
 

 

 

 

 

Văn phòng hợp tác ĐHQG Hà Nội - Đại học Kyoto (VKCO)  

thông báo tổ chức 

 Hội thảo giáo dục Nhật Bản và cơ hội cho sinh viên Việt Nam (Hệ đại học và Sau đại học) 

 Hướng dẫn đăng ký và hoàn thiện hồ sơ học bổng chính phủ Nhật Bản (MEXT) năm 2012 

 

Địa điểm:  Hội trường Vũ Đình Liên, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Số 1, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Thời gian: 09:00—11:00 ngày 06/05/2012 (Chủ Nhật) 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

* Giới thiệu hệ thống giáo dục Nhật Bản và các chương trình học tập phù hợp với sinh viên Việt Nam 

* Trao đổi, tư vấn về học tập và cuộc sống tại Nhật Bản 

* Giới thiệu học bổng chính phủ Nhật Bản MEXT năm 2012  

* Hướng dẫn điền và nộp hồ sơ học bổng MEXT cho kỳ hạn  tháng 5/ 2012  

* Giới thiệu các chương trình học bằng tiếng Anh G30  

* Trao đổi kinh nghiệm xin học bổng từ các giảng viên đã từng du học Nhật Bản  

* Trao đổi kinh nghiệm phỏng vấn và làm hồ sơ từ cán bộ đã từng phỏng vấn ứng cử viên và những người đã được lựa 

chọn cho học bổng MEXT của các năm trước.  

ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Vào cửa tự do. 

Để Văn phòng có thể chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho người tham gia và Buổi hướng dẫn đạt hiệu quả, vui lòng đăng 

ký tham dự tại đây: http://vkco.vnu.edu.vn/register 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN – ĐH Kyoto (VKCO), Tầng 3 nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Hotlines: 0982 166 301 (Mr.Dự) / 0972 532 896 (Ms. Ngọc) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Giáo dục Nhật Bản: Nền Giáo dục tiên tiến với hơn 700 trường đại học, trong đó có 2 trường thuộc TOP 20 và 

nhiều trường thuộc TOP 100, 200 trên thế giới; Hệ thống hỗ trợ sinh viên quốc tế hoàn hảo; Riêng Đại học Kyoto có 

7 giải Nobel và 2 giải Fields. 

 Học bổng MEXT: Học bổng của chính phủ Nhật Bản (Học bổng Monbukagakusho) là học bổng toàn phần từ chính 

phủ Nhật Bản cấp cho sinh viên quốc tế, bao gồm 100% học phí và trợ cấp sinh hoạt hàng tháng (khoảng 1.500 

USD/tháng cho hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và khoảng 1.750 USD/tháng cho hệ sau đại học).  

 Đề án G30: Chương trình hỗ trợ du học lớn nhất của chính phủ Nhật Bản, với hơn 300 chương trình học tập hệ đại 

học và sau đại học bằng tiếng Anh tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản. 

http://vkco.vnu.edu.vn/register

