ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Trung tâm NCKH&PTCN nông
lâm nghiệp
Số:
/TTNCKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Tuyển chọn học ngắn hạn cho học
viên cao học, NCS ở Nhật Bản

Kính gửi:

Huế, ngày 8 tháng 5 năm 2012

- Ban Hợp tác quốc tế - Đại học Huế
- Ban Đào tạo Sau Đại học - Đại học Huế

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Kyoto và Đại học Huế thông qua các hoạt
động của Đại học Kyoto tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
nông lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, phía Đại học Kyoto thông báo tuyển chọn
học viên cao học, nghiên cứu sinh của các Trường thuộc Đại học Huế sang Đại học
Kyoto học ngắn hạn. Thông tin chi tiết:
Số lượng được tuyển chọn: 4 suất
Lĩnh vực: Khoa học xã hội và tự nhiên kể cả nông nghiệp và kỹ thuật (không bao
gồm đào tạo ngoại ngữ)
Thời gian: từ 1/7/2012 đến 1/1/2013
Thời gian học tại ĐH Kyoto: 3 tháng
Đại học Kyoto chi trả tiền đi lại từ Huế đến Osaka và ngược lại, tiền bảo hiểm,
tiền tiêu hàng tháng 80.000 Yên/tháng và tiền thuê phòng ở 30.000 Yên/tháng
Hình thức tuyển chọn: Dựa vào Hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.
Hồ sơ bao gồm:

1. Application form
2. Academic transcripts of the recent two years (graduate and/or undergraduate
courses)

3. Recommendation letter from current academic supervisor
Hồ sơ xin tuyển chọn gửi về Văn phòng Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ nông lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, số điện thoại 054-3538405
trước ngày 22/5/2012 (Thứ 3). Thí sinh được tuyển chọn phỏng vấn sẽ thông báo vào
cuối tháng 5/2012.
Trung tâm thay mặt chương trình của Đại học Kyoto xin thông báo để Ban Hợp
tác quốc tế, Ban đào tạo sau Đại học thông báo cho các học viên được biết.
Trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
Nơi gửi:
-

Như trên

-

Lưu TT

PGS.TS. Lê Văn An

Liên hệ với Ô. Long (hthailong@gmail.com) để lấy mẫu Application Form

APPLICATION FORM
2012 KYOTO UNIVERSITY SHORT-TERM SCHOLARSHIP PROGRAM
Name:
Date of birth:

Sex: Male / Female
/
day

/ 19
month

year

Home address:
Phone number:

Email:

Current status: (Year/Program)
(Department)
(Faculty)
(College)
Proposed period of stay in Kyoto:

From

/

to
month

English language test score (if any)
Intended supervisor at Kyoto University (if any):
Study topic at Kyoto University:
Outline of research purpose and method:

Date:

Signature of the applicant

/
year

month

year

