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Hà Nội, ngày22 tháng07 năm 2021

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Giáo vụ các khoa thuộc Học viện Khoa học và Công nghệ

Học viện Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Trường Đại học Osaka, Nhật
Bản tổ chức khóa đào tạo theo chương trình chứng chỉ quốc tế (OUICP) dành cho các
học viên và nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học và Công nghệ như sau:
1. Lĩnh vực đào tạo: 04 lĩnh vực, gồm:
- Công nghệ và Khoa học nano
- Vật lý tính toán
- STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán)
- Công nghệ sinh học
2. Hình thức và thời gian đào tạo:
- Chương trình kéo dài 1 năm, từ tháng 10/2021 đến hết tháng 8/2022. Trong đó
có 2 – 3 tháng tại Nhật Bản theo các thời gian lựa chọn sau:
+ 01/12/2021 – 31/01/2022
+ 01/04/2022 – 31/05/2022
+ 01/06/2022 – 31/07/2022
- Hoàn thành 6 – 8 tín chỉ, trong đó 3 – 4 tín chỉ học online và 3 – 4 tín chỉ thực
hành trong các nhóm nghiên cứu trong thời gian ở Nhật Bản
3. Học bổng
Mỗi học viên sẽ được cấp học bổng 50.000 yen/tháng trong thời gian ở Nhật Bản.
Học bổng cấp tối đa 3 tháng cho mỗi học viên.
4. Điều kiện dự tuyển
Học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh đang theo học các chương trình đào tạo
của Học viện Khoa học và Công nghệ.
5. Đăng kí dự tuyển
- Các ứng viên gửi thông tin đăng kí cho Học viện Khoa học và Công nghệ với
các thông tin như sau:

+ Họ và tên
+ Địa chỉ email
+ Ngày tháng năm sinh
+ Khoá học (thạc sĩ hoặc tiến sĩ)
+ Ngày nhập học và ngày tốt nghiệp dự kiến
- Thời gian nộp đăng kí: từ ngày 22/07/2021 đến hết ngày 05/08/2021
6. Hướng dẫn nộp hồ sơ
- Ứng viên gửi Email đăng ký về địa chỉ: slamnguyen611@gmail.com với tiêu đề:
[GUST_OUICP] Họ tên_CCCD_Số điện thoại liên hệ
- Người nhận: CV. Nguyễn Sơn Lâm, điện thoại 08 6644 8788
- Sau khi có danh sách đăng kí, Học viện sẽ hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ.
7. Thời gian xét tuyển
Dự kiến trước ngày 11/08/2021
Thông tin chi tiết xin liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ và xem tại trang web của
Học viện Khoa học và Công nghệ: http://www.gust.edu.vn, hoặc thông báo đính kèm.
Rất mong sự quan tâm của các học viên và nghiên cứu sinh.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử của Học viện;
- Bảng tin Học viện
- Lưu: VT, QLKH&HTQT, SL
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