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ð�i s� quán Australia t�i Hà N�i thông báo h�c b�ng năm 2011

Tóm tắt nội dung thông báo của ðại sứ quán Australia về học bổng năm 2011

Số lượng: 250 học bổng phát triển Australia bao gồm cả học bổng năng lực lãnh ñạo
Australia

Lĩnh vực: không hạn chế

Yêu cầu hồ sơ:
-          Tất cả các ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến
-          Tất cả ứng viên phải nộp một bản in của ðơn xin học bổng cùng tài liệu bổ

sung
-          Tất cả các ứng viên phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL có giá trị ñến

ngày 1/03/2012

Yêu cầu tuyển chọn:
-          Tất cả ứng viên phải là công dân Việt Nam, không thường trú tại bất kỳ

quốc gia nào khác
-          Không quá 45 tuổi tính ñến ngày 31/05/2011
-          Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phù hợp tại Việt Nam
-          ðã có bằng ñại học  chính quy (ñối với ứng viên thạc sĩ) hoặc bằng thạc sĩ

(ñối với ứng viên tiến sĩ)
-          Cam kết trở về Việt Nam làm việc trong thời gian tối thiểu 2 năm

Lợi ích học bổng:
-          Chi phí ñi lại quốc tế, chi phí sinh hoạt tại một trong những trường ñại học

hàng ñầu Australia có giá trị tối ña 300.000 ñô Úc
-          Một khóa ñào tạo tiếng Anh tối ña 10 tháng nếu cần
-          Hỗ trợ toàn diện bao gồm thủ tục nhập học tại các trường ñại học, các thủ

tục thị thực và khám sức khỏe, các buổi thông tin phổ biến trước khi lên
ñường ñến Australia.

Thời hạn nộp hồ sơ:  Trực tuyến tại ñịa chỉ: www.asdiv.edu.vn trước ngày
31/05/2011.

Mẫu ñơn hồ sơ có trong tài liệu ñính kèm hoặc liên hệ Phòng Khoa học công nghệ -
Hợp tác quốc tế ñể biết thêm chi tiết.

 

Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế

ðT: 058.2220797

Email: duyqhqt@yahoo.com

Các tin khác

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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  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"

  DANH SÁCH NỘP BÀI GIẢNG VỀ THƯ VIỆN

  Thông báo học bổng Chính phủ Hàn Quốc năm 2011

  Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
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