

 

2. Liên hệ 

Tên trường (viết tắt) Người phụ trách SĐT Email 

HUST, PTIT, HUS, 

NUCE, MTA, ACTVN 

Mr. Hoàng Trọng Tuấn 0912 406 001 ht.tuan@samsung.com 

HAUI, UTC Ms. Đinh Thị Diệu Thảo 0888 990 085 thao.dtd@samsung.com 

ICTU , TLU, UET Mr. Nguyễn Ngọc Tú 0888 990 081 tu.nn2@samsung.com 

 

3. Lưu ý: 

- Ứng viên từng thi trượt học bổng STP vẫn có cơ hội ứng tuyển chương trình thực tập. 

- Ứng viên không trúng tuyển thực tập vẫn có cơ hội tham gia các chương trình khác. 

 

- THE END – 

mailto:tu.nn2@samsung.com

