
THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP 

 Phòng các Hệ thống Quản lý-Management Systems trực thuộc Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Tuyển sinh viên làm thực tập 

1. Đề tài: Triển khai và phân tích dữ liệu lớn. 

-   Yêu cầu: Sinh viên đại học năm thứ 2-3. Đam mê làm công nghệ, đặc biệt về CSDL, ngôn ngữ 

SQL. Nhiệt tình trong công việc. Khả năng làm việc độc lập, chủ động, khả năng đọc tài liệu tiếng 

Anh. 

-   Công việc thực hiện: Nghiên cứu tài liệu, cài đặt phần mềm dữ liệu lớn Hadoop, Hive, SQL server 

2014... sử dụng các phần mềm phân tích, lập trình một số module tương tác Java, dot.net, thử nghiệm 

triển khai thực tế. Viết báo cáo và báo hội nghị (nếu có thể). 

-   Số lượng: 1 sinh viên. 

-   Kết quả mong muốn: Triển khai thành công hệ thống dữ liệu lớn, áp dụng các bài toán thực tế. 

2. Đề tài: Nghiên cứu và triển khai định vị trong nhà (Indoor LBS) bằng điện thoại Smart phone 

-   Yêu cầu: Sinh viên đại học năm thứ 2-3. Đam mê làm công nghệ, thuật toán. Nhiệt tình trong công 

việc. Khả năng làm việc độc lập, chủ động, khả năng đọc tài liệu tiếng Anh. 

-   Công việc thực hiện: Nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thuật toán định vị, lập trình dotnet, 

Smartphone. Viết báo cáo và báo hội nghị (nếu có thể). 

-   Số lượng: 1 sinh viên. 

-   Kết quả mong muốn: Triển khai thử nghiệm các bài toán định vị trong nhà bằng Smartphone. 

3. Đề tài: Lập trình phần mềm quản lý sinh viên, thi, điểm qua web và Smartphone. Sử dụng 

dịch vụ đám mây (Cloud computing) 

-   Yêu cầu: Sinh viên đại học năm thứ 2-3.  

http://dot.net/


Đam mê làm công nghệ, lập trình sản phẩm, kiến thức về thiết kế. Nhiệt tình trong công việc. Khả 

năng làm việc độc lập, chủ động. Có kinh nghiệm phát triển sản phẩm phần mềm. 

-   Công việc thực hiện: Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây. Phân tích thiết kế và phát triển sản 

phẩm 

-   Số lượng: 1-2 sinh viên. 

-   Kết quả mong muốn: Sản phẩm phần mềm. 

4. Đề tài: Nghiên cứu và phát triển thuật toán tìm kiếm tối ưu cho CSDL genome hoặc DNA 

-   Yêu cầu: Sinh viên đại học năm thứ 2-3 hoặc cao học. Đam mê làm thuật toán, kiến thức về tin sinh 

học. Nhiệt tình trong công việc. Khả năng làm việc độc lập, chủ động. Có khả năng lập trình. 

-   Công việc thực hiện: Tìm hiểu về CSDL DNA, genome, phát triển thuật toán tìm kiếm chuỗi gen 

hoặc DNA. 

-   Số lượng: 1 sinh viên. 

-   Kết quả mong muốn: Bài báo hội nghị hoặc tạp chí. 

Quyền lợi của sinh viên 

  Định hướng nghiên cứu theo xu hướng khoa học mới, ứng dụng thực tiễn. 

  Các sản phẩm thực tập có thể sử dụng làm kết quả luận văn tốt nghiệp  

  Được trả tiền cho những kết quả công việc cụ thể mà đáp ứng về thời gian và yêu cầu dự án. 

  Cơ hội hợp tác tham gia dự án, viết báo và tham gia hội nghị trong nước và quốc tế. 

Hồ sơ ứng tuyển 

 Đơn xin thực tập nói rõ kinh nghiệm, mong muốn và CV (curriculum vitae) 

 Bảng điểm (scan) 

 Các Chứng chỉ (scan) 

 Chứng minh thư (scan) 

 


