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 Phỏng vấn học bổng du h ọc tại Trường Đại học Văn hóa Trung qu ốc (Đài Loan)
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 08/05/12-02:37:35

18 cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà tr ường đã tham gia bu ổi phỏng vấn học bổng du h ọc tại
Trường Đại học Văn hóa Trung qu ốc (Đài Loan)

Chiều 4 tháng 5, tại Phòng họp số 02 đã diễn ra buổi phỏng vấn học bổng du học tại Trường Đại học

Văn hóa Trung Quốc (Đài Loan) với sự tham dự của 18 cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Tại buổi phỏng vấn, cán bộ viên chức và sinh viên Nhà trường đã được cung cấp các thông tin về hình

thức, số lượng và mức học bổng của 11 chuyên ngành thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Văn hóa Trung

Quốc gồm: thạc sĩ Công nghệ Sinh học, thạc sĩ Quản trị Du lịch Quốc tế, thạc sĩ văn học Anh - Mỹ, thạc

sĩ Khoa học Huấn luyện Thể thao, thạc sĩ Kiến thúc và Thiết kế Đô thị, thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính,

thạc sĩ Cơ điện tử, thạc sĩ và tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, thạc sĩ Thương mại Quốc tế, thạc sĩ

Kế toán, thạc sĩ  Quản lý Thông tin. Đồng thời, các ứng viên được cán bộ của Đại học Văn hóa Trung

Quốc trực tiếp kiểm tra hồ sơ, bảng điểm và phỏng vấn trình độ tiếng Anh, kiến thức chuyên môn.

Kết thúc buổi phỏng vấn, lãnh đạo Đại học Văn hóa Trung Quốc đánh giá cao trình độ tiếng Anh và kiến

thức chuyên môn của các ứng viên, đồng thời cam kết sẽ làm việc tích cực để công bố danh sách những

người được chọn chính thức trong khoảng cuối tháng 5/2012.

Một số hình ảnh về buổi phỏng vấn

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

»Vietnam-Taiwan Conference

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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