Thông báo thay đổi các khoản thu của chương trình Sinh viên trao đổi Châu Á tại Nhật Bản năm 2012
Thứ tư, 25 Tháng 7 2012 03:23

Theo công văn mới, nhà trường sẽ không thu khoản kinh phí 4.000.000đ đối với các sinh viên sau khi được chọn
tham gia chương trình này mà chỉ thu lệ phí xét tuyển hồ sơ 200.000đ/sinh viên. Chi tiết như sau:
1. Chi tiết chương trình học bổng ngắn hạn
- Số lượng học bổng: 8
- Thời gian: từ ngày 23/11 đến 30/11/2012
- Địa điểm: Thủ đô Tokyo và các thành phố của Nhật Bản
- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh
- Giá trị học bổng bao gồm vé máy bay khứ hồi, ăn ở, phương tiện đi lại ở Nhật Bản, kinh phí cho các hoạt động
giao lưu văn hóa, tham quan, học tập…. (lệ phí xin visa và chi tiêu cá nhân do sinh viên tự túc)
2. Điều kiện tham gia chương trình
- Sinh viên hệ chính quy từ năm nhất đến năm ba.
- Có học lực khá giỏi, giao tiếp bằng tiếng Anh tốt, có khả năng thuyết trình và thảo luận nhóm bằng tiếng Anh, ưu
tiên những sinh viên biết thêm tiếng Nhật.
- Sinh viên yêu thích văn hóa Đông Nam Á và quan tâm đến các lãnh vực môi trường và quan hệ quốc tế.
3. Hồ sơ xét tuyển bao gồm
- Bảng điểm học tập tính đến học kì 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 (đối với các sinh viên không thuộc khoa tiếng Anh) và các giấy
chứng nhận về trình độ tiếng Nhật (nếu có),
- Các giấy chứng nhận tham gia các hoạt động phong trào (nếu có),
- 01 bản photo Passport và 02 tấm hình 4x6,
- Một bài luận bằng tiếng Anh (700-800 từ) về đề tài môi trường/ quan hệ quốc tế.
4. Lệ phí và hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển
- Lệ phí: 200.000 đ/hồ sơ.
- Hạn chót nộp hồ sơ: 17h00 ngày 15 tháng 09 năm 2012
Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên về những thay đổi của chương trình học bổng này trên website và bản tin
của khoa. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với phòng Hợp tác Quốc tế phòng C801 theo số 38391080.
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