Chương trình “Lãnh đạo trẻ châu Á 2015
Thứ năm, 02 Tháng 4 2015 09:36

Công ty AEON – Nh?t B?n chuy?n ??n tr??ng ?HSP TP.HCM ch??ng trình “Lãnh ??o tr? châu Á 2015” do AEON 1% Club (Nh?t B?n) t? ch?c t?i Thành ph? Thiên Tân c?a Trung Qu?c n?m 2015.

1. Chi ti?t ch??ng trình h?c b?ng ng?n h?n
- S? l??ng h?c b?ng: 02
- Th?i gian: t? ngày 16/8/2015 ??n 22/08/2015
- ??a ?i?m: Thành ph? Thiên Tân, Trung Qu?c
- Ngôn ng? s? d?ng: ti?ng Anh
- Toàn b? chi phí ?n ?, ?i l?i trong th?i gian tham gia ch??ng trình s? do AEON 1% Club
tài tr?.
2. ?i?u ki?n tham gia ch??ng trình
- Sinh viên h? chính quy t? n?m nh?t ??n n?m t?.
- Có s?c kh?e t?t, h?c l?c khá gi?i, giao ti?p b?ng ti?ng Anh t?t (?i?u ki?n tiên quy?t), có kh? n?ng thuy?t trình và th?o lu?n nhóm b?ng ti?ng Anh, ?u tiên nh?ng sinh viên bi?t thêm ti?ng Trung và nh?n ???c h?c b?ng th??ng niên c?a công ty TNHH AEON Vi?t Nam .
- Có ch?ng ch? ngo?i ng? ?? ??m b?o cho quá trình tham gia th?o lu?n và thuy?t trình trong su?t ch??ng trình (t?i thi?u 730 TOEIC, 6.5 IELTS, 80 TOEFL IBT ho?c 570 TOEFL PBT)
3. H? s? xét tuy?n bao g?m
- ??n ??ng ký tham d? ch??ng trình (Application Form);
- B?n câu h?i, bài lu?n tham d? ch??ng trình (Application Questionnaire/Essay);
Sinh viên t?i m?u ??n theo ???ng link:
http://www.mediafire.com/view/ee10nfgqpt6nb71/1.APPLICATION_FORM_(PERSONAL_INFO_&_ESSAY).xls
- 01 b?n photocopy h? chi?u;
- 01 hình cá nhân kh? 3x4;
- Ch?ng ch? ngo?i ng? theo ?úng tiêu chu?n yêu c?u;
- B?ng ?i?m tính ??n h?c kì g?n nh?t;
- Gi?y gi?i thi?u c?a Ban ch? nhi?m Khoa ho?c Th?y/Cô trong Khoa.
4. H?n chót n?p h? s? xét tuy?n và ph?ng v?n
- L? phí: 200.000 ?/h? s?.
- H?n chót n?p h? s?: 17g00 ngày 06 tháng 05 n?m 2015.
- Th?i gian ph?ng v?n: 8g00- 11g00 ngày 08 tháng 05 n?m 2015.
?? bi?t thêm chi ti?t, SV vui lòng liên h? phòng H?p tác Qu?c t? phòng C801 (g?p th?y H?i L?c) theo s? 38391080.
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