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I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Câu lạc bộ Toán ứng dụng & Khoa học dữ liệu trực thuộc Tr

thương Cơ sở II là một trong năm câu lạc bộ vừa đ

thác chuyên sâu vào lĩnh vực Toán ứng dụng v

Nhận thấy lĩnh vực Khoa học dữ liệu c

ứng dụng và Khoa học dữ liệu đ

bị kiến thức thực tế và chuyên sâu không ch

yêu thích lĩnh vực này bên ngoài câu l

trong ngành. 

Slogan: “Think Data, Act Business”

Working style: Trách nhiệm, Chuy

 

Mục tiêu hoạt động: MDS mang ý ngh

thương cơ sở 2 với các chuyên gia trong l

để các bạn có thể tiếp cận và trau d

một môi trường chuyên nghi

nghiệm trong lĩnh vực này, có kh

tăng cơ hội việc làm cho sinh viên, vi

trong các lĩnh vực cần phân tích d

những con người có chung đam m

giao lưu có thể giao lưu, chia s

các hội viên tạo thêm cho mình nhi

FTU2. 

ẠC BỘ TOÁN ỨNG DỤNG & KHOA HỌC DỮ LIỆU

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

ạc bộ Toán ứng dụng & Khoa học dữ liệu trực thuộc Trường Đại học Ngoại 

ột trong năm câu lạc bộ vừa được thành lập trong năm 2021, khai 

ực Toán ứng dụng và Khoa học dữ liệu. 

ận thấy lĩnh vực Khoa học dữ liệu còn mới và đang rất phát triển. Câu lạc bộ Toán 

ọc dữ liệu được thành lập với mục đích tạo ra sân ch

à chuyên sâu không chỉ cho các thành viên mà còn là nh

ày bên ngoài câu lạc bộ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí 

“Think Data, Act Business” 

ệm, Chuyên nghiệp và Lắng nghe 

 
Ảnh: Logo CLB 

MDS mang ý nghĩa trở thành cầu nối giữa sinh vi

ên gia trong lĩnh vực Data Science, tạo điều kiện thuận lợi  

à trau dồi thêm kiến thức về khoa học dữ liệu, đồng thời có 

g chuyên nghiệp để rèn luyện thêm những kỹ năng liên quan và kinh 

ày, có khả năng xử lý và giải quyết các vấn đề về dữ liệu, vừa 

àm cho sinh viên, việc đáp ứng nhu cầu việc làm cho doanh nghi

n phân tích dữ liệu.Nơi đây xây dựng nên một mái nh

ời có chung đam mê, sở thích về ngành data science và toán 

ưu, chia sẻ với nhau các vấn đề trong cuộc sống. Đây l

mình nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong quãng đ
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ờng Đại học Ngoại 

ập trong năm 2021, khai 

ất phát triển. Câu lạc bộ Toán 

ập với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, trang 

ho các thành viên mà còn là những người 

ạc bộ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí 

ầu nối giữa sinh viên Ngoại 

ĩnh vực Data Science, tạo điều kiện thuận lợi  

ến thức về khoa học dữ liệu, đồng thời có 

ên quan và kinh 

ải quyết các vấn đề về dữ liệu, vừa 

àm cho doanh nghiệp 

ột mái nhà chung nơi 

ành data science và toán ứng dụng 

ẻ với nhau các vấn đề trong cuộc sống. Đây là cơ sở để 

đời sinh viên tại 
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Ảnh: Thành viên Gen 0 của CLB 

Định hướng hoạt động 

Tổ chức các buổi huấn luyện kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Dữ liệu cho các thành 

viên CLB với sự tham gia của các diễn giả am hiểu chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm 

trong lĩnh vực. 

Tổ chức các buổi talkshow hướng nghiệp hay chia sẻ về các lĩnh vực cụ thể của 

Khoa học dữ liệu giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành nghề mà bản thân đang theo đuổi, từ 

đó giúp các bạn định hướng tốt hơn về con đường học tập cho mình. 

Xây dựng các chuỗi hội thảo theo chủ đề nhằm giúp các bạn nâng cao kiến thức 

trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu. 

Tổ chức các cuộc thi hoặc các chuỗi challenges nhằm mang đến sân chơi không chỉ 

dành cho các thành viên mà còn các bạn yêu thích Dữ liệu bên ngoài Câu lạc bộ, cọ sát, 

ứng dụng các kiến thức tiếp thu được. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Câu lạc bộ Toán ứng dụng và Khoa học dữ liệu có cấu trúc nhân sự gồm 5 ban: Ban 

Chủ nhiệm, Ban Nghiên cứu & Phát triển dự án (R&D), Ban Đối ngoại (ER), Ban 

Truyền thông & Kỹ thuật (C&T) và Ban Nhân sự (HR) 
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Ảnh: Cấu trúc nhân sự của CLB 

 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Email: mds.ftu2@gmail.com 

Fanpage: https://www.facebook.com/MDS.Ftu2 

Trần Duy Bảo – Chủ nhiệm 

SĐT: 0933 715 718 

 

  

 
 Chủ nhiệm 

 
 Phó chủ nhiệm 

 
 

Trưởng ban 
Nghiên cứu & 

Phát triển dự án 

 
 
Thành viên ban 
Nghiên cứu & 

Phát triển dự án 

 
 
Trưởng ban đối 

ngoại 

 
 
Thành viên Ban 

Đối ngoại 

 
 Phó chủ nhiệm 

 
 

Trưởng ban 
Truyền thông - Kỹ 

thuật  

 
 
Thành viên Ban 

Truyền thông - Kỹ 
thuật 

 
 

Trưởng ban Nhân 
sự 

 
 
Thành viên Ban 

Nhân sự 


