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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC 

 

Số: 37/TB-ĐHBK-KTHH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  05  tháng 11 năm 2013 

THÔNG BÁO SỐ 2 

Về việc tổ chức kỳ thi Olympic Hoá học sinh viên Đại học Bách Khoa HN lần thứ VII 

và tham dự kỳ thi Olympic Hoá học sinh viên toàn quốc lần thứ VIII – năm 2014 

         

 Kính gửi:     - Phòng Đào tạo - Đại học; 

   - Phòng CTCT & CTS; 

   - Đoàn TNCS HCM Trường ĐHBK HN; 

   - Hội Sinh viên Trường ĐHBK HN; 

   - Các sinh viên có tên trong Danh sách đăng ký dự thi 

    

Tiếp theo Thông báo số 1 và căn cứ vào số lượng các sinh viên đăng ký dự thi môn 

Olympic Hóa học cấp Trường lần thứ VII, Ban Tổ chức Olympic hoá học sinh viên ĐHBK Hà 

Nội thống nhất tổ chức các vòng thi theo kế hoạch sau: 

I. CÁC VÕNG THI CẤP TRƯỜNG 

1. Vòng 1: Thi lý thuyết 

     - Thời gian và địa điểm ôn tập: 

           Thời gian: 8h30 – 11h30 thứ bảy, ngày 09/11/2013 

           Địa điểm:  Phòng 101 nhà D8 

    - Thời gian và địa điểm thi: 

           Thời gian: 8h30 – 11h30 thứ bảy, ngày 16/11/2013 

           Địa điểm:  Phòng 101 nhà D8 

     30 thí sinh có kết quả cao nhất sau vòng 1 sẽ được chọn vào vòng 2. Viện Kỹ thuật Hóa 

học sẽ thông báo danh sách 30 thí sinh vào vòng 2 tại Website của Viện từ 16/12/2013.  

2. Vòng 2: Thi lý thuyết và thực hành 

 a. Phần lý thuyết: 30 thí sinh được chọn từ vòng 1 sẽ tiếp tục thi lý thuyết để chọn ra 10 thí 

sinh có kết quả cao tiếp tục dự thi thực hành.  

   - Thời gian, địa điểm ôn tập: Thứ bảy (21/12/2013), từ 8h30-11h30 tại phòng 201 nhà D5 

   - Thời gian, địa điểm thi: Thứ bảy (28/12/2013), từ 8h30-11h30 tại phòng 201 nhà D5 

  Kết quả thi sẽ được thông báo trên Website của Viện Kỹ thuật Hóa học! 

b. Phần thực hành: 10 thí sinh có kết quả cao sau vòng 2 lý thuyết tiếp tục thi thực hành. 

Phần thực hành có 3 đề đã biết trước, chủ yếu thi kỹ năng thao tác (không ôn tập).  

      Thời gian và địa điểm thi: Sẽ thông báo trực tiếp đến các thí sinh và trên Website của 

Viện Kỹ thuật Hóa học. 
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Kết quả chung của 2 phần thi lý thuyết và thực hành là cơ sở để xét trao giải cao cấp 

Trường và các quyền lợi có liên quan. Thời gian, địa điểm tổng kết và trao giải thưởng các cấp 

sẽ được tổ chức chung cùng với các Olympic khác trong Trường. 

II. VÕNG THI QUỐC GIA 

5 thí sinh có kết quả cao qua 2 vòng thi cấp Trường tiếp tục được ôn luyện lý thuyết và 

thực hành trước khi dự thi cấp Quốc gia tại trường Đại học Cần Thơ (từ 04-12/4/2014) 

Ban tổ chức Olympic hoá học sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội trân trọng đề nghị 

Phòng Đào tạo Đại học, Phòng CTCT & CTSV, Ban Thường vụ Đoàn và Ban Thư ký Hội sinh 

viên Trường động viên và tạo điều kiện cho các thí sinh dự thi theo kế hoạch trên. 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Văn phòng Giáo Vụ Viện KT Hoá học, Phòng 202 - C4-5 

Tel/Fax: 3.8692300 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Lưu VP Viện. 

BAN TỔ CHỨC OLYMPIC HOÁ HỌC 

SINH VIÊN ĐHBK HÀ NỘI 

 

 

  

     

 

 


