
 

Kính gửi: Các Khoa/bộ môn/ trung tâm 

 
Phòng Quan hệ Quốc tế - Quản lý Dự án nhận được thông tin về lời mời tham gia cuộc thi” Green 

Talent 2017” như sau: 

 

1. Giới thiệu chung: 

Cuộc thi được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) để quảng bá trao 

đổi quốc tế các ý tưởng về các giải pháp xanh từ năm 2009. Giải thưởng có sự bảo trợ của Bộ trưởng 

Johanna Wanka dành cho 25 nhà nghiên cứu trẻ từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Những người 

chiến thắng đến từ các ngành khoa học khác nhau và được công nhận vì những thành tựu xuất sắc 

của họ trong việc giúp cho xã hội của chúng ta bền vững hơn.  

Năm nay chủ đề sẽ là "Sản xuất và tiêu dùng bền vững", cuộc thi sẽ tập trung vào các dự án thay 

đổi hành vi hoặc các công nghệ mới để thay đổi phương pháp sản xuất. Tuy nhiên tất cả các ý tưởng 

mới cũng đều được đón nhận và cân nhắc xem xét. 

 

2. Giá trị giải thưởng: 

Các tài năng sẽ được lựa chọn bởi đội ngũ chuyên gia khoa học hàng đầu nước Đức. Các ứng viên 

được lựa chọn sẽ có cơ hội: 

- Đến Đức trong năm 2017 để tham gia vào một diễn đàn khoa học kéo dài trong hai tuần. Trong 

thời gian ở Đức, các ứng viên trúng tuyển sẽ được đến tham quan các công ty hàng đầu hàng 

đầu tại Đức và được cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cơ sở vật chất và các dự án của công 

ty. 

- Các ứng viên trúng tuyển sẽ có cơ hội để tự giới thiệu và làm việc trong các cuộc thảo luận cá 

nhân với các chuyên gia do họ lựa chọn (trong diễn đàn khoa học kéo dài hai tuần). 

- Một lời mời thứ hai tới Đức vào năm 2018 cho một chương trình nghiên cứu được tài trợ trong 

ba tháng, các ứng viên sẽ có được những trải nghiệm mới mẻ và nâng cao sự nghiệp của mình 

đồng thời thiết lập được các mối quan hệ hợp tác lâu dài. 

- Ứng viên trúng tuyển sẽ được tham gia vào "Mạng lưới Tài năng xanh" với sự có mặt của 182 

tài năng đến từ hơn 50 quốc gia. 

 

3. Điều kiện tham gia 

- Tham gia chương trình học Thạc Sĩ hoặc Tiến Sĩ trong bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến phát 

triển bền vững hoặc đã hoàn thành bằng Thạc sĩ / Tiến sĩ với điểm trung bình cao trong các 

chương trình tương tự không quá ba năm trước khi hạn nộp đơn. 

- Thành thạo tiếng Anh. 

- Công dân ngoài nước Đức hoặc không sinh sống tại Đức. 

 

4. Thời gian nộp ý tưởng:  

Hạn chót nộp là 23/5/3017  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

          

Số: /QHQT - QLDA 
V/v thông báo Tham gia cuộc thi” Green Talent 2017” 

của  Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang, CHLB Đức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 5  năm 2017 



 

5. Thông tin chi tiết và cách thức tham gia : 

Thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký tham gia online tại website 

http://www.greentalents.de/ 

 

 

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   

Phòng Quan hệ Quốc tế - QLDA đề nghị các Khoa/bộ môn/ trung tâm phổ biến thông tin về 

chương trình trong đơn vị. 

 

Trân trọng. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: TC-HC, QHQT – QLDA              

TL.HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG QHQT - QLDA 

         

 Nguyễn Văn Hiếu 

 

http://www.greentalents.de/

