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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Thầy cô các khoa/bộ môn/ trung tâm/PTN

Phòng Quan hệ Quốc tế - Quản lý Dự án xin gửi đến thầy cô các đơn vị về thông tin của
một số học bổng du học Nhật Bản tháng 12 năm 2018:
1. Học bổng Tiến kĩ Trường Đại học Kỹ thuật Kochi, Nhật Bản ( Kochi University of
Technology)
 Thời gian: 3 năm
 Bậc đào tạo: Tiến sĩ
 Giá trị học bổng: Miễn phí học phí. Nghiên cứu sinh còn nhận đc 150.000 yên mỗi
tháng cho khi tham gia nghiên cứu các dự án và 150.00 yên chi phí di chuyển và ăn ở
 Các ngành đào tạo: các ngành thuộc hóa, sinh, lý, tin, toán...
 Hạn chót đăng ký dự tuyển: 16/3/2018.
 Chi tiết về chương trình có trong file đính kèm.
 Thông tin liên hệ:
 Prof. Shinichiro SAKIKAWA
 Director of International Relations Center
 Email: international@ml.kochi-tech.ac.jp
 Web: https://www.kochi-tech.ac.jp/english/
2. Chương trình học bổng ‘‘2018 Japanese government (Monbukagakusho)
scholarship for research student’’ của trường Kanazawa University, Nhật Bản.
 Bậc đào tạo: Thạc sĩ và Tiến sĩ
 Giá trị học bổng: Tùy ngành. Học viên sẽ nhận được tiền trợ cấp hằng tháng tùy vào
bậc học:
 Research Students; 143,000 yen
 Master’s Program Students; 144,000 yen
 Doctoral Program Students; 145,000 yen
 Các ngành đào tạo: Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Xem chi tiết tại
http://ridb.kanazawa-u.ac.jp/public/index_en.php
 Hạn chót đăng ký dự tuyển: 26/1/2018.
 Chi tiết về chương trình có trong file đính kèm.
 Thông tin liên hệ:
 Kazumi Yabuta (Ms.)
 International Student Section,

 Global Affairs Support Office, Kanazawa University
 E-mail: ryukou@adm.kanazawa-u.ac.jp
 http://www.kanazawa-u.ac.jp
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Anh Khoa (Phòng Quan hệ Quốc
tế - Quản lý Dự F.101) qua email (nakhoa@hcmus.edu.vn).
Đề nghị quý thầy cô lãnh đạo các đơn vị phổ biến thông tin về chương trình này.
Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
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