ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Số: 13 /QHQT - QLDA
V/v : chương trình học bổng Tiến sĩ SNU
President Fellowship (SPF) năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: Các Khoa/bộ môn/ trung tâm
Phòng Quan hệ Quốc tế - Quản lý Dự án nhận được thông tin về chương trình học
bổng Tiến sĩ SNU President Fellowship (SPF) của Đại học Quốc gia Seoul tại Hàn Quốc
năm 2018 với các thông tin cụ thể như sau:
1. Tên chương trình: Học bổng Tiến sĩ SNU President Fellowship (SPF) của Đại học
Quốc gia Seoul tại Hàn Quốc năm 2018
2. Bậc học: Tiến sĩ.
3. Đơn vị tài trợ: Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.
4. Giá trị học bổng: Ứng viên nhận được học bổng SPF sẽ nhận được trong 3 năm đầu
tiên:
- Toàn phần học phí
- 24,000,000 KRW sinh hoạt phí hàng năm (để trả trong 12 tháng)
- Vé máy bay khứ hồi
- Khóa học tiếng Hàn
- Bảo hiểm y tế
5. Yêu cầu ứng viên:
- Là sinh viên thuộc khoa không có chương trình Tiến sĩ dự kiến ứng tuyển trong các
trường Đại học lớn thuộc các nước đang phát triển ở chấu Á, châu Phi và Nam Mỹ.
- Đã đăng ký hoặc được chấp nhận học Tiến sĩ tại SNU trong học kỳ đã đưa ra.
6. Các lĩnh vực nghiên cứu:
- Ứng viên được ứng tuyển bất cứ lĩnh vực nào tuy nhiên sẽ ưu tiên xét chọn những
ứng viên lựa chọn các chuyên ngành nghiên cứu về kỹ thuật, dược, sức khỏe cộng
đồng, nông nghiệp, nghiên cứu sự phát triển, nghiên cứu về tiếng Hàn, v.v.
7. Hồ sơ bao gồm:
- Application form
- Certificate of Employment
- Certificate of Graduation (Bachelor and Master)
- Recommendation Letter from the Dean of Afiliated Faculty of SNU.
8. Cách thức nộp hồ sơ: Nộp online hoặc đường bưu điện (xem thêm trong link bên dưới)

9. Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại link :
http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=11758&Ite
mid=593
10. Thông tin liên hệ:
- Mr.Hong Ri, Kim at snuoia@snu.ac.kr or via telephone +82-2-880-2519,
- Hoặc Office of International Affairs, CJ International Building, Seoul National
University, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Korea, 08826.
Mọi thắc mắc khác về chương trình xin liên hệ ThS. Nguyễn Anh Khoa (phòng Quan
hệ Quốc tế - Quản lý Dự án) qua email nakhoa@hcmus.edu.vn.
Kính đề nghị quý thầy cô trưởng các đơn vị trong trường phổ biến thông tin về
chương trình này trong đơn vị.
Trân trọng.
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QHQT - QLDA

Nguyễn Văn Hiếu

