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Sinh viên ñ	
c h� tr
 h�c b�ng 3 năm h�c tr� giá 67 tri�u ñ�ng và tham gia nhi�u ho!t ñ"ng do
Vi�n Giáo d&c Qu(c t) t� ch*c.

      Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) Việt Nam thông báo chương trình học bổng GE
Foundation Scholar-Leaders năm 2011. Chương trình do IIE ñại diện cho Quỹ GE,
một tổ chức từ thiện thuộc tập ñoàn General Electric Company (GE) ñiều hành tại Việt
Nam.

       Thông qua chương trình học bổng này, Quỹ GE mong muốn nâng cao khả năng
tiếp cận giáo dục bậc ñại học bằng cách tuyển chọn và biểu dương 10 sinh viên ưu tú
có hoàn cảnh khó khăn, hiện ñang học năm thứ nhất các ngành kinh tế/quản trị, kỹ
thuật và khoa học tự nhiên tại các trường ñại học tham gia chương trình trên toàn
quốc.

       Học bổng cung cấp:

      - Học bổng trị giá 3,450 USD cho 3 năm học ñại học liên tiếp (1,150 USD/năm)

      - Cơ hội tham gia Hội thảo Phát triển Kỹ năng Lãnh ñạo.

      - Cơ hội ñược dẫn dắt bởi những cán bộ giàu kinh nghiệm của tập ñoàn GE tại
Việt Nam

      - Cơ hội tham gia các hoạt ñộng phát triển cộng ñồng.

       ðiều kiện dự tuyển:

     Tất cả các ứng viên ñáp ứng ñược những tiêu chí tối thiểu sau ñều có thể nộp hồ sơ
dự tuyển:

      - Là công dân Việt Nam
 
      -  Là sinh  viên  năm thứ nhất  của một  trong  những  trường  ñại học tham gia
chương trình

     - ðang theo học các ngành kinh tế/quản trị, kỹ thuật hoặc khoa học tự nhiên

      - Có thành tích học tập xuất sắc, dựa trên ñiểm tổng kết học kỳ 1 ñại học và học
bạ PTTH.

      - Cần ñược hỗ trợ tài chính, cần phải có giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn hợp
pháp.

      Các trường ñại học tham gia chương trình:

     Các ứng viên phải là sinh viên năm thứ nhất của các trường ñại học như sau:

      1.    ðại học Bách khoa Hà Nội

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

» Hội nghị toàn quốc SV
NCKH ngành NTTS 2011

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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      2.    ðại học Cần Thơ

       3.    ðại học ðà Nẵng

      4.    ðại học Huế

      5.    ðại học Kinh tế Quốc dân

      6.    ðại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

      7.    ðại học Ngoại thương Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

      8.    ðại học Nha Trang

      9.    ðại học Quốc gia Hà Nội

     10.  ðại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

      Cách nộp hồ sơ:

      1.    Truy cập vào trang web: http://apply.scholarshipandmore.org ñể ñiền ñơn
xin học bổng.

      2.    Nộp các giấy tờ bổ sung bao gồm:

      - Bản xác nhận thông tin (Certification Page)

      - Bản xác nhận tài chính (Finance Page)

      - Kết quả học tập của ba năm học PTTH và học kỳ 1 năm học 2010/11 – bản sao
công chứng

       - Giấy tờ xác nhận hoàn cảnh khó khăn – cấp bởi chính quyền ñịa phương, nộp
bản gốc hoặc bản sao công chứng

     - Giấy chứng nhận các giải thưởng, danh hiệu, hoạt ñộng ngoại khóa – bản sao
công chứng

      H.N N0P H2 S3: NGÀY 15/4/2011

      ðơn xin học bổng cùng các giấy tờ bổ sung phải ñược nộp ñến hết ngày 15
tháng 4 năm 2011 (tính theo dấu bưu ñiện). Nộp giấy tờ bổ sung trực tiếp hoặc qua
bưu ñiện tại ñịa chỉ sau: 

      Chương trình  học bổng GE Foundation  Scholar-Leaders,  Viện  Giáo  dục
Quốc tế (IIE) - C9 Giảng Võ, Quận Ba ðình, Hà Nội.

      Quá trình xét duyệt hồ sơ:

       Tất cả các hồ sơ sẽ ñược hội ñồng tuyển chọn ñánh giá và xét duyệt. Các ứng
viên xuất sắc sẽ ñược chọn vào vòng phỏng vấn. Kết quả cuối cùng sẽ ñược thông
báo vào tháng 5/2011. ðây sẽ là kết quả tuyển chọn cuối cùng, không xét lại.

      Thông tin liên quan liên hệ:

    Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) - C9 Giảng Võ, Ba ðình, Hà Nội. Tel: 04.37262524;
Email: chngoc@iievn.org

       Website:  www.iie.org/hanoi   |   www.scholarshipandmore.org
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Các tin khác

  Thông báo của ðoàn Trường v/v tổ chức lớp bồi dưỡng ñối tượng ðoàn

  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
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