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Trung tâm, vi ện

Thông báo ch ương trình trao đổi sinh viên t ại đại học SAITAMA, Nh ật Bản

 Nằm trong Chương trình trao đổi sinh viên đã được ký kết giữa 2 trường Đại học Xây dựng và

Đại học tổng hợp Saitama - Nhật Bản, Đại học Saitama sẽ tài trợ cho 05 (năm) sinh viên Đại học

Xây dựng sang Nhật Bản giao lưu trao đổi. 

 Thời gian ch ương trình trao đổi sinh viên:

3 tuần;  dự kiến vào giữa tháng 10 năm 2014

Địa điểm:

Tại Đại học Saitama - Nhật Bản

Mục đích:

Sinh viên Đại học Xây dựng được tham dự các buổi seminar, học tập tại các phòng thí nghiệm,

thăm phòng thí nghiệm, tham gia các chương trình giao lưu văn hoá.

Đối tượng:

Sinh viên năm thứ  4 thuộc Đại học Xây dựng, khối công trình.

Thành thạo giao tiếp bằng tiếng Anh. Ưu tiên cho các sinh viên có nguyện vọng sẽ tiếp tục học lên

Thạc sỹ và Tiến sỹ tại Đại học Saitama và các sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh: TOEFL, IELTS,

TOEIC.

Giá tr ị học bổng :

Đại học Saitama sẽ tài trợ vé máy bay khứ hồi và một phần sinh hoạt phí trong thời gian tại Nhật

Bản.

Sinh viên sẽ ở trong ký túc Đại học Saitama.

Hình th ức tuy ển chọn:

Sinh viên được tuyển chọn thông qua phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh.

Sinh viên nộp đơn đăng ký đến phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Xây dựng

Lịch ph ỏng vấn:

20/8:  hết hạn nộp hồ sơ

22/8:  phỏng vấn

25/8:  Thông báo kết quả và hướng dẫn làm thủ tục

Thông tin liên h ệ:

Đặng Thu Minh

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Xây dựng

ĐT: 04.3.869 1302;  Email: htqtdhxd@nuce.edu.vn

Trở lại

Sơ đồ vị trí tr ường

 
Tin mới nhất

Thông báo tổ chức Hội thảo

Chương trình Liên kết Đào tạo
Thạc sỹ giữa Trường Đại học
Xây dựng và Trường Quản lý
HEC thuộc Đại học Tổng hợp

Liège, Vương quốc Bỉ

Thông báo chương trình học

bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ

Trại hè sinh viên xuất sắc 2014

Thông báo tuyển dụng của Công
Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng
VICICO cần tuyển gấp kỹ sư hiện

trường (đã có kinh nghiệm)

Tin Hội nghị Tổng kết năm học

2013-2014

Thông báo tổ chức hội nghị quốc

tế 15-19/9/2014

Thông báo tuyển nhân sự kỹ sư

Xây dựng

Trường Đại học Xây dựng: Đổi

mới để hòa nhập

Tổng kết chiến dịch tình nguyện
mùa hè xanh 2014 – SVTN

Trường ĐHXD

Diễn đàn « Du học Pháp » 2014

Lần thứ 9

Thông báo kế hoạch tuyển sinh
Hệ đào tạo liên kết quốc tế giữa
trường ĐHXD và các Trường ĐH
tại Cộng hòa ITALIA Năm học

2014 - 2015

75% thí sinh đến đăng ký thi ĐH,

CĐ đợt đầu

Phòng Hợp tác Quốc tế thông
báo học bổng Thạc sỹ của

trường Đại học Brescia – Italia

Tuyển sinh đại học xây dựng

2014 ngày thi đầu tiên 4/7/2014

 
Các sự kiện nổi bật

15-09-2014: 15-19/9/2014 Hội
nghị quốc tế lần thứ 37 WEDC
2014 "CUNG CẤP NƯỚC VÀ
CÁC DỊCH VỤ VỆ SINH BỀN
VỮNG CHO CON NGƯỜI
TRONG MỘT THẾ GIỚI LUÔN
BIẾN ĐỔI" tại ĐHXD
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Ban quản lý tài nguyên, khai thác thông tin - Trang WEB
Đại học Xây Dựng, 55 Giải phóng, Hà nội: http://www.nuce.edu.vn 
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