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 Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ giới thiệu thông tin về du học với chủ đề “Du học
Hoa Kỳ và Thị thực du học”
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 16/11/11-04:06:43

Các thông tin c� bn v� du h�c Hoa Kỳ đã đ��c ông Thomas Tanner - Tùy viên Văn hóa, Báo chí
T+ng Lãnh s- quán Hoa Kỳ t/i thành ph2 H3 Chí Minh gi5i thi6u đ7n đông đo cán b8, ging viên
và sinh viên Nhà tr�:ng vào chi�u ngày 16/11

Nhằm hỗ trợ cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường tiếp cận với nguồn thông

tin chính thức về các cơ hội du học Hoa Kỳ, chiều 16/11 tại Phòng Hội thảo A - Thư

viện, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giới thiệu

thông tin với chủ đề “Du học Hoa Kỳ và Thực thực du học”.

ông Thomas Tanner tặng quà cho ông Khổng Trung Thắng - Trưởng Phòng Hợp tác Đối ngoại Nhà trường

Tham gia buổi giới thiệu có ông Thomas Tanner - Tùy viên Văn hóa, Báo chí Tổng

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa

Kỳ đã giới thiệu một số vấn đề cơ bản như: hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, cách thức

chọn trường học phù hợp với khả năng và sở thích của mỗi người, các cơ hội học

bổng và cách thức tìm kiếm học bổng, thủ tục xin cấp thị thực du học...Đồng thời, đại

diện Tổng Lãnh sự quán đã trả lời các câu hỏi của cán bộ, giảng viên và sinh viên

Nhà trường về các vấn đề chưa rõ đối với nền giáo dục Hoa Kỳ.
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Cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự buổi giới thiệu

Các tin khác

  Phân hiệu Kiên Giang tổ chức Hội nghị học tốt cho tân sinh viên khóa 53

  Trường Đại học Nha Trang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ
thi đua xuất sắc khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp
chuyên nghiệp

  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý học sinh, sinh viên trong Tuần
sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học 2011 - 2012

  Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Kinh
tế tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên
mới của thế giới

  Bài học từ Cách mạng tháng Mười
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