BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

/TB-ĐHKT-TCHC

THÔNG BÁO
V/v khóa bồi dưỡng tiếng Anh tại Đại học Massey, New Zealand
Theo thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học
Massey, New Zealand cấp 03 suất học bổng bồi dưỡng tiếng Anh cấp độ chuyên sâu (Deep
level) và chuyên sâu nâng cao (Deep Advanced level) cho viên chức UEH trong năm 2018.
Trường thông báo thông tin cụ thể và khung thời gian xét chọn ứng viên tham gia như sau:
1. Đối tượng: Viên chức UEH.
2. Thời gian khóa bồi dưỡng: Từ ngày 12/9/2018 đến ngày 01/02/2019.
3. Điều kiện đầu vào: Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.0 (all bands) đối với
cấp độ chuyên sâu, IELTS 5.5 (all bands) đối với cấp độ chuyên sâu nâng cao. Ứng viên cần
có chứng chỉ IELTS còn trong thời hạn hiệu lực 2 năm để chứng minh điều kiện đầu vào.
4. Quyền lợi của ứng viên: Trong thời gian bồi dưỡng, ứng viên trúng tuyển được
hưởng 100% thu nhập; miễn trừ 50% định mức giờ chuẩn và định mức nghiên cứu khoa
học. UEH hỗ trợ 100% chi phí vé máy khứ hồi hạng phổ thông, chi phí lưu trú tại
Palmerston North - NZL (tối đa không quá 300USD/tháng).
5. Nghĩa vụ của ứng viên: Trong thời gian bồi dưỡng, ứng viên có nghĩa vụ (1) đáp
ứng các yêu cầu của khóa học và được cấp chứng chỉ hoàn thành, (2) tham gia các hội thảo
phù hợp, (3) tham gia kiến giảng tại Đại học Massey môn học có liên quan đến chuyên môn
giảng dạy và (4) viết báo cáo cuối khóa theo yêu cầu.
6. Khung thời gian xét chọn:
 Từ ngày 25/6 - 13/7/2018: Ứng viên nộp phiếu đánh giá (đính kèm) và bản phôt
chứng chỉ IELTS.
 Ngày 16 - 18/7/2018: Họp hội đồng xét chọn ứng viên.
 Ngày 19/7/2018: Công bố kết quả xét tuyển và ứng viên trúng tuyển liên hệ Phòng
Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế để thực hiện thủ tục xin visa nhập cảnh.
Đề nghị các Trưởng đơn vị phổ biến nội dung thông báo này đến viên chức trong đơn
vị biết để thực hiện.
Thông tin trao đổi (nếu có) và hồ sơ theo yêu cầu gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính
(Ms. Đoan Trân) qua  doantran@ueh.edu.vn -  38229272 ext.11 -  0908940035./Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc trường;
- Portal UEH;
- Lưu: VT, TCCB.

