
* SEE LAB TOUR * 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là ngôi Trường đại học Khoa học - Kỹ thuật hàng 

đầu Việt Nam. Trong đó, Viện Điện luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào 

sinh viên NCKH. Chính vì thế, để đưa phong trào viện thành một tập thể thống nhất và 

ngày càng phát triển hơn nữa, từ năm 2017, BLĐ viện Điện và BCH LCĐ – LCH sinh viên 

Viện Điện đã phối hợp tổ chức chương trình SEE Lab Tour để định hướng và giới thiệu 

các phòng Lab, nhóm nghiên cứu khoa học của Viện Điện. Chương trình đã đươc tổ chức 

thành công 2 lần vào tháng 12/2017 và tháng 12/2018. Chương trình được quảng bá rộng 

rãi đến sinh viên Viện Điện thông qua tuyên truyền giảng đường và facebook Kênh sinh 

viên Viện Điện https://www.facebook.com/tuoitreviendien/. 

• Mục tiêu 

- Phát triển mạnh mẽ định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên Viện Điện.  

- Giúp sinh viên tiếp cận các hướng nghiên cứu chính tại các nhóm nghiên cứu khoa 

học của các Thầy/cô giáo trong Viện Điện 

- Giới thiệu môi trường học tập và nghiên cứu tại các nhóm nghiên cứu của thầy cô 

trong Viện Điện. 

• Tổ chức và phụ trách chương trình: Ban chấp hành Liên chi Đoàn – Liên chi Hội Sinh 

viên Viện Điện. 

• Địa điểm:Sinh viên được nghe các thầy cô giới thiệu chung tại giảng đường rồi được 

trực tiếp đi thăm quan một số phòng Lab nghiên cứu và thực hành của 5 bộ môn thuộc 

Viện Điện 

• Số lượng sinh viên trực tiếp tham gia: khoảng 350 sinh viên 

Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/327734008080515/ 

Link đăng ký: http://bit.ly/viendienlabtour2018 

Video tổng kết: https://www.facebook.com/tuoitreviendien/videos/736049783460039/ 
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