
HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ĐHQG SINGAPORE VÀ 
VIỆN HARVARD-YENCHING

 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo từ Viện Harvard-
Yenching, Hoa kỳ về học bổng cho chương trình tiến sĩ giữa Đại học Quốc
gia Singapore và Viện Harvard-Yenching (Joint HYI-NUS Doctoral
Scholarship) dành cho cán bộ của ĐHQGHN, cụ thể như sau:

- Trong năm học 2023 - 2024, ĐHQGHN có thể đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử
viên tiềm năng cho chương trình học bổng tiến sĩ nói trên. Ứng viên được
lựa chọn sẽ nhận được học bổng do cả Viện Harvard-Yenching (HYI) và Đại
học Quốc gia Singapore (NUS) tài trợ.

- Thời gian đào tạo: 03 (ba) năm tại NUS và 01 (một) năm tại Hoa kỳ.

- Yêu cầu: năng lực chuyên môn và trình độ tiếng Anh tốt; ứng viên làm việc
và nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các lĩnh vực cụ
thể:

• Anthropology - Nhân học.
• Archaeology - Khảo cổ học
• Area and International Studies - Nghiên cứu quốc tế và khu vực học
• Art and Architectural History - Nghệ thuật và Lịch sử kiến trúc
• History (including economic and legal history) - Lịch sử 
• Linguistics - Ngôn ngữ học
• Literature - Văn học
• Media and Film Studies - Truyền thông và nghiên cứu điện ảnh
• Philosophy - Triết học
• Politics - Chính trị học
• Study of Religion - Tôn giáo học
• Sociology - Xã hội học
• Women, Gender and Sexuality Studies - Nghiên cứu về Giới và Phụ nữ.

Ứng viên đăng ký hồ sơ trực tuyến với Trường Sau đại học của NUS. Thời hạn
đăng ký là ngày 01 tháng 11 năm 2022. 

Chi tiết xem thêm tại đây
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https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N30902/Hoc-bong-tien-si-tai-dHQG-Singapore-va-Vien-Harvard-Yenching-.htm

