Cuộc thi tìm hiểu về văn hóa - lịch sử Nga “Giao lưu văn hóa Nga – Việt” của Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Tula
Thứ ba, 29 Tháng 1 2019 02:37

Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Tula mang tên mang tên L.N. Tolstoy (về sau gọi là TGPY mang tên L.N.Tolstoy) chuyển đến Trường
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về Cuộc thi tìm hiểu về văn hóa - lịch sử Nga “Giao lưu văn hóa Nga – Việt”. Sự kiện
được tổ chức theo khuôn khổ Năm chéo: Năm nước Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga. Thông tin về cuộc thi như sau:
1. Mục đích:
Phát triển hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục giữa Nga và Việt Nam; quảng bá rộng rãi ngôn ngữ - văn hóa Nga tại Việt
Nam; khơi gợi hứng thú cho sinh viên Việt Nam tìm hiểu về lịch sử - văn hóa Nga; tăng cường và thắt chặt mối quan hệ hợp tác trong lĩnh
vực giáo dục.
2. Hình thức: tổ chức từ xa trên diễn đàn LMS Moodle.
3. Cách thức tham gia:
Sinh viên cần đăng ký trên trang: tsput.ru/rv2019, từ ngày 22/4 đến 24/5/2019. Sau khi hoàn thành đăng ký, mỗi thí sinh sẽ nhận được Tên
đăng nhập và Mật khẩu qua địa chỉ email cá nhân để tham gia thực hiện bài dự thi.
4. Hạn nộp bài dự thi:
Thí sinh cần hoàn thành bài dự thi từ 22/4/2019 đến 31/5/2019.
5. Thông báo kết quả:
Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào Ngày kỷ niệm tiếng Nga, 06/06/2019, trên trang điện tử của chương trình và theo hình thức phát tin
trực tuyến.
6. Giải thưởng:
Thí sinh đạt giải sẽ được trao tặng Giấy chứng nhận và Bằng khen của Trường TGPY mang tên L.N.Tolstoy và được giảm đến 15% học phí
các chương trình Thạc sĩ, hoặc các khóa ngắn hạn (bao gồm chương trình trao đổi học thuật, khóa học ngôn ngữ mùa hè, thực tập);
Tất cả thí sinh tham gia chương trình đều nhận được Giấy chứng nhận của trường TGPY mang tên L.N.Tolstoy.
Để biết thêm thông tin về cuộc thi, vui lòng liên hệ hộp thư điện tử interdept@tsput.ru (Người liên hệ - Bà Cherenkova Belita Valentinovna)
hoặc liên hệ Phòng HTQT, CV. Lê Trần Hải Thanh, số điện thoại (028) 38391080 hoặc email: thanhlth@hcmue.edu.vn.
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