IT Talent Contest 2016
Cuộc thi "IT Talent Contest 2016" do công ty cổ phần VCCorp phối hợp với Viện CNTT và TT –
Đại học Bách khoa Hà nội tổ chức tìm ra những tài năng công nghệ tương lai được đào tạo chính
quy trong hệ thống trường đại học, tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu các Khối và nhu cầu của
ngành đồng thời phát triển những sản phẩm, ý tưởng độc đáo cho các dự án của VCCorp.
Đối tượng dự thi: các bạn sinh viên hệ kỹ sư, cao đẳng, cử nhân kỹ thuật/ công nghệ,... thuộc Viện
Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông và trung tâm Đào tạo tài năng và chất lượng cao,trường
Đại học Bách Khoa Hà Nội.
1. Hình thức dự thi:
Các khối của VC sẽ đưa ra các chủ đề của từng Khối có tính thực tế và ứng dụng cao. Dựa trên
khả năng, định hướng của bản thân, sinh viên sẽ chủ động đăng ký đề tài yêu thích.
Các đề tài của cuộc thi:






Recommend News Using Browsing History
Mobile Application
Camera Smartphone
Smart phone browser
Anomaly Detection

Chi tiết đề tài: https://quip.com/3Np9AnB8Bi8E
2. Thời gian và địa điểm tổ chức:
Thời gian tổ chức cuộc thi: 17/05/2016 - 30/06/2016
 Hết hạn đăng ký: 01/06/2016
 Hoàn thiện sản phẩm: 01/06/2016 – 18/06/2016
 Vòng sơ khảo: 18/06/2016 – 25/06/2016
Chấm offline đề tài ở VC
 Vòng chung kết: 30/06/2016
Thuyết trình và bảo vệ sản phẩm, tối đa chỉ có 10 sản phẩm xuất sắc nhất được lựa
chọn vào vòng chung kết
3. Cơ cấu giải thưởng:
Tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 triệu đồng bao gồm:




01 giải nhất: iphone 6
01 giải nhì: ipad mini 4
03 giải ba trị giá 5 triệu đồng.

4. Cách thức đăng ký và Gửi bài dự thi:

Các đội tham gia sẽ đăng ký qua hệ thống google drive :
https://docs.google.com/a/vccorp.vn/forms/d/1OBf4KLXLJJCV9xqfb48SL5q02D_SsfgwxWtBvTvGoY/edit?usp=sharing
hoặc đăng ký theo form mẫu vào địa chỉ email: ittalent@vccorp.vn
Email mẫu bao gồm thông tin:
Tiêu đề email: Đăng ký tham gia cuộc thi: IT Talent Contest 2016






Mã đề tài đăng ký:
Tên đội tham gia: (Mỗi đội thi không quá 3 người)
Số lượng thành viên:
Chi tiết thành viên: Họ tên/SDT/Email
Đăng ký hướng dẫn: có/không

5. Yêu cầu sản phẩm dự thi
Các đội tham gia sẽ phải nộp một bản mô tả về sản phẩm, một thư mục chứa đầy đủ các thư viện,
công cụ để chạy được sản phẩm demo (nếu có), file cài đặt hoặc file chạy (nếu có). Tất cả các tài
liệu kết quả sẽ được nén với định dạng : <tên đội>_mã đề tài.zip (eg.
bachKhoaPro_Admicro_ITTalent.zip), sau đó gửi tới địa chỉ ITTalent@vccorp.vn để gửi
sản phẩm.
Các sản phẩm tham gia phải đảm bảo tính sáng tạo, tính tác quyền và hợp pháp. Sản phẩm dự thi
không được vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Các đội tham gia cuộc thi phải chịu trách nhiệm và bảo
đảm quyền sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ phần mềm dự thi của đội mình.
Sản phẩm dự thi chưa tham gia các cuộc thi trước đó. Đội nào bị phát hiện vi phạm các quy định
của cuộc thi sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc thi hoặc kết quả của đội sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp bị phát
hiện sau khi công bố kết quả
6. Liên hệ và tư vấn:
Ban tổ chức: Phòng Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần VCCorp và Viện CNTT & TT – Đại
học Bách khoa HN.
Hotline: 04 7309 5555 (ext: 178)
Vui lòng xem thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/VccorpHR

