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Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018 

THÔNG BÁO 

V/v cấp Học bổng toàn phần chương trình kiến tập và tu nghiệp sinh tại Nhật 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo chương trình cấp 

Học bổng toàn phần tu nghiệp sinh và kiến tập tại Nhật dành cho sinh viên Nhà trường như 

sau: 

I. Nội dung chương trình 

1. Học bổng chương trình Tham quan và kiến tập 3 tháng tại Nhật 

- Mức học bổng: 100.000.000đ/suất x 3 suất (không quy đổi thành tiền) 

- Số lượng: 03 sinh viên 

- Đối tượng: Sinh viên nữ đang học ngành Điều dưỡng khoá 9, 10 tại Trường và cơ sở 

128A Hồ Tùng Mậu. 

- Tiêu chuẩn: Học lực học kỳ I năm học 2017-2018 đạt 6,0 trở lên, điểm rèn luyện loại 

Tốt trở lên, ưu tiên sinh viên đang tham gia các khoá đào tạo tiếng Nhật của Trường hoặc 

có trình độ tiếng Nhật từ N5 trở lên. 

- Phương thức cấp học bổng: xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp 

-  Thời gian kiến tập: Tháng 5 – 8/2018 (dự kiến) 

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước 10h00 ngày 06/4/2018 (thứ 6) 

2. Học bổng chương trình Tu nghiệp sinh 3 năm tại Nhật 

- Mức học bổng: 2.500.000 – 3.000.000 Yên Nhật (tương đương 500.000.000đ-

600.000.000đ)/suất x 6 suất (không quy đổi thành tiền) 

- Số lượng: 06 sinh viên (3 sinh viên ngành Điều dưỡng, 3 sinh viên các ngành khác) 

- Đối tượng: Sinh viên nữ đang học khoá 8,9 tại Trường và cơ sở 128A Hồ Tùng Mậu. 

- Tiêu chuẩn: sinh viên thuộc diện Hộ nghèo hoặc cận nghèo có học lực học kỳ I năm 

học 2017-2018 đạt 6,0 trở lên, điểm rèn luyện loại Tốt trở lên. 

- Phương thức cấp học bổng: xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp 

- Quyền lợi: Sinh viên được trợ cấp toàn bộ chi phí xuất cảnh. 

-  Thời gian học bắt đầu tiếng Nhật: 15/4/2018, thời gian xuất cảnh: tháng 11/2018 

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước 10h00 ngày 06/4/2018 (thứ 6) 

- Thời gian phỏng vấn: 10/4/2018 (thứ 3) 

3. Hồ sơ gồm: 

Cả 2 chương trình Học bổng toàn phần tại Nhật ở mục 1, 2 trên, sinh viên nộp hồ sơ 

xét tuyển gồm: 



- Học bạ, Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc) 

- 01 Chứng minh thư (hoặc thẻ căn cước công dân), Sổ hộ khẩu (bản foto công 

chứng) 

- 4 ảnh 4x6 (chụp nền trắng) 

- Đơn xin tham gia xét tuyển có xác nhận của khoa (theo mẫu gửi kèm) 

- Giấy xác nhận Hộ nghèo, cận nghèo (đối với chương trình Tu nghiệp sinh 3 năm 

tại Nhật) 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Các khoa, đơn vị 

- Phổ biến chi tiết nội dung chương trình trên tới toàn thể HSSV của khoa, đơn vị 

mình quản lý và xác nhận vào Đơn xin tham gia xét tuyển của sinh viên khoa mình.  

2. Các phòng  

- Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục tiếp nhận hồ sơ của các sinh viên, 

tổng hợp và báo cáo Ban giám hiệu trước ngày 08/4/2017.  

- Phòng Tuyển sinh chủ trì việc xét chọn hồ sơ đối với chương trình Tham quan và 

kiến tập 3 tháng tại Nhật, soạn mẫu Đơn xin tham gia xét tuyển để phát cho sinh viên. 

Thông tin đến sinh viên qua các kênh truyền thông của Trường và thông báo kết quả trúng 

tuyển cho sinh viên. 

Chi tiết liên hệ: Thầy Lịch – 0936 554 007 (Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra 

giáo dục) hoặc Cô Hường (0976 108 664). 

Đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện và hoàn thành đúng thời gian trên. 

 

Nơi nhận:  KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Các phòng, khoa, đơn vị; 

- Lưu: VT, CTSV. 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Đoàn Thị Thu Hương 

  


