HỌC BỔNG TRAO ĐỔI NGẮN HẠN CỦA ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VĂN TẢO NĂM 2017
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 01:21

Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo chuyển đến trường ĐHSP TP.HCM thông báo về chương trình trao đổi sinh
viên năm 2017 như sau:
1. Chi tiết chương trình
- Thời gian: 1 học kỳ (từ tháng 9/2017 đến ngày 31/1/2018)
- Số lượng: 02 sinh viên
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Trung Quốc
- Học bổng bao gồm:
+ Học phí;
+ Tài liệu học tập;
- Sinh viên tự túc các chi phí ăn ở, đi lại, vé máy bay khứ hồi, chi phí bảo hiểm và các chi phí cá nhân khác phát
sinh trong quá trình học tập.
2. Điều kiện tham gia chương trình
- Sinh viên từ năm I- IV khoa Tiếng Trung Quốc;
- Có học lực khá trở lên;
- Ưu tiên những sinh viên đã có chứng chỉ Năng lực Hoa ngữ (TOCFL);
- Quan tâm đến văn hóa và yêu thích tìm hiểu môi trường học tập tại Đài Loan;
- Trong quá trình học tập tại Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo, sinh viên sẽ tham gia giảng dạy bốn (04) giờ mỗi tuần
cùng với các giảng viên của Khoa tiếng Trung Quốc.
3. Hồ sơ xét tuyển và hạn nộp hồ sơ
- Đơn dự tuyển theo mẫu; (Tải file tại đây)
- Bản sao bảng điểm đến học kỳ gần nhất;
- Thư giới thiệu của Ban chủ nhiệm Khoa;
- Kế hoạch học tập (viết bằng tiếng Trung Quốc);
- Giấy chứng nhận là sinh viên của trường;
- Bản sao chứng chỉ Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) nếu có;
- Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định; (Tải file tại đây)
- Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực.
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4. Thời gian nộp hồ sơ
- Hạn chót nộp hồ sơ về Phòng Hợp tác Quốc tế, 17g00 ngày 20/06/2017.
- Kết quả sinh viên trúng tuyển chương trình học bổng trao đổi sẽ được thông báo sau ngày 1/7/2017. Phòng Hợp
tác Quốc tế sẽ thông báo đến các sinh viên trúng tuyển học bổng để hoàn tất thủ tục xin thị thực vào Đài Loan.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với phòng Hợp tác Quốc tế, phòng C801, theo số 38391080 (gặp CV. Trần Mỹ
Hải Lộc).
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