HỌC BỔNG TRAO ĐỔI NGẮN HẠN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM GWANGJU - HÀN QUỐC NĂM 2017
Thứ năm, 08 Tháng 6 2017 09:02

Ngày 11/05/2017, trường Đại học Sư phạm Gwangju - Hàn Quốc chuyển đến trường ĐHSP TP.HCM thông báo về
chương trình học bổng trao đổi ngắn hạn năm 2017 như sau:
1. Chi tiết chương trình học bổng khóa học
- Số lượng sinh viên tham gia: 6
- Thời gian: 07 ngày (dự kiến giữa tháng 8/2017)
- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh
- Học bổng bao gồm: tiền ăn ở, phương tiện đi lại từ trường Gwangju đến sân bay, học phí các lớp học trong thời
gian trao đổi, chi phí giao lưu văn hóa và tham quan, tiền sinh hoạt phí 100.000 Won (tương đương 2.000.000
VNĐ).
- Nội dung: Giao lưu văn hóa, tham quan trường tiểu học, kiến tập giảng dạy, tham quan thành phố Seoul.
- Sinh viên tự túc tiền visa, vé máy bay khứ hồi và bảo hiểm y tế (nếu cần) và các chi phí cá nhân phát sinh khác.
2. Điều kiện tham gia chương trình
- Có học lực khá, giỏi, giao tiếp Tiếng Anh tốt.
- Tham gia hiều hoạt động phong trào.
- Ưu tiên những sinh viên chưa ứng tuyển tham gia chương trình trao đổi của các năm trước.
- Ưu tiên những sinh viên thuộc khoa Giáo dục Tiểu học, sinh viên Khoa Tiếng Hàn
- Ưu tiên cho những sinh viên đã hỗ trợ công tác đón đoàn sinh viên trường Đại học Sư phạm Quốc gia GwangjuHàn Quốc từ ngày 27/6/2017 – 04/7/2017.
3. Hồ sơ xét tuyển
- Bảng điểm học tập tính đến học kỳ gần nhất;
- Sơ yếu lí lịch không cần xác nhận của địa phương;
- Thư giới thiệu của Ban chủ nhiệm Khoa hoặc giáo viên trong Khoa;
- Văn bằng, giấy chứng nhận về trình độ Tiếng Anh (nếu có đối với các sinh viên không thuộc khoa tiếng Anh) và
các giấy chứng nhận về trình độ tiếng Hàn (nếu có);
- Các giấy tham gia các hoạt động phong trào (nếu có);
- 01 bản photo Passport và 02 tấm hình 4x6.
- Giấy khám sức khỏe.
4. Lệ phí xét tuyển và hạn nộp hồ sơ
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- Lệ phí: 200.000đ/ hồ sơ (sinh viên nộp lệ phí tại phòng Kế hoạch- Tài chính),
Hạn chót nộp hồ sơ: 17g00 , Thứ Sáu, ngày 23/6/2017.
- Thời gian phỏng vấn: Dự kiến 08g00 ngày 26/6/2017.
- Ghi chú: Căn cứ theo tờ trình được Hiệu trưởng duyệt vào ngày 30/5/2012, 06 sinh viên được chọn sau khi xét hồ
sơ và phỏng vấn sẽ đóng thêm khoản tiền 3.500.000 đồng/ sinh viên để làm kinh phí chung duy trì và phát triển
hoạt động hợp tác quốc tế của Trường như công tác tìm nguồn học bổng, tổ chức đón tiếp sinh viên các trường bạn
đến giao lưu theo thỏa thuận.
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với phòng Hợp tác Quốc tế phòng C801 theo số 38391080 (gặp Chuyên viên Trần
Mỹ Hải Lộc).

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

