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Hè 2014 trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp với các trường đại học của Pháp (Toulouse và

Bordeaux) tổ chức Trường hè thống kê từ 14-7 đến 5-8/2014. Trường hè bao gồm 5 môn bàn tới các

vấn đề ứng dụng trong thống kê hiện đại

-  Môn 1: “Unidimensional and multivariate time series analysis with applications”

-  Môn 2: “Introduction to particle methods and importance sampling”

-  Môn 3: “Sensitivity analysis and model reduction for computer experiments”

-  Môn 4: “Discrete and continuous martingales with statistical applications”

-  Môn 5: “Introduction à la sélection de modèles”

Mỗi môn do hai giáo sư Pháp giảng dạy. Trường hè là diễn đàn cho tất cả các nhà nghiên cứu, cũng

như các nhà giáo dục, làm việc trong lĩnh vực khoa học thống kê, hay trong các lĩnh vực có sử dụng

các phương pháp thống kê, về những hoạt động hiện tại và cơ hội gặp gỡ những nhà nghiên cứu hàng

đầu của Pháp… 

Để tạo thuận lợi cho việc tham dự trường hè, Trung tâm Khoa học Toán học, trường Đại học Khoa

học Tự Nhiên TP.HCM phụ trách mở một số môn chuẩn bị trước cho quý đồng nghiệp như sau:

- Lớp chuẩn bị cơ bản: GS Xavier Bressaud (Viện Toán Toulouse) giảng từ 14-04 đến 25-04.

- Lớp chuẩn bị môn 1: PGS TS Nguyễn Bác Văn (ĐHKHTN Tp HCM) giảng chiều ngày 
8-03,9-03,15-03,16-03

- Lớp chuẩn bị môn 2: TS Nguyễn Minh Quân (ĐHQT) giảng sáng ngày 05-04, 06-04, 12-04, 13-04

- Lớp chuẩn bị môn 3: PGS TS Đinh Ngọc Thanh (ĐHKHTN Tp HCM) giảng ngày chiều ngày  
24-05,25-05, 31-05 và 01-06

- Lớp chuẩn bị môn 4: TS Nguyễn Tiến Dũng (ĐHBK Tp HCM) giảng sáng 22-03, 29-03 chiều 
23-03, 30-03

- Lớp chuẩn bị môn 5: TS Lê Thị Xuân Mai (ĐHKHTN Tp HCM) giảng sáng 10-05, 11-05, 17-05, 
18-05
 
Thời gian đăng ký: từ ngày 21/02/2014 đến ngày 7/03/2014

Lệ phí các lớp chuẩn bị: 

- 300.000 đ/ 1 lớp 

- 200.000 đ/lớp đối với cán bộ, giảng viên trường ĐH KHTN 

- 100.000 đ/5lớp đối với sinh viên, học viên cao học Khoa Toán-Tin trường ĐH KHTN 

Quý thầy, cô có thể chuyển khoản hoặc đóng trực tiếp tại phòng F10, trường ĐH KHTN



Tên chủ tài khoản: Trung tâm Khoa học Toán học.
Số tài khoản: 011874760002.
Ngân hàng: Đông Á - PGD 24H Số 9.
Nội dung nộp tiền: Quý thầy cô ghi rõ họ tên, thứ tự của lớp muốn đăng ký

Địa điểm học: Phòng F207, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5,

Tp.HCM.

Sự tham gia của quý đồng nghiệp sẽ góp phần vào thành công của trường hè.

Trân trọng cảm ơn.

TRUNG TÂM KHOA HỌC TOÁN HỌC
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
GS. TS. ĐẶNG ĐỨC TRỌNG

P/s: Quý thầy cô có thể liên hệ vào website: www.cms.hcmus.edu.vn
Hoặc Ms Kim Liên 0904 429 635 để biết thêm chi tiết.

http://www.cms.hcmus.edu.vn/

