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THÔNG BAO 
Ye tuyn sinh di hQc tai  Ba Lan näm 2022 

KInh giri: Thu trithng các don vi trong Tnrng 

Nba trtr?lng nhn di.rçic thông báo cüa B Giáo diic và Dào tao  v chuong trInh 
tuyn sinh di hçc tai  Ba Lan din Hip djnh nàrn 2022. Thông tin c11 th nhu sau: 

1. So 1uçrng và ngôn ngfr 
- S luçmg h9c bng gm 20 suit cho cong dan Vit Nam di dào tao tai Ba Lan 

theo trinh dO dai h9c, thac si và tiên 51. 

- Ngôn ngü sü diing trong qua trinh hc tp và nghiên ciru là ting Ba Lan. fljng 
viên chua tl'rng h9c dai  hçc hoc sau dai  h9c  tai  Ba Lan së duçic b trI h9c 01 näm d? 
bj ting Ba Lan truOc khi vào h9c chuyên nganh. 

2. Thôi gian dào tao 
- Chirong trInh dai  h9c: tir 03 dn 04 näm h9c; 

- Chuong trInh thac si: 02 näm h9c; 

- Chuong trInh tin si: t1r 03 dn 04 näm. 
(Chu'a bao gm 01 nám hQc dy' bj tiê'ng Ba Lan) 

PhIa Ba Lan không tip nhn dào tao  các ngành v Y, Duc, Ngh thut. 

3.Chdh9cbng 
ChInh phü Ba Lan rnin hQc phi và phi nghiên cfru, b trI ch a. Chjnh phü Vit 

Nam cp ye may bay mOt  luçit di và v, phi di duang, phi lam hO chiu, visa, bão hiêm 
y t và cp bU sinh hoat phi hang tháng theo ch dO hin hành di vOi du h9c sinh hçc 
bng Hip djnh tai  Ba Lan. 

Th?yi han  nhtn h so: tru&c ngày 3 1/3/2022. Thông tin chi tit v chuong trInh và 
h so d? tuyn vui lông tham khào tai  trang din ti'r: http://www.icd.edu.vn. 

Kinh d nghj ThU truâng cãc don vj thông báo rng räi dn toàn th các sinh viên, 
can bO,  giãng viên cUa don vj minh v chuong trInh nay. Trong tnrang hqp c.n h trV 
them, d nghj lien h vâi PhOng Quan he Quc t, PhOng 205B, Tang 2, Nhà Al 
(DT: 0225.3829109; Email. irdept@vimaru.edu.vn). 

Trân trong./. _ 
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