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THÔNG BAO 
V chu'o'ng trinh hQc bng MGC ti An D näm 2022 

KInh gri: Thu tru&ng các dan vj trong Tnthng 

Nhà truOng nh.n duc thông báo v Chuong trInh h9c bng tai  An f 2022 trong 
khuôn khô Hqp tác song Hang — sOng Me Cong (MGC) do ChInh phü An D tài trV. 
Thông tin v Chuong trInh h9c bng nhu sau: 

1. So lu'çrng 
10 suit hoc bng bc dai  hçc, sau dai h9c, tin si thuc các chuyên ngành khác 

nhau (trr y, duçc, thai trang, 1ut và các chuong trInh tIch hcp). 

2. Tài trçr hQc bong 
H9c bng bao gm: 1 phi visa, hoc phi, sinh hoat phi, ch a tti k tüc xá Va V 

may bay khü' hi rnt !n hing ph thông. 

3. Diêu kin dàng k dir tuyn 
- TM nghip pM thông trung h9c (dM vOi bc dai  h9c), tM nghip dai  h9c (dM vâi 

bc sau dti hçc), t6t nghip cao h9c (dM vâi bc tin si); 

- TrInh d ting Anh tM, dáp rng cãc tiêu chI cüa tru1ng np ho so; 

- Trong do tuM ttr 18 dn 30 tuM dM vai b.c dti h9c và sau dai  hçc, không qua 45 
tuM di vâi bâc tin si tInh dn th?yi dim thãng 7/2022. 

4. H so' dir tuyn 
U'ng viên gl'ri M so ban clrng (02 ban) v Vi Tng hcip Kinh t& B Ngoi giao. 

Dng thai, M so ban mm np tr?c tuyn qua cng: http://a2ascholarships.iccr.gov.in. 
Thai han  np M so cã ban cung và ban mrn: trtro'c ngày 29/4/2022. 

Thông tin chi tiM v chuong trInh va M so dir tuyn tham khão tai  trang din tu: 
http ://a2ascholarships . iccr. gov.in. 

KInh d nghj ThU tru&ng các don vj thông báo rng räi den toàn th cac sinh viên, 
can b, giáng viên cUa don vj mInh v chuong trInh h9c Mng nay. Trong truang hçip 
cn M trçY them, d nghj lien he vOi PhOng Quan h QMc th, .PhOng 205B, Tang 2, 
Nhà Al (D T. 0225.3829109; Email: irdept@vimaru.edu.vn).  

Trân tr9ng./h 

JS•10'j u/ian: 

- Nhix trên; 
- Hiu trtring (d b/c); 
- Lmi: VT, QHQT. —u-- 
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