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Thư mời tham gia Mạng lưới cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội (/gioi-
thieu/thu-ngo)

Từ khi thành l ập năm 1956, Trường Đại học Bách khoa Hà N ội luôn gi ữ vững v ị
thế là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Trong xu th ế hội nhập quốc
tế, Trường ngày càng nâng cao được uy tín v ề chất lượng đào tạo và năng lực
nghiên c ứu khoa h ọc trong khu v ực và trên th ế giới.

Chương trình tuyển thực tập sinh Honda Việt Nam 2019 (/ho-tro-viec-

lam/thong-tin-tuyen-dung/335-chuong-trinh-tuyen-thuc-tap-sinh-honda-

viet-nam-2019) (28/12/2018)

Ngày  hội  tuyển  dụng
Canon  Việt  Nam  dành
cho sinh viên Viện Đ...

(/ho-tro-viec-lam/thong-
Chương trình tuyển dụng
Manufacturing  Trainee
Program của cô...

(/ho-tro-viec-lam/thong-
Chương trình tuyển thực
tập sinh Honda Việt Nam
2019...

(/ho-tro-viec-lam/thong-
Công ty  CP TMKT Đông
Nam Á  tuyển  kỹ  sư  các
chuyên ngành Điện...

(/ho-tro-viec-lam/thong-
Hội thảo tuyển dụng Công
ty Hanwha Aero Engines
doanh nghiệp...

(/ho-tro-viec-lam/thong-

Đăng ký
(/dang-ky)

Đăng nhập
(/dang-nhap)
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Trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo được hàng trăm ngàn Kỹ
sư, Thạc sĩ và Tiến sĩ, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều người trong số đó đã trở thành các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước,
các nhà khoa học đầu ngành, lãnh đạo các trường đại học và viện nghiên cứu, lãnh đạo
và chuyên gia kỹ thuật nắm giữ những vị trí chủ chốt trong các tập đoàn, tổng công ty,
doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân. Trường Đại  học Bách khoa Hà Nội  tự hào bởi
chính sự thành công của các thế hệ sinh viên đã làm nên uy tín và thương hiệu BÁCH
KHOA.

Với mong muốn kết nối các thế hệ sinh viên để chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ cùng phát
triển, phát huy những giá trị truyền thống BÁCH KHOA, Trường ĐHBK Hà Nội  chính
thức ra mắt “Mạng lưới Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội” vào ngày 15/10/2015
nhân dịp Lễ kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Trường.

Với mục tiêu đó, Nhà trường trân trọng kính mời Ông/Bà tham gia Mạng lưới cựu sinh
viên Đại  học Bách khoa Hà Nội.  Sự tham gia của Ông/Bà là niềm vinh dự của Nhà
trường, là sự động viên to lớn đối với các thế hệ sinh viên Bách khoa.

Trân trọng!

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn

Để tiếp tục kết nối và mở rộng mạng lưới cựu học viên, sinh viên Trường Đại học
Bách Khoa Hà Nội. Trân trọng kính mời anh, chị, em cựu học viên, sinh viên đăng ký
thành viên Mạng lưới tại đây: 

http://alumni.hust.edu.vn/dang-ky  (/dang-ky )

(/loi-ich-dich-vu/gia-nhap-cong-dong-cuu-sv/289-
dang-ky-tham-du-bach-khoa-ngay-tro-ve)
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Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
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