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Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v Ứng tuyển học bổng chương trình SEED 2018 tại Indonesia
Kính gửi: Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối của trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
Trường Đào tạo Quản Trị Kinh Doanh và Quản lý, Indonesia (SBM ITB) là một trong
những đối tác quan trọng của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM (BUH) trong tổ chức
Hội đồng mạng lưới học thuật Đông Nam Á (ALNC). Trong năm 2018, SBM ITB tổ
chức chương trình học hè 2018 với chủ đề “Dự án xã hội về phát triển nền kinh tế 2018”
(Summer School Program - ‘Social Enterprise for Economic Development 2018’).
Chương trình được tổ chức cho các sinh viên trong khu vực ASEAN, bao gồm chuỗi
các khóa huấn luyện, đào tạo, khảo sát thực địa, nghiên cứu và thực hiện dự án tại địa
phương và các hội thảo, triển lãm, giao lưu văn hóa, học thuật và tham quan dã ngoại
tại Bandung và Sumedang phía Tây Java tại Indonesia. SBM ITB sẽ dành 02 suất học
bổng tham gia chương trình cho sinh viên BUH. Nay Trung tâm Đào tạo và Hợp tác
Quốc tế (TT ĐT&HTQT) trân trọng thông báo tới sinh viên về việc ứng tuyển học bổng
nói trên với chi tiết sau:
1. Giá tri học bổng: $550 bao gồm chi phí khách sạn, ở, đi lại trong suốt thời gian diễn
ra chương trình. Sinh viên tự trang trải chi phí máy bay khứ hồi tới địa điểm diễn ra
chương trình.
2. Đối tượng: Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 của tất cả các chương trình đào tạo thuộc
các BUH.
3. Số lượng: 02 sinh viên.
4. Thời gian: Từ ngày 23/07/2018 – 03/08/2018.
5. Địa điểm: Sumedang, Jawa Barat Indonesia.
6. Yêu cầu:
+ Sinh viên có thành tích học tập từ mức khá trở lên với điểm trung bình học kỳ gần
nhất tối thiểu 7.0;
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+ Sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt với trình độ IELTS 5.5 hoặc tương
đương;
+ Sinh viên có kinh nghiệm hoặc thành tích nghiên cứu khoa học sẽ là một lợi thế.
7. Quyền lợi khi tham gia chương trình.
- Sinh viên tham gia chương trình có cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo, khảo
sát thực địa, nghiên cứu và thực hiện dự án tại địa phương và các hội thảo, triển lãm,
giao lưu văn hóa, học thuật và tham quan dã ngoại tại tỉnh Bandung và Sumedang phía
Tây Java tại Indonesia.
-Sinh viên tham gia chương trình có cơ hội giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế đến từ
các trường đại học trong khu vực ASEAN, nâng cao kiến thức và khả năng nghiên cứu
khoa học;
- Sinh viên tham gia chương trình có cơ hội nâng cao khả năng tiếng Anh, kỹ năng mềm
và tích lũy những kinh nghiệm thực tiễn giá trị.
8. Chi tiết chương trình: Vui lòng truy cập website:
http://www.sbm.itb.ac.id/seed
Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham gia chương trình thông qua TTĐT&HTQT, vui lòng
KHÔNG tự ý đăng ký trực tiếp qua website trên.
9. Hướng dẫn nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng
9.1.Hồ sơ ứng tuyển
+ Sơ yếu lý lịch bằng Tiếng Anh;
+ Bảng điểm học kỳ gần nhất;
+ Chứng chỉ Anh ngữ (nếu có);
+ Thư trình bày nguyện vọng tham gia chương trình bằng Tiếng Anh;
+ Bản sao thẻ sinh viên và bản sao hộ chiếu còn hiệu lực.
9.2.Địa điểm nộp hồ sơ: TT ĐT&HTQT Lầu 2, 39 Hàm Nghi, Quận 1
9.3. Thời hạn đăng kí: Trước 17h00 ngày 13/05/2018.
TT ĐT&HTQT sẽ tiến hành phỏng vấn vào ngày 14-16/05/2018 và thông báo kết quả
tuyển chọn vào ngày 17/05/2018.
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Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô Yến Phương qua email:
phuongvdy@buh.edu.vn.
Trân trọng.

TL. Hiệu Trưởng
KT. Giám Đốc TT ĐT&HTQT
Nơi nhận:
- như trên;
- Đoàn Thanh niên, Các Khoa (để hỗ trợ truyền thông)
- Lưu: TTĐT&HTQT

Phó Giám Đốc TT ĐT&HTQT

ThS. Lương Thị Thu Thủy
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