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Trường Đại học Sư Phạm Gwangju - Hàn quốc và trường Đại học Sư Phạm TP.HCM đã kí kết Thỏa ước hợp tác
giữa hai trường vào ngày 29/12/2009 trong đó có chương trình hợp tác
về trao đổi sinh viên giữa hai trường. Nhẳm hiện thực hóa chương trình trên, trường Đại học Sư phạm Gwangju
(Hàn Quốc) chuyển đến trường ĐHSP TP.HCM chương trình học bổng trao đổi toàn phần ngắn hạn năm 2011 như
sau:

1. Chi tiết chương trình học bổng ngắn hạn :
- Số lượng nhận học bổng: 2
- Thời gian học tập tại Hàn Quốc: từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2011.

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh.
- Học bổng bao gồm: vé máy bay khứ hồi, tiền ăn ( 2 bữa) và tiền ở, phương tiện đi lại từ trường Gwangju dến sân
bay, học phí cho các lớp học trong thời gian trao đổi, chi phí giao lưu văn hóa và tham quan, mỗi tháng được cấp
thêm 120.000 won (tương đương 100USD) tiền sinh hoạt/ 1 tháng.
2. Điều kiện tham gia chương trình:
- Có học lực khá giỏi, giao tiếp bằng tiếng Anh tốt, ưu tiên cho những sinh viên biết thêm tiếng Hàn hoặc là sinh
viên của khoa Giáo dục tiểu học.
- Có thể dạy tiếng Việt trình độ cơ bản cho sin viên Hàn Quốc (giáo trình và phương pháp giảng dạy do khoa văn
cung cấp và hỗ trợ).
Các sinh viên muốn tham gia chương trình học bổng này, xin liên hệ chi tiết với phòng Hợp tác quốc tế tại phòng
C801 hoặc theo số điện thoại 38391080 (gặp cô Tâm). Hạn chót đăng kí là 17h00 ngày 3/12/2010.
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