
Khoa Y, Trường Đại học Tsukuba sẽ tổ chức Chương trình Nghiên cứu Mùa hè
(SRP) lần thứ 12. Chương trình năm nay có hai cấu phần: SRP Online, được tổ
chức trực tuyến vào tháng 7 năm 2022 và SRP Plus, sẽ được tổ chức tại chỗ ở
Tsukuba vào tháng 10 năm 2022.

SRP Online: 8 - 15 tháng 7
Những người tham gia được lựa chọn sẽ có cơ hội khám phá các nghiên cứu
y sinh mới nhất tại Tsukuba (video theo yêu cầu), và tham gia thảo luận trực
tiếp với các nhà nghiên cứu chuyên gia, đồng thời tham gia các sự kiện xã
hội và văn hóa. Sinh viên phải là sinh viên đại học (không bao gồm sinh viên
năm thứ nhất) hoặc sinh viên sau đại học (chương trình Thạc sĩ) chuyên
ngành khoa học đời sống hoặc các lĩnh vực liên quan.

SRP Plus: 10 - 28 tháng 10
Sinh viên dự định nộp hồ sơ cho các chương trình sau đại học của trường
(Chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về Khoa học Y tế, Chương trình Sinh học
Con người hoặc Chương trình Nhân văn cho kỳ học mùa xuân hoặc mùa thu
2023) có thể đăng ký SRP Plus. Sinh viên đủ điều kiện được mời đến Tsukuba
để thực hiện một dự án nghiên cứu ngắn trong phòng thí nghiệm trong 3
tuần bắt đầu từ ngày 10 - 28 tháng 10 năm 2022. Sinh viên muốn đăng ký SRP
Plus phải nộp hồ sơ và tham gia SRP 2022 Online.

Hồ sơ nộp trực tuyến tại: https://www.tsukubamed.org/srp2022 bắt đầu từ
ngày 10 tháng 6 năm 2022.

Thắc mắc về chương trình vui lòng liên hệ: med.office@md.tsukuba.ac.jp
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