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 Tin tức  Hợp tác Quốc tế
Thông báo Chương trình giao lưu học giả Fulbright 2012
13-09-2011 16:32:33

     Theo chương trình hợp tác giữa Trường ta và Đại sứ quán Hoa kỳ tại
Việt Nam, đại diện Chương trình Fulbright tại Việt Nam sẽ đến Trường trình
bày "Chương trình giao lưu học giả Fulbright năm 2012".

Tại hội thảo, các ứng viên sẽ được nghe trình bày chi tiết về nội
dung chương trình, thủ tục hồ sơ, các điều kiện để được tham gia chương
trình.

Thời gian: 14h30 - ngày 15/9/2011

Địa điểm: Tầng 3 - Thư viện

Đối tượng tham gia: cán bộ, giáo viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, các
học viên cao học, nghiên cứu sinh và các ứng viên quan tâm

Ứng viên được lựa chọn sẽ được đài thọ sinh hoạt phí hàng tháng trong
suốt thời gian tham gia chương trình, và vé máy bay khứ hồi Việt Nam -
Hoa Kỳ.

 Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế trân trọng kính mời

các ứng viên quan tâm đăng ký tham gia. 

Chi tiết liên hệ: Phòng KHCN-HTQT, ĐT: 058.2220797; Fax:
058.3831147;         Email: duyqhqt@yahoo.com

LƯƠNG ĐÌNH DUY

 

Các tin khác

Thông báo học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) của chính phủ Nhật Bản (05-09-2011)

Chương trình Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2012 (25-08-2011)

ĐH Nha  Trang  tiếp  đón và  làm việc  với  phái  đoàn Trường  ĐH Udon Thani  Rajabhat,  Thái  Lan
(10-08-2011)

Chương  trình Học  bổng  của  Cơ  quan trao  đổi  Hàn lâm Đức  (DAAD)  niên khóa  2011  -  2012
(05-03-2010)

Thông báo chương trình học bổng 2010 do Trường Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đài Loan cấp
(03-09-2009)
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