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Thông báo chương trình học bổng Endeavour năm 2016 

HT DN 12/05/2015 8:01:37 SA

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu,
xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội
học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia. 

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho

công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia.

 

Học bổng này cũng cung cấp cơ hội cho công dân Australia học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài. 

Để có thêm thông tin, vui lòng xem trên trang w eb: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour

Học bổng Endeavour bậc Sau Đại học (Endeavour Postgraduate Awards)

• Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia

• Tiến sĩ : Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia

• Thời gian học tâp/ nghiên cứu là 2 năm cho khóa Thạc sĩ, và 4 năm cho Tiến sĩ 

Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo Dạy nghề (Endeavour Vocational Education and Training Awards)

• Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia

• Thời gian học tập lên tới 2.5 năm (Bao gồm khoá chuẩn bị Tiếng Anh nếu cần)

• Trị giá học bổng lên tới 131.000 đô la Australia 

Học bổng Endeavour Nghiên cứu Ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)

• Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sỹ, Tiến sỹ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sỹ

• Thời gian nghiên cứu từ 4 – 6 tháng ở Australia

• Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Australia 

Học bổng Endeavour dành cho Các nhà Quản lý (Endeavour Executive Awards)

• Chương trình phát triển chuyên môn

• Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1 – 4 tháng ở Australia

• Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia 

Đặc điểm của Học bổng Endeavour:

• Không hạn chế độ tuổi

• Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực

• Nộp hồ sơ trực tuyến

• Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia 

Chương trình Học bổng Endeavour niên khoá 2016 nhận hồ sơ đến hết 30 tháng 6 năm 2015. 

Liên hệ: 

ĐT: 04 – 37740 109 

Email: endeavour@education.gov.au hoặc Thuy-Van.Nguyen@dfat.gov.au

Các tin cùng thể loại

+ Lãnh đạo Nhà trường tiếp và làm việc với trường Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH), Thụy Sĩ

+ Phỏng vấn học bổng du học tại Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan

+ Newsletter về trường Đại Học Nha Trang đã ra số đầu tiên

+ Bản tin Đại học Nha Trang Số 2 - Newsletter 2

+ Bản tin đối ngoại số 3

+ Hội thảo xây dựng dự án NORHED

+ Đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa ĐH Nha Trang và ĐH Kanazwa (Nhật Bản)

+ Ngày hội thông tin (Open Day) của Trường Đại học Nha Trang
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+ Cựu thống đốc Dukakis thăm và nói chuyện với cán bộ Nhà trường

+ Mở rộng hợp tác với đối tác Hàn Quốc

+ Ten years of Norwegian-Vietnamese academic cooperation has given great results

+ Tiếp và làm việc với Đại sứ quán Achentina tại Hà Nội

+ Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Đại học Hải dương Đài Loan

+ Đề tài nghiên cứu về đa dạng sinh học và môi trường biển được tài trợ bởi USAID

+ Trường Đại học Phan Thiết đến thăm quan và giao lưu

+ Các sinh viên Séc thuộc chương trình "Hè nhiệt đới" - I-Summer bắt đầu học tập

+ Thêm cơ hội du học Đài Loan

+ Tăng cường hợp tác với Đại học Udon Thani - Thái Lan

+ Ngày Hội tư vấn tuyển sinh và Ngày mở - Open Day 2014

+ Hội thảo "Công nghệ vi nang 2014 - Bioencapsulation"

+ Thông báo gia hạn học bổng GE Foundation Scholars-Leader Program 2013-2014

+

+ Đón Tết cổ truyền Thái Lan, Lào tại Trường Đại học Nha Trang

+ Nói chuyện chuyên đề "Độc giả thông minh"

+ Giới thiệu học bổng Fulbright và Hội thảo tiếng Anh

+ Hội thảo "Doanh nghiệp trong các nền kinh tế đang dịch chuyển: Việt Nam và Ohio, Hoa Kỳ"

+ Tiếp và giao lưu với Đại học Michigan State (Hoa Kỳ)

+ Hoạt động thực tế của sinh viên Séc

+ Hoạt động học tập thực tế của các sinh viên Thái Lan

+ Tổng kết khóa học dành cho các sinh viên Cộng hòa Séc

+ Hạ thủy tàu câu cá vỏ composite kiểu Nhật

+ Công chiếu bộ phim "Chuyện của Yesterday"

+ Tiếp và làm việc với Đại học Nevada, Hoa Kỳ

+ Diễn đàn: Thức ăn Thủy sản khu vực lần thứ 6 (RAF6)

+ Thảo luận hợp tác với Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng - KUAS (Đài Loan)

+ Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam tại Trường Đại học Nha Trang

+ Broodstock Management in Aquaculture: Long term effort required for regional capacity building

+ Khai giảng lớp cao học quốc tế về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

Thông tin liên hệ

Phòng Hợp tác - Đối ngoại

Phone: +84.58 2471.303; Fax: +84.58.3831147;  Email:dea@.ntu.edu.vn
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