
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 38  /TB/ĐHSPKT-QHDN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2016 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức  hội thảo “Automotive Software Engineering and AUTOSAR” 

 

Kính gửi:  Các bạn HSSV 
 

 Tạo điều kiện cho các em sinh viên có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn 

thực tế từ Doanh nghiệp, được gặp gỡ giao lưu học hỏi, lĩnh hội các công nghệ mới 

cũng như kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia của các Tập đoàn, Công ty. 

 Xây dựng cầu nối để Doanh nghiệp đồng hành cùng sinh viên Sư phạm Kỹ 

thuật. 

 Giúp các bạn HSSV đang có mục tiêu làm việc tại Doanh nghiệp  có cái nhìn 

tổng thể về nhu cầu, kiến thức, kỹ năng cần thiết ứng tuyển vào các Doanh nghiệp . 

Phòng Quan hệ  Doanh nghiệp và Khoa Cơ khí động lực phối hợp với Công ty 

Robert Bosch Engineering and Business Solution Viet Nam Co., LTD tổ chức Hội thảo 

“Automotive Software Engineering and AUTOSAR” 

1. Thời gian, địa điểm: 9h00-12h00, ngày 03/11/2016 (Thứ  Năm) tại Hội trường  

 Đối tượng              : Sinh viên năm 3 trở lên, học viên cao học các ngành cơ 

khí động lực, điện – điện tử, công nghệ thông tin, cơ điện tử… Các giáo viên quan tâm. 

Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: Tiếng Anh 

2. Nội dung chương trình: 

a. Introduction to Automotive Electronics 

b. Automotive Software Development Process  

c. Automotive Open System Architecture - AUTOSAR 

d. AUTOSAR Basic Approach  

e. Layered Software Architecture 

f. Methodology 

g. AUTOSAR Modularity and Exchangeability 

h. ETAS Software Development Tools for AUTOSAR 

i. Q&A. 

3. Báo cáo viên: Dr. Nuria - chuyên gia kỹ thuật Công ty BOSCH, Germany". 
 

Cách thức đăng kí tham gia:  đăng kí tại link https://goo.gl/lMT8Zr 

Lưu ý: Các bạn HSSV tham gia chương trình bên cạnh các nội dung kiến thức có được 

từ hội thảo trên, sẽ được cộng 03 điểm rèn luyện đối với HSSV năm cuối hệ cao đẳng, 

Đại học, 02 điểm rèn luyện với HSSV các năm khác. Trường hợp đăng kí nhưng 

không tham gia mà không  báo hủy sẽ bị trừ số điểm tương ứng.  

 PHÒNG  QUAN HỆ DOANH NGHIỆP 

Nơi nhận: 

- Như trên; (Đã ký)  

- Lưu: VT, QHDN. 

 

 Ths Hồ Thị Ánh Tuyết 

https://goo.gl/lMT8Zr

