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H�c b�ng SEARCA năm h�c 2012-2013

Trung tâm ðào tạo và Nghiên cứu Nông nghiệp khu vực ðông Nam Á (SEARCA)
trụ sở tại Phipplipine thông báo tuyển hồ sơ học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực
nông nghiệp và các ngành liên quan (Sinh học, Khoa học Xã hội, Kinh tế, Thống kê,
Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Hóa sinh...) cho năm học 2012-2013 với các chi tiết như
sau:

Quy trình nhận hồ sơ:

- Hồ sơ ñược ñầy ñủ ñược nộp trực tiếp cho Bộ Giáo dục và ðào tạo ñể xem xét. 

- Các ứng viên ñầy ñủ ñiều kiện sẽ ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo giới thiệu cho
SEARCA ñể phỏng vấn trước ngày 30/07/2011.

Hồ sơ gồm (các mẫu ñơn có thể tải về từ ñịa chỉ: http://www.searca.org.):

- ðơn ñề nghị học bổng SEARCA (2 bản)

- ðơn xin nhập học tại một trong những trường do SEARCA lựa chọn

- Bản ñiểm chính (ðại học hoặc thạc sĩ)

-  ðề cương nghiên cứu (ñối với ứng viên tiến sĩ), hoặc kế hoạch học tập (ñối với ứng
viên thạc sĩ)

- ðiểm TOEFL tối thiểu 550 hoặc IELTS 6.0

- Giấy chứng nhận của cơ quan, chứng nhận sức khỏe, ảnh hộ chiếu và các giấy tờ
liên quan

 Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo ñính kèm hoặc tại webiste:
www.searca.org.

Phòng KHCN-HTQT

ðT: 2220797; Email: khcnhtqt2006@gmail.com

 

 

Các tin khác

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

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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  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

  Kết luận của Giám hiệu tại Hội nghị sinh viên NCKH năm 2010

  Danh sách chúc thọ Bố Mẹ CBVC

  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ñề tài cấp Trường và ñề tài của Sinh viên
năm 2011

  Thông báo nợ tạm ứng của CBVC năm 2010

  THÔNG BÁO CỦA ðOÀN TRƯỜNG V/V THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU “80
NĂM TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA ðOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH” VÀ THI VIẾT
“HIẾN KẾ TẶNG ðOÀN”
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