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Giới thiệu về câu lạc bộ Lập trình Web – WebDev Studios 

 

Câu lạc bộ Lập trình Web – WebDev Studios là đơn vị trực thuộc Hội sinh viên 

trường Đại học Công nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM được thành lập vào cuối năm 

2018, là một trong những CLB học thuật tiên phong tại trường Đại học Công nghệ Thông 

tin trong lĩnh vực Lập trình Web. WebDev là một sân chơi có thể giúp cho những sinh 

viên trong trường cũng như các sinh viên trường bạn có cùng đam mê định hướng cho 

con đường chinh phục Lập trình Web cũng như những khía cạnh khác có liên quan. 

Tính đến thời điểm hiện tại, CLB đã thu hút được một lượng lớn sinh viên quan tâm 

vì Lập trình Web hiện đang là hướng đi mà hầu hết các bạn sinh viên IT chọn để phát 

triển bản thân mình. CLB thường tổ chức các buổi Training chuyên môn dành riêng cho 

các thành viên nhằm để chia sẻ kinh nghiệm cũng như thúc đẩy sự sáng tạo của các bạn 

phát triển hơn. 

Bên cạnh việc lập trình, WebDev Studios còn là nơi lý tưởng để các thành viên phát 

triển toàn diện về các kỹ năng mềm thông qua quá trình tham gia các sự kiện thường niên 

của CLB.  



Cơ cấu câu lạc bộ WebDev Studios gồm các ban sau: 

•  Ban Chủ nhiệm: Những con người dẫn đầu đã và đang định hướng và luôn tâm 

huyết cho WebDev Studios, để CLB luôn phát triển và vững mạnh. 

•  Ban Quản lý dự án: Giữ vai trò quan trọng trong việc giao tiếp giữa khách hàng 

và những lập trình viên để tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất, nhằm đáp ứng được 

nhu cầu của khách hàng. 

•  Ban Truyền thông: Chịu trách nhiệm chính về mặt hình ảnh của WebDev trên 

các phương tiện truyền thông ra bên ngoài CLB, cùng với đó là các buổi training học 

thuật về kỹ năng design căn bản. 

• Ban Lập trình: Là bộ phận chủ chốt trong CLB, với vai trò phụ trách trong việc 

thiết kế, xây dựng sản phẩm của CLB và thực hiện những đợt training học thuật cho các 

thành viên.  

• Ban Sự kiện: Đây là nơi sẽ phụ trách tổ chức các sự kiện, lên kế hoạch, ý tưởng, 

hậu cần, setup,... nhằm kết nối các thành viên trong các chương trình với quy mô lớn nhỏ 

từ nội bộ CLB đến toàn ĐHQG,... của WebDev Studios. 

 


