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Phòng Quan hệ Quốc tế - Quản lý Dự án xin gửi đến thầy cô các đơn vị về các chương
trình học bổng của DAAD với các thông tin:
Giới thiệu về các chương trình :
1. The 1st SEAMEO RIHED-DAAD Seminar and Study Visit to Germany on Higher
Education Research and Innovation 3-9 December 2017
Dành cho các nhà quản lý cao cấp và các nhà quản lý liên kết với các cơ sở giáo dục đại
học Đông Nam Á.
Tối đa là 25 người tham gia.
Hội thảo và tham quan nghiên cứu sẽ cung cấp cho học viên những hiểu biết sâu sắc về
hệ thống nghiên cứu và giáo dục bậc cao của Đức, với trọng tâm là làm thế nào áp dụng
các chiến lược đổi mới trong nước.
Bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu và hợp tác giáo dục đại học trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh
vực y tế công cộng và xã hội hóa, công nghệ nông nghiệp và mối liên kết giữa các trường
đại học.
Hạn chót: 20/10/2017 và sẽ có mức phí khi tham dự.
Link thông tin chi tiết: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2017/10/04/the-1st-seameorihed-daad-seminar-and-study-visit-to-germany-on-higher-education-research-andinnovation-3-9-december-2017/

-

-

-

2. International Deans’ Course Southeast Asia 2018/19
-

-

Mục tiêu chính của khoá học này là tập hợp khoảng 30 tân sinh viên, phó chủ nhiệm
và trưởng khoa từ các trường đại học ở khu vực Đông Nam Á.
Nhằm tăng cường cơ cấu quản lý giáo dục bậc cao ở các nước đang phát triển.
Chuẩn bị cho những thách thức của giáo viên trong một nền giáo dục đại học thay đổi,
các vấn đề như quản lý khoa học chiến lược, quản lý tài chính, bảo đảm chất lượng và
lãnh đạo sẽ là những phần then chốt của khóa học này.
Người liên hệ DAAD tại khu vực Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar: Ông HaseBergen daad@daadvn.org
Thông báo kết quả vào cuối tháng 01/2018.
Hạn chót: 31/10/2017
Link thông tin chi tiết: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2017/09/29/internationaldeans-course-southeast-asia-201819/

3. Franco-German Fellowship Programme on Climate, Energy and Earth System
Research
-

-

-

Tài trợ cho các nhóm nghiên cứu trong việc thực hiện hiệp định Khí hậu Paris.
Đối tượng tham gia: các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới hợp tác với các đối
tác Đức và Pháp.
Các lĩnh vực nghiên cứu: nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nghiên cứu chuyển đổi năng
lượng, nghiên cứu để hiểu hệ thống Trái Đất.
Nhằm thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học về khí hậu, năng lượng và khoa
học trái đất, Đức và Pháp sẽ tổ chức các hoạt động liên kết chung cho các đồng nghiệp
nhằm khuyến khích sự kết nối giữa các đồng nghiệp và các nhà nghiên cứu quốc tế
khác trong lĩnh vực của họ.
Người liên hệ DAAD tại khu vực Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar: Ông HaseBergen daad@daadvn.org
Hạn chót: 31/10/2017
Thông báo kết quả vào cuối tháng 01/2018.

- Link thông tin chi tiết: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2017/09/18/franco-germanfellowship-programme-on-climate-energy-and-earth-system-research/
4. Global Politics Fall School Vietnam 2017
-

-

-

Được tổ chức bởi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Đại
học Quốc Gia, Đại học Hoàng gia Phnôm Pênh (RUPP), Đại học Paññsāstra của
Campuchia (PUC) và Trung tâm Chính trị Toàn cầu (CGP) tại Freie Universität Berlin
(FUB).
Đối tượng tham gia: học giả và sinh viên đến từ Việt Nam, Campuchia, Myanmar,
Đức và các nước khác.
Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn sâu sắc về những thách thức của địa phương và
các phương thức hợp tác khu vực, cả ở Châu Âu và Đông Nam Á. Cung cấp nền tảng
cho cuộc tranh luận quốc tế.
Quyền lợi: nhận được giấy chứng nhận có giá trị 4 tín chỉ ECTS từ hai tổ chức nổi
tiếng.
Điều kiện tham dự: hiểu biết và quan tâm đến chính trị toàn cầu, khả năng tiếng Anh
tốt, năm học cuối cùng, năm học đầu tiên hoặc tương đương
Cung cấp: Sơ yếu lý lịch, bảng điểm bằng tiếng anh.
Học phí cho trường Fall School là 100 €, nếu bạn muốn xin miễn, xin vui lòng cung
cấp thêm một lá thư cho biết lý do .
Đăng ký trực tuyến trước ngày 21/09/2017.
Liên hệ: Email: seasonal-schools@global-politics.org.
Link thông tin chi tiết: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2017/09/11/global-politicsfall-school-vietnam-2017-2/

5. DIES University Leadership and Management Training Programme 2018
(UNILEAD 2018)
-

-

Khoảng 25 người từ các vùng khác nhau trên thế giới.
Biết tiếng anh là điều kiện cần thiết.
Tập trung vào 3 lĩnh vực chính: quản lý dự án, tài chính và đầu tư, quản lý nguồn nhân
lực.
Trọng tâm của toàn bộ chương trình là một cá nhân và dự án thay đổi theo hướng thực
hành mà những người tham gia yêu cầu đề xuất đã có trong đơn của họ. Nội dung
khóa học sẽ luôn phản ánh và liên quan đến các dự án thay đổi này.
Link thông tin chi tiết: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2017/08/25/dies-universityleadership-and-management-training-programme-2018/

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).
Kính mong quý thầy cô lãnh đạo các đơn vị phổ biến thông tin về chương trình này.
Trân trọng kính chào.
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