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                                      Kính gửi:     Các đơn vị đào tạo  

  

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo số 449/2016 của 

Ban Thư ký Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) thông báo về 

Chương trình trải nghiệm thực tế Mùa xuân 2017 tại Nhật Bản do Bộ Giáo dục, 

Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Tổ chức Dịch vụ Sinh viên 

Nhật Bản (JASSO) kết hợp cùng Đại học Chiba và AUN tổ chức. 

- Chủ đề của chương trình: “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa, di sản và xã hội 

đương đại Nhật Bản”.  

- Thời gian: Từ ngày 13 - 23/3/2017.  

- Địa điểm: Tại 9 địa phương của Nhật Bản, bao gồm: Chiba, Tamachi, 

Onarimon, Yokohama, Tokyo, Gotemba, Izu Peninsula, Kamakura and 

Yokosuka. 

- Số lượng sinh viên/đơn vị thành viên AUN được đề cử: 03 sinh viên xếp 

theo thứ tự ưu tiên. AUN sẽ chọn ra 30 sinh viên trong số sinh viên của các đại 

học thành viên AUN để tham dự chương trình.  

- Tiêu chuẩn sinh viên đăng ký: Sinh viên đang theo học các chuyên ngành 

khác nhau của ĐHQGHN; có điểm học tập tích lũy đạt loại Giỏi trở lên; có sức 

khỏe tốt; có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo; có hứng thú với nền văn 

hóa, lịch sử, phát triển của Nhật Bản; ưu tiên sinh viên chưa từng đến Nhật Bản 

hoặc chưa từng nhận học bổng nào từ chương trình Quỹ MEXT. 

- Kinh phí: Ban Tổ chức sẽ đài thọ chi phí đi lại nội địa và ăn ở (theo chương 

trình) bằng học bổng trị giá 80,000 yên Nhật/sinh viên. Sinh viên tham dự chịu 

trách nhiệm các chi phí vé máy bay, visa, bảo hiểm, kiểm tra sức khỏe và các chi 

phí khác (nếu có). 

Đây là một trong những hoạt động giao lưu SV quốc tế có ý nghĩa. 

ĐHQGHN đề nghị mỗi đơn vị đề cử 02 SV đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ đăng ký tham 

dự chương trình này.  

Hồ sơ đăng ký của SV:  

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội cùng 

những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn 

tham gia đoàn đại biểu SV ĐHQGHN; 
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- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo; 

- Bài luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 1.000 - 1.500 từ phù hợp với 

chủ đề của chương trình; 

- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương; 

- Các form đăng ký theo yêu cầu của Ban Tổ chức (gửi kèm công văn); 

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có 

sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác; 

- 01 bản phô tô hộ chiếu còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 9/2017; 

- 01 bản thẻ SV phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh); 

- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu 

khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh). 

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ 

riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin 

(xét tuyển tham dự Chương trình trải nghiệm thực tế Mùa xuân 2017 tại Nhật 

Bản, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục 

các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại. 

Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi chương trình trên tới SV, tiến hành 

xét chọn và gửi danh sách SV và hồ sơ đề nghị về ĐHQGHN (qua Ban 

CT&CTHSSV) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: 

nmtruong@vnu.edu.vn trước 16h00 ngày 18/1/2017, Thứ Tư.  

ĐHQGHN gửi kèm công văn này nội dung chi tiết của chương trình. Quá 

thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về 

ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình 

giao lưu SV quốc tế này. 

Trân trọng thông báo./. 

  

      
 

    Nơi nhận: 
       - Như trên; 

    - PGĐ Lê Quân (để b/c); 

    - Ban Hợp tác và Phát triển (để p/h); 

    - Phòng TT&QTTH (để đăng website);  

       - Lưu: VT, Ban CT-CT HSSV, Tr.18.

  
 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN CT&CTHSSV 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

(Đã ký) 
 

 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
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