Cuc thi c s h tr t S KH&CN và Qu Khi nghip HQG – HCM, vi mc ích thu hút hn 200 ý tng khi nghip
n t trng i hc, cao ng, trung cáp, hc vin toàn quc. H tr ào to kin thúc, k nng khi nghip, cng nh to ra
môi trng thc t cho các d án thc hin tri nghim th trng.
CiC còn là sân chi cho sinh viên, ging viên và các cá nhân có c hi giao lu, hc hi kinh nghim. Chng
trình Bootcamp dành cho hn 100 sinh viên vào Top 50 s là cu ni cho các bn thí sinh hiu nhau hn,
m rng và xây dng mng li quan h xã hi vi nhng th h cùng tui. Thông qua cuc thi, nhng d án công ngh
có tim nng phát trin s c tham gia vào khóa hc iStartXTM và chng trình h tr m to doanh nghip ti ITP.
Cuc thi mang s mnh tìm kim và h tr cho nhng ý tng khi nghip “thc cht” và tim nng có th phát trin và
phi hp cùng các startup thành công i trc, cng nh trang b cho sinh viên kin thc, k nng và kinh nghim
khi nghip.
Ti các vòng thi, tng nhóm tham gia s hiu hn v khái nim “khi s doanh nghip”, nm c quá trình phát trin
và các giai on cn có có mt ý tng khi nghip thành mt d án kinh doanh tim nng. Bên cnh ó, các nhóm
d thi còn c tham gia nhng hot ng ngoài l cuc thi bao gm các hi tho và tp hun chuyên môn mang
tính thc tin cao.
Thi gian nhn h s, np mô hình kinh doanh và công b Top 50 t 19/6 n 1/7/2019. D kin Vòng chung kt
CiC 2019 s din ra vào ngày 19/9/2019.
- Kênh truyn thông chính thc ca cuc thi trên Facebook:
https://www.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/
- Website chính thc ca cuc thi:
http://cic2019.itp.vn/
- Website chính thc ca IEC:
http://itp.vn
- Thông tin chi tit liên h:
Email: cic2019@vnu-itp.edu.vn
in thoi: 028 372 44404

