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 Tuyển sinh theo Chương trình học bổng ngắn hạn với ðại học Kanazawa, Nhật
Bản
Phạm Ngọc Bích - Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế - 18/02/11-01:54:00

ðH Kanazawa Nh�t B�n tuy�n sinh theo ch��ng trình h�c văn hóa và ngôn ng" Nh�t B�n.

     Theo chương trình trao ñổi sinh viên giữa ðại học Nha Trang và ðại học Kanazawa (KU), Nhật Bản.
KU thông báo tuyển sinh theo học chương trình ngắn hạn về ngôn ngữ và văn hóa Nhật  Bản tại KU
(Chương trình B). Sinh viên ñạt ñược học bổng sẽ ñược cấp 123.000 Yen/ tháng, vé máy bay ñi về, thời
gian học từ 10/2011 ñến 8/2012.

     ðiều kiện:

     1. Là sinh viên của Trường có chương trình trao ñổi sinh viên với KU;

     2. Ứng viên sinh trong thời gian từ 2/4/1981 ñến 1/4/1993;

     3. Có trình ñộ tiếng Nhật tương ñương mức N2;

     4. Có sức khỏe tốt.

     5. Có kết quả học tập tốt.

     Thời hạn nộp ñơn: trước ngày 25/2/2011 (qua Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế).

     Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế thông báo ñến toàn thể sinh viên trong Trường ñược
biết và ñăng ký tham dự, nếu ñủ ñiều kiện.

     Thông tin chi tiết, mẫu hồ sơ xem trong các file gửi kèm:

     1. Hướng dẫn Chương trình B

     2. Mẫu ñơn Chương trình B

     3. Thông tin về khóa học - Chương trình B  

   Mọi thắc mắc về Chương trình học bổng xin liên hệ Phòng KHCN-HTQT, Trường ðại học Nha Trang.
ðT: 2220 797 email: khcnhtqt2006@gmail.com hoặc bichkhxhnv@gmail.com.

Các tin khác

  Thông báo về việc hoàn chỉnh, bổ sung nhiệm vụ KHCN 2011&2012

  Thông báo Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010

  Thông báo thi tuyển viên chức năm 2011

  Thời khóa biểu lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm II

  TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3

  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

  Thay ñổi lịch lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho CBGD dưới 36 tuổi
(lớp II)

Trang chủ Giới thiệu ðào tạo Sinh viên KHCN-HTQT  English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Viện - TT

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

» Thư viện ðiện Tử

» Liên hệ - tìm kiếm

» ðăng nhập

» T.Sinh ðH&Cð 2011

» Chuẩn ñầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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  Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt ñộng
KH&CN giai ñoạn 2006÷2010

  Thông báo: Lễ Kỷ niệm 81 năm Ngày Thành lập ðảng CSVN.

  Thông báo truy lĩnh tăng lương năm 2010
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