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CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI SVMC 

SVMC INTERNSHIP PROGRAM 2020 
 

DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THÁNG 12/2020 & 06/2021 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2020 

 

Kính gửi:  Quý Khoa/Viện  

 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ĐTDĐ Samsung Việt Nam (SVMC) xin gửi lời chào trân trọng và 

lời chúc sức khỏe tới Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên của Quý Trường/Học viện. 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Samsung và các Trường Đại học/Học viện lớn toàn miền Bắc, Samsung-

SVMC xin gửi tới Quý Thầy Cô Chương trình thực tập cho sinh viên kỳ Hè năm 2020 như sau: 

SVMC Internship Program là chương trình ý nghĩa, thiết thực nhằm chuẩn bị hành trang trước khi ra 

trường cho các bạn sinh viên, cung cấp nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc cần có để trở thành một 

Kỹ sư Lập trình tài năng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Tập đoàn Samsung. 

Rất mong Thầy Cô sẽ chia sẻ và lan tỏa thông tin của chương trình thực tập tới các bạn sinh viên: 

 

Mục Thông tin 

Đối tượng 

- Sinh viên đại học chính quy, dự kiến tốt nghiệp tháng 12/2020 & 06/2021 

- CPA ≥ 2.0/4 

- Yêu thích hoặc biết lập trình phần mềm (mức cơ bản), 

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

Thời gian 
- 4 tuần (từ tháng 07/2020 đến tháng 08/2020 – Có 2 đợt thực tập, Sinh viên có 

thể đăng ký phù hợp theo lịch học) 

Địa điểm - Trung tâm SVMC (số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) 

Quyền lợi 

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

- Được tham gia và trải nghiệm các mini-projects 

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

- Được cấp giấy chứng nhận thực tập và có cơ hội nhận Học bổng Tài năng Samsung 

STP & cơ hội trở thành nhân viên chính thức của SVMC 

- Được hỗ trợ 3,200,000 VNĐ/ 1 sinh viên 
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Lịch trình ứng tuyển (dự kiến): 

15.05.2020 ~ 26.05.2020 

Khoa thông tin tới Sinh viên, gửi danh sách đề cử cho SVMC. 

Hoặc SV ứng tuyển trực tiếp theo link:  

https://bit.ly/svmc-thuctapsinh2020 

30.05.2020  Bài Test phân loại trình độ tại SVMC 

02 ~ 03.06.2020 Vòng phỏng vấn tại SVMC 

Tháng 7/2020 – tháng 8/2020 

Thực tập tại SVMC (4 tuần – Phù hợp lịch học của Sinh viên) 

Lưu ý: Thời gian thực tập có thể điều chỉnh cho phù hợp. Sinh viên 

sẽ được thông báo trước khi tham gia thực tập 

 

SVMC Internship Program sẽ là cơ hội quý giá để Sinh viên 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. 


