
 
 

Mỗi năm, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Liên ngành Nâng cao Passau (PICAIS) mời các nhà
nghiên cứu trẻ ở bậc học sau tiến sĩ hoặc các chương trình học thuật có tiếng trên thế giới cho
Học bổng Nghiên cứu tại Đại học Passau ở Lower Bavaria, Đức. Chương trình tài trợ học bổng
toàn thời gian cho kỳ hạn ít nhất là hai tháng, khuyến khích thời hạn lâu hơn. Khoảng thời gian
tài trợ sẽ được tùy thuộc vào hồ sơ của từng cá nhân.

PICAIS thúc đẩy nghiên cứu liên ngành phù hợp với các chủ đề chỉ đạo chiến lược của
Trường, hỗ trợ các ý tưởng dự án liên ngành đột phá. Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có
nền tảng nghiên cứu vững chắc trong chuyên ngành của họ, những người sẵn sàng tham gia
vào các hoạt động khoa học liên ngành. Thời hạn nộp hồ sơ: 15/03/2022 và 17/10/2022

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo đường link dưới và tại đây

Thông tin liên hệ: GS. Kerstin Theis
Giám đốc PICAIS - Đại học Passau
E-mai: Kerstin.Theis@uni-passau.de
Điện thoại:   +49 851 509-1117
Website: https://www.picais.uni-passau.de/en/

Học bổng Nghiên cứu Nội trú tại Trung tâm Quốc tế Passau về 
Nghiên cứu Liên ngành Nâng cao tại Đại học Passau / Đức

2022 & 2023

Thời gian đăng ký học bổng và nộp hồ sơ: 8 tháng 2 - 8 tháng 4 năm 2022

Đại học Quốc Gia Chi Nan (NCNU) cung cấp hai loại Học bổng Sinh viên Quốc tế: Trợ cấp và giảm
học phí.

1. Chi tiêu:
Chương trình Thạc sĩ: Số tiền học bổng cấp đại học tối thiểu cho mỗi người mỗi tháng dao động từ
2.000 Đài tệ đến 4.000 Đài tệ. Học bổng được cấp mười hai tháng một năm trong thời gian tối đa là
hai năm.

Chương trình Tiến sĩ: Số tiền học bổng cấp đại học tối thiểu cho mỗi người mỗi tháng dao động từ
6.000 Đài tệ đến 8.000 Đài tệ. Học bổng được cấp mười hai tháng một năm trong thời gian tối đa là
bốn năm.

2. Giảm học phí:

Hai hình thức miễn giảm: Giảm một phần (tiêu chí học phí và lệ phí như sinh viên đăng ký trong
nước) và miễn hoàn toàn.

Chương trình Cử nhân: Thời gian giảm thiểu tối đa cho chương trình cử nhân là tối đa 4 năm.

Chương trình Thạc sĩ: Miễn học phí tối đa (học phí mỗi tín chỉ) cho chương trình thạc sĩ lên đến 12
tín chỉ mỗi học kỳ trong 2 năm.

Chương trình Tiến sĩ: Miễn học phí tối đa (học phí mỗi tín chỉ) cho chương trình Tiến sĩ lên đến 12
tín chỉ mỗi học kỳ trong 4 năm

Nhấn link

Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ 
Đại học Quốc gia Chi Nan, Đài Loan
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https://www.picais.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/einrichtungen/PICAIS/PICAIS-Flyer_Calls_for_Applications_2022_23.pdf
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