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 English  Trang chủ Hỗ trợ Diễn ñàn Liên hệ

Chuyên mụcChuyên mục  Tìm kiếm

Thông báo chương trình học bổng ðài Loan
Vũ Kế Nghiệp - Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế - 23/01/08-02:11:27

Học bổng ðài Loan

Vừa qua Phòng KHCN-HTQT có nhận ñược thông báo của Phòng Kinh tế và Văn Hóa
ðài Bắc (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) về Chương trình học bổng ðài Loan năm
2008.

1) Mục ñích của Chương trình học bổng ðài Loan:
      Mục ñích của Chương trình học bổng ðài Loan là ñể khuyến khích học sinh nước
ngoài tới ðài Loan học tập và nâng cao sự giao lưu trong việc giáo dục và ñào tạo.
2) Các loại học bổng:
      - Học bổng ñại học: Những học bổng này dành cho những học sinh nước ngoài ñủ
ñiều kiện ñạt học bổng muốn học tập tại các trường ñại học/cao ñẳng ở ðài Loan.
Khoản học bổng ñược cấp là NT$25,000/tháng.
      - Học bổng thạc sĩ: Khoản học bổng NT$30,000/tháng (khoảng 950 USD) sẽ ñược
cấp cho sinh viên nước ngoài ưu tú muốn lấy bằng thạc sĩ ở trường ñại học ðài Loan.
     - Học bổng tiến sĩ: Khoản học bổng NT$ 30,000/tháng sẽ ñược cấp cho sinh viên
nước ngoài ưu tú muốn lấy bằng tiến sĩ ở trường ñại học ðài Loan.
     Sinh viên sẽ ñược nhận học bổng hàng tháng thông qua trường ñại học. Sinh viên
sẽ tự chị trách nhiệm trong mọi chi phí như việc ghi danh, học phí, ăn uống, bảo hiểm
và những chi phí khác.
     Các suất học bổng sẽ ñược quyết ñịnh bởi Ủy ban Quản lý và Xúc tiến học bổng
ðài Loan và sẽ ñược cơ quan ñại diện của ðài Loan tại hải ngoại thông báo vào tháng
1 hàng năm.
      Học bổng ðài Loan ñược ñóng góp từ quỹ của Bộ Giáo dục (MOE), Bộ Ngoại giao
(MOFA), Ủy ban Khoa học của Viện Hành Pháp (NSC) và Bộ Kinh tế (MOEA).
     Thông tin chi tiết về học bổng có thể xem thêm tại các file ñính kèm dưới ñây,
hoặc liên hệ với ñ/c Khổng Trung Thắng (ðT: 058.831149/139).
       *) Introduction. 
       *) form-huayu_scholarship.
       *) form-taiwanscholarship. 

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



Nha Trang University http://www.ntu.edu.vn/default.aspx?cmd=newspub&cmdid=newspub-detail&idnew=1713

2 of 3 4/2/2008 7:39 AM

Liên kết nhanh...   Liên kết nhanh...   

       *) huayu_enrichment_scholarship.

                                                                                                                          PHÒNG KHCN-HTQT

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
  Hướng dẫn làm thủ tục miễn giảm học phí
  THÔNG BÁO v/v hỗ trợ CBVC thi lấy Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế
  Thông báo v/v chi lương kỳ II cho CBVC
  Thông báo của Hiệu trưởng về kế hoạch công tác ðảm bảo chất lượng 
  Tặng quà cho CBVC của Trường nhân dịp Tết Nguyên ñán Mậu Tý

» Quản trị tài nguyên

» Sinh viên ñăng nhập
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