ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

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

Số: 19 /QHQT – QLDA
V/v thông báo Tham gia chương trình “Học bổng
TBU SCHOLARSHIP 2017-2018”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 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 chương trình”
Học bổng TBU SCHOLARSHIP 2017-2018” tại trường Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc
với các thông tin:
1.
2.
3.
4.
5.

Tên chương trình: Học bổng Tiến sĩ tại trường Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc (TBU)
Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc (www.utb.cz).
Bậc học: Tiến sĩ (4 năm)
Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh
Ngành đào tạo: • Material Sciences and Engineering
• Nanotechnology & Advanced Materials

6. Hình thức dự tuyển:
- Hoàn thành thủ tục đăng kí online qua https://apply.utb.cz sau đó in ra gửi kèm với hồ
sơ dự tuyển (xem chi tiết tại mục How to apply).
- Đơn xin Chuyển đổi văn bằng
- Bản sao công chứng bằng Tốt Nghiệp Đại học
- Bản sao công chứng bảng điểm đại học
- Chứng chỉ tiếng Anh mức B2 trở lên (605 Toeic/ IELTS 5.5 trở lên hoặc các chứng
chỉ khác tương đương …).
- CV (bằng Tiếng Anh)
- Thư giới thiệu (bằng Tiếng Anh)
- 02 hình passport
- Điều kiện bổ sung đối với ứng viên Tiến sĩ: Bài luận về đề tài dự kiến nghiên cứu (bằng
Tiếng Anh)
7. Hướng dẫn viết bài luận nghiên cứu (proposal): Những luận điểm chính:
- Nêu lí do chọn đề tài.
- Với đề tài đã chọn, sinh viên có định hướng sẽ làm gì trong nghiên cứu của mình (khảo
sát như thế nào)
- Về lĩnh vực đã chọn, tóm lược những kiến thức mà sinh viên đã biết (nội dung nghiên
cứu và ai đã nghiên cứu).
- Đề xuất phương pháp thực hiện nghiên cứu của mình.
- Ý nghĩa của vấn đề mà sinh viên sẽ nghiên cứu (về mặt khoa học và mặt thực tiễn)
- Theo luật định, trong quá trình học tập và nghiên cứu, sinh viên cũng có thể thay đổi
đề tài được.
8. Thời hạn nộp hồ sơ: 31.12.2017.

9. Giá trị học bổng: Ứng viên sau khi được nhập học sẽ nhận được học bổng hàng tháng cụ
thể như sau:
Đối với tiến sĩ: Học bổng trị giá 15.000 Kr/ tháng (tương đương khoảng 577 EUR), học bổng
này đảm bảo nghiên cứu sinh chi trả đủ chi phí ăn ở, sinh hoạt phí suốt thời gian học tại Zlin,
Cộng hòa Séc. Ứng viên tự chi trả học phí 25.000 Kr mỗi năm.
10. Địa điểm sinh hoạt: Kí túc xá của trường nằm ngay trong khuân viên TBU. Chi phí sinh
hoạt tại Tp.Zlin (ăn ở, đi lại) khoảng 300 EURO/ tháng.
Lưu ý: Vấn đề Visa sang Séc cho sinh viên, từ tháng 8/2017, sinh viên sau khi hoàn tất các
thủ tục đăng ký, sẽ được UTB ra quyết định nhập học và UTB hỗ trợ xin VISAS bằng cách
đặt lịch hẹn tại ĐSQ cho sinh viên. Sinh viên không phải chi trả chi phí dịch vụ Visa lên đến
vài ngàn euro như các năm.
Vấn đề hòa nhập cũng không còn là rào cản vì có một số tổ chức hổ trợ dạy tiếng Séc
và một số hoạt động giải trí cho sinh viên.
Thắc mắc về chương trình xin liên hệ email: do@utb.cz ( Cô Như Quỳnh - Tomas Bata
University in Zlín)
Đề nghị quý thầy cô lãnh đạo các đơn vị phổ biến thông tin về chương trình này.
Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QHQT - QLDA

Nguyễn Văn Hiếu

