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ð�i s� quán Hoa Kỳ thông báo ch��ng trình h�c gi� 2012

 

Chương trình Fulbright ñang tìm kiếm ứng viên cho chương trình trao ñổi học giả
năm 2012 cụ thể như sau:

Yêu cầu:
- Có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ
- Là công dân Việt Nam
- Biết tiếng Anh ñủ ñể giảng dạy hoặc nghiên cứu tại Hoa Kỳ
Thời gian: Từ 3 ñến 9 tháng
Lợi ích: vé máy bay khứ hồi và sinh hoạt phí trong suốt thời gian tại Hoa Kỳ
Lĩnh vực:
- Quản lý giáo dục ñại học
- Luật
- Quản lý công
- Quy hoạch và phát triển ñô thị
- Chính sách và Nghiên cứu về môi trường
- Chính sách ñối ngoại
- Sức khỏe cộng ñồng
- Nghiên cứu về Hoa Kỳ
- Kinh tế (bao gồm cả kinh tế quốc tế và kinh tế nông nghiệp)

Hồ sơ: nộp trực tuyến tại ñịa chỉ: http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html

Hạn nộp: 15/10/2011

 

Chi tiết xem trong tài liệu ñính kèm hoặc liên hệ tại Phòng KHCH – HTQT

ðT: 058.2220797

Email: duyqhqt@yahoo.com

 

 

 

 

Các tin khác

  Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

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

» ðăng nhập

» T.Sinh ðH&Cð 2011

» Chuẩn ñầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

» Hội thảo - Hội nghị

» Diễn ñàn ñổi mới PPGD-ðG

& QLðH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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  Góp ý Dự thảo "Kế hoạch chiến lược 2011-2015 và tầm nhìn ñến 2020"

  Thông báo lùi 1 tuần lịch thi Olympic Tin học Sinh viên Trường ðHNT 2011

  Thông báo học bổng phát triển Australia 2011

  Tuyển sinh ñi học ðại học tại Liên bang Nga năm 2011

  Thông báo của ðoàn Trường v/v tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Các giải pháp sử
dụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả"
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