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THÔNG  BÁO  
CHƯƠNG  TRÌNH  THỰC  TẬP  TẠI  ĐẠI  HỌC  KASESART,  THÁI  LAN  2019  
  

Khoa  Khoa  học  Đại  học,  Đại  học  Kasetsart,  Thái  Lan  thông  báo  hỗ  trợ  các  suất  học  bổng  hỗ  trợ  
cho  sinh  viên  quốc  tế  học  tập  và  nghiên  cứu  ngắn  hạn  tại  trường  năm  2019  theo  3  chương  trình  sau:  
1.  Trao  đổi  sinh  viên  (Exchange  Program)  
   Đối  tượng:  sinh  viên  và  sinh  viên  đã  tốt  nghiệp  
   Nội  dung  chương  trình:  Học  và  thực  hiện  nghiên  cứu  
   Thời  gian:  1  học  kì  (4  tháng)  
2.  Chương  trình  Sinh  viên  nghiên  cứu  (Research  Student)  
   Đối  tượng:  học  viên  cao  học/nghiên  cứu  sinh  (graduate  student)  
   Nội  dung  chương  trình:  thực  hiện  một  phần  nghiên  cứu  của  Luận  văn/Luận  án  
   Thời  gian:  trên  4  tháng  
3.  Chương  trình  Hè  (Summer  School)  
   Đối  tượng:  sinh  viên  (undergraduate  student,  trên  10  sv)  
   Nội  dung  chương  trình:  học  cùng  với  sinh  viên  KU  
   Thời  gian:  trên  2  tuần  
Học  bổng  hỗ  trợ  gồm:    
  
  
  
  
  

Chi  phí  chỗ  ở  (phòng  máy  lạnh,  2  sv/phòng)  
Học  phí  
Học  phí  lớp  tiếng  Thái  
Phí  gia  hạn  visa  
Chi  phí  tổ  chức  các  hoạt  động  ngoại  khóa  và  giao  lưu.  

  Hồ  sơ  đăng  kí  tham  gia  dự  tuyển  gồm  Phiếu  đăng  kí  dự  tuyển  (theo  mẫu),  Bảng  điểm  (đến  học  kì  
gần  nhất).  Hạn  chót  nhận  hồ  sơ  đăng  kí  tham  gia  Chương  trình  ở  Văn  phòng  Bộ  môn  Công  nghệ  
Sinh  học  (Văn  phòng  Bộ  môn,  Nhà  A1):  ngày  24/09/2018.  
Hạn  chót  nộp  hồ  sơ  cho  KU:  31/10/2018.    
Chi  tiết  về  Chương  trình  vui  lòng  liên  hệ:  cô  Tôn  Bảo  Linh,  e-mail:  tonbaolinh@hcmuaf.edu.vn  

  

  

