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 English  Trang chủ Hỗ trợ Diễn ñàn Liên hệ

Chuyên mụcChuyên mục  Tìm kiếm

Thông báo v/v tổ chức buổi thông tin du học Hoa Kỳ
Phạm Ngọc Bích - Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế - 09/01/08-03:50:54

Viện Giáo dục quốc tế Việt nam tổ chức buổi giới thiệu thông tin du học Hoa Kỳ tại
Trường ðH nha Trang vào ngày 18/01/2008

 THÔNG BÁO
(Về việc tổ chức Buổi thông tin du học Hoa kỳ)

 
 
                             Kính gửi: Các Ông/Bà Trưởng khoa
 

     Trường ðại học Nha Trang phối hợp với Viện Giáo dục quốc tế Việt Nam (IIE Việt
Nam) sẽ tổ chức buổi thông tin “Du học Hoa Kỳ, các cơ hội học bổng và những bài thi
chuẩn hóa” vào ngày 18/01/2008.

      Nội dung: IIE sẽ trang bị thông tin cho sinh viên, giáo viên về hệ thống giáo dục
Hoa Kỳ, các cơ hội học tập, học bổng và các thủ tục liên quan ñến việc xin thị thực
nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

      Thời gian: 9h00 ngày 18/01/2007

       ðịa ñiểm: Hội trường lớn 

      Phòng KHCN-HTQT kính ñề nghị các Khoa thông báo ñến cho giảng viên, cán bộ
và sinh viên trong khoa mình ñồng thời lập danh sách giảng viên, cán bộ và sinh viên
tham gia Buổi thông tin nói trên. Trên cơ sở số lượng người tham gia, IIE Việt nam sẽ
chuẩn bị các tài liệu cần thiết. Danh sách tham gia của các Khoa ñược gửi về phòng
KHCN-HTQT (anh Lương ðình Duy) trước ngày 14/01/2008.

     Trân trọng cảm ơn.

           
                                                                           KT.TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                  (ñã ký)
 

Tìm kiếm   Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. 

Tin tức

» Giới thiệu

» Tin tức và sự kiện

» Thông báo

» Thông báo ñào tạo

Website

» Thư viện ðiện Tử

» Email - ntu.edu.vn

» Khoa học công nghệ

» IIFET 2008

» FAIR'2007

» NOMA - FAME

» Dự án norad

ðơn vị trường

» Tổ chức trường

» Khoa

» Phòng ban

» Trung tâm và viện NC

» Ký túc xá

» Trung tâm hổ trợ SV

Các phân hiệu khác

» ðại học Kiên Giang

ðăng nhập

» Thông tin nội bộ
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Liên kết nhanh...   Liên kết nhanh...   

                                                                                        Khổng Trung Thắng

Các tin khác

  Hỗ trợ CB giảng dạy mua máy tính xách tay
  Lịch công tác tháng 4/2008
  Kết luận của Giám hiệu tại Hội nghị bàn kế hoạch triển khai ñảm bảo & kiểm ñịnh chất lượng 
  Tuyển sinh ñi học Sau ðại học tại Nga 
  Cải tạo Hội trường A phục vụ IIFET 2008
  Chuẩn bị làm thẻ ATM của Vietcombank cho CBVC trong Trường
  THÔNG BÁO v/v tăng lương từ tháng 1/2008
  Góp ý cho Dự thảo "Phân cấp quản lý về KHCN&HTQT"
  Thông báo nghiệm thu Quy trình làm làm việc tại các ñơn vị
  Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2007-2008

» Quản trị tài nguyên

» Sinh viên ñăng nhập
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