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Chương trình Học bổng Sau Đại học của chính phủ Nhật (MEXT)

Phòng Quan hệ Đối ngoại có nhận được thông tin về Chương trình Học bổng Sau Đại học của
chính phủ Nhật (MEXT) dành cho sinh viên quốc tế trong các chuyên ngành Kĩ thuật Cơ khí,
Điện và Vật liệu (MEM). Chương trình này dành cho những ứng viên không phải công dân Nhật
Bản một cơ hội để lấy bằng cấp Tiến sĩ kĩ thuật (chương trình 3 năm) hoặc Thạc sĩ kĩ thuật
(chương trình 2 năm) tại Trường Đại học Tokyo- Nhật Bản.

10 ứng viên xuất sắc nhất sẽ được tặng học bổng MEXT (học bổng chính phủ Nhật Bản) cho
một trong những chuyên ngành sau:

- Kĩ thuật Cơ khí

- Kĩ thuật điện và Hệ thống thông tin

- Kĩ thuật vật liệu

- Hàng không và Vũ trụ

- Kĩ thuật hệ thống hóa học

Nếu sinh viên hoàn tất chương trình Thạc sĩ với thành tích xuất sắc sẽ có cơ hội tiếp tục nhận
học bổng toàn phần cho chương trình Tiến sĩ.

Ứng viên quan tâm xin nộp đơn trực tuyến, hạn chót là ngày 30 tháng 11 năm 2012.
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Mọi thông tin chi tiết về học bổng và cách thức nộp đơn xin vui lòng xem tại website http://www
.mem.t.u-tokyo.ac.jp/

Nếu có thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với Văn phòng phụ trách Chương trình Sau Đại học của
Đại học Tokyo qua email: admin@mem.t.u-tokyo.ac.jp

Mong Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm đăng kí dự tuyển.

P.QHĐN

(Nguồn: http://www.iro.hcmut.edu.vn/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;i
d=1582%3Ahc-bng-chinh-ph-nht-bn-ti-trng-i-hc-tokyo&amp;catid=109%3Ahoc-bong-trao-doi-n
gan-han&amp;Itemid=470&amp;lang=vi
)
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