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THÔNG BAO 
Ye tuyên sinh di h9c tti U-crai-na nàm 2022 

KInh giri: Thu trn&ng các don vj trong Trueing 

Th%rc hin thông báo cUa Bt Giáo diic va Dào tto v Chuong trInh tuyn sinh di 
h9c tai  U-crai-na näm 2022 trong khuôn kh Hip djnh hçirp tác trong linh vre giáo diic 
giüa Viët Nam va U-crai-na, Nhã trueing thông báo tâi các don vj thông tin chi tiêt ye 
Chuong trInh nhu sau: 

1. So lu'çrng 
CO 25 h9c bng dào tto trInh d dai  h9c, thtc Si; 05 h9c bng dào tao  trInh d tiên 

si theo các khi ngành: khoa h9c k5 thut, khoa h9c xä hti và nhân van. 

2. Thô'i gian dào tao 
- Chuong trInh dai  h9c: 03-04 näm hçc; 

- Chuong trInh thac Si: 02 näm h9c; 

- Chuong trInh tin Si: 03-04 näm. 

(Chwa bao gm 01 nám hQc dy' bj tieng) 

3. Ch d hQc bng 
- ChInh phU U-crai-na tip nhân dào tao, nghiên ccru min phi, cp h9c bong hang 

tháng và b trI ch a trong k tue xã vâi chi phi áp diing theo quy djnh cüa ChInh phü 
U-crai-na; 

- Chinh phU Vit Nam cp ye may bay mt luçit di va v, phi di duang, l phi lam 
h chiu, visa, bão him y th và cp bü sinh hott phi hang tháng cho toàn khóa hc 
theo ch do hiên hành. 

Thai han  nhn h so: trinic ngày 11/3/2022. Thông tin chi tit v chuong trInh và 
so dij tuyn vui lông tham khão tai  trang din tü: http://www.icd.edu.vn. 

Kinh d nghj ThU truâng các don vj thông Mo rng räi dn toàn th các sinh viên, 
can b, giãng viên cUa don vj mInh v chuong trinh nay. Trong trithng hçp cn h trci 
them, d nghj lien h vOi Phông Quan h Quc t& PhOng 205B, T&ng 2, Nhà Al 
(DT: 0225.3829109; Email: irdept@vimaru.edu.vn).  

Trân tr9ng./.k 

Nri nhOn: 
- Nhix trên; 
- Luu: VT, QHQT. 
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