(JDS) 2016
Học bổng Th

sĩ oà p ần, chương trình học bằng tiếng Anh (2 năm) tại các trường ĐH của Nhật Bản;
Thi TOEFL ITP miễn phí dành cho các ứng viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh;
Tài trợ toàn bộ chi phí tuy n sinh (vé máy bay về tham dự phỏng vấn tại Hà Nội, phí lưu trú, khám sức khỏe…);
Hỗ trợ toàn di n từ JICE trong suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ, tuyển sinh, học tập tại Nhật Bản và trở về nước.

Đ ều ki n d tuy n:
Độ tu i 24 – 39 í đến ngày 1/4/2017;
Tốt nghi p đ i h c h chính quy;
Có 2 ă k
m làm vi c t ơ q
à ướ ,
(trong đó có ít nhất 6 tháng làm việc tại cơ quan hiện tại).

ườ

đ ih ,

o đẳng t i Vi t Nam

Ngành h c:
Tăng cường Hệ thống Kinh tế Thị trường, Phát triển mạng lưới Giao thông Vận tải và Phát triển Đô thị, Năng
lượng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Môi trường, Biến đổi Khí hậu, Ngăn ngừa Thảm họa, Tăng
cường Hệ thống Luật pháp, Tăng cường Năng lực Hành chính…

H n nộp h sơ: 17:00, ngày 21 tháng 10 ă

2016

(Vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Dự án JDS hoặc qua đường bưu điện).
Truy c p http://jds-scholarship.org/country/vietnam/ đ biết thêm thông tin chi tiết
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