
Thống kê www.ntu.edu.vn

 GS. Teresa L. Ju, Tr ưởng bộ phận Hợp tác qu ốc tế của Đại học Lunghua gi ới
thi ệu thông tin du h ọc tại Đài Loan
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 03/04/12-03:36:08

Một số thông tin ch ủ yếu về du học tại Đài Loan đã được GS. Teresa L. Ju gi ới thi ệu tới cán b ộ,
giảng viên và sinh viên Tr ường

Chiều 03/4 tại Phòng họp số 2, GS. Teresa L. Ju, Trưởng bộ phận Hợp tác quốc tế
của Đại học Lunghua, Giám đốc Trung tâm hợp tác Giáo dục Việt Nam - Đài Loan đã
có buổi giới thiệu thông tin du học tại Đài Loan tới đông đảo cán bộ, giảng viên và
sinh viên Trường.

Tại buổi giới thiệu, GS. Teresa L. Ju đã cung cấp một số thông tin chủ yếu về các
loại học bổng và cách thức tìm kiếm học bổng; thủ tục, cách thức nộp hồ sơ, giấy
tờ...  Đồng thời,  GS. Teresa L. Ju cũng dành thời gian trả lời các câu hỏi của cán
bộ, giảng viên và sinh viên về các vấn đề chưa rõ như: đặc điểm của hệ thống giáo
dục đại học và sau đại học của Đài Loan, điều kiện để được học đại học và sau đại
học, phương pháp đánh giá...

Hình ảnh về buổi giới thiệu

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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Các tin khác

  GS. Michael Goldberg (h ọc gi ả Fulbright) thuy ết trình ch ủ đề về tài chính
doanh nghi ệp

  Tổ chức Chương trình H ội th ảo quốc tế về Khoa h ọc và Công ngh ệ Vật li ệu
“International Conference on Materials Science and Technology – ICMST2012”

  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012

  Vấn đề đơn phương ch ấm dứt hợp đồng làm vi ệc trong Lu ật Viên ch ức 2010

  Lễ bế giảng khóa h ọc “Công ngh ệ chế biến thủy sản và an toàn th ực ph ẩm”
cho cán b ộ Đại học Udon Thani Rajabhat (UDRU), Thái Lan

  Sôi nổi các ho ạt động chào m ừng Đại hội Đoàn Trường l ần thứ XXIII

  Hội ngh ị sinh viên nghiên c ứu khoa h ọc năm học 2011 - 2012
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