ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 453 /ĐHQGHN-CTHSSV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo chương trình trao đổi sinh
viên năm học 2014-2015 tại Đại học
Kanazawa, Nhật Bản (Chương trình B).

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2014

Kính gửi:
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
- Trường Đại học Ngoại ngữ.
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về chương trình trao đổi sinh
viên năm học 2014 - 2015 của ĐHQGHN với Đại học Kanazawa, Nhật Bản theo
Chương trình B như sau:
Chương trình trao đổi sinh viên của ĐHQGHN với Đại học Kanazawa - Nhật
bản nhằm tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi và nâng cao khả năng ngôn ngữ tiếng Nhật,
đồng thời giúp sinh viên hiểu sâu thêm về văn hóa, xã hội Nhật Bản. Chương trình
bao gồm các khóa học tiếng Nhật với các cấp độ khác nhau. Sinh viên có cơ hội học
tập và nghiên cứu chung với sinh viên Nhật Bản.
1. Đối tượng:
- Là sinh viên năm thứ ba hoặc thứ tư ngành ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản;
- Có kết quả học tập tốt và có kế hoạch, mục tiêu quyết tâm theo đuổi chương trình;
- Có sức khỏe và đạo đức tốt;
- Phải cam kết tiếp tục việc học tại trường sở tại sau khi kết thúc chương trình
trao đổi tại Nhật Bản;
- Có đủ điều kiện để xin visa;
- Có trình độ tiếng Nhật đáp ứng yêu cầu trước khi tham dự chương trình trao đổi.
2. Thông tin về chương trình trao đổi, cách thức đăng ký hồ sơ xin xem tài liệu gửi
đính kèm và tại địa chỉ:
http://isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/
http://isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/
ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo và tuyển chọn sinh viên đáp ứng
tiêu chuẩn trên tham gia dự tuyển chương trình trao đổi này.
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Danh sách và tất cả các giấy tờ trong hồ sơ phải scan gửi theo đường thư điện
tử tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn, đồng thời gửi hồ sơ bản chính theo đường
văn thư về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) trước ngày 5/3/2014.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ
xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự
chương trình học bổng này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PGĐ Nguyễn Kim Sơn (để b/c);
- Lưu: VT, Ban CT&CTHSSV, O5.

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HSSV
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký
Nguyễn Thị Tuyết
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