
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN ỨNG VIÊN 

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC BA LAN NĂM 2022 
 

Với tâm huyết là điểm cầu “KẾT NỐI TRI THỨC GIỮA VIỆT NAM VÀ BA LAN”, tạo cơ hội học tập nâng 

cao trình độ cho học sinh-sinh viên, Trung Tâm Văn Hóa và Ngôn Ngữ BA LAN – HTT tuyển ứng viên tham gia 

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC BA LAN 2022 với nội dung cụ thể như sau: 
 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: 

Sinh viên ngành tiếng Anh, khối Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có nguyện vọng học liên thông Đại học 

tại Ba Lan sau khi tốt nghiệp tại HTT. 

II. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ THÔNG TIN ĐÀO TẠO 

NGÀNH TRÌNH ĐỘ THỜI GIAN Yêu cầu ngoại ngữ 

+ Ngôn ngữ Anh + Truyền thông Dự bị đại học 1 năm Không yêu cầu trình độ đầu vào 

+ Logistics + Điều dưỡng Đại học 3 - 4 năm 

IELTS tối thiểu 6.5 + Khối kinh tế + Du lịch - khách sạn 
Thạc sĩ 1.5 - 2 năm 

+ Công nghệ thông tin + Đào tạo phi công 
 

III. THÔNG TIN HỒ SƠ VÀ KINH PHÍ THAM GIA: 

1. Hồ sơ ứng tuyển:  

- Sơ yếu lý lịch, sổ hộ khẩu,  giấy khai sinh, CCCD của bố mẹ + học sinh; 

- Hộ chiếu, Ảnh  (12 cái 4x6 và 4 ảnh 3,5x4,5); 

- Bảng điểm (học bạ), bằng cấp 3, bằng tốt nghiệp cao nhất (Bản sao); 

- Chứng chỉ tiếng anh (nếu có); 

- Giấy tờ chứng minh thu nhập của bố mẹ học sinh;     

- Hồ sơ chứng minh thu nhập (Sổ đỏ + Sổ tiết kiệm tối thiểu 10.000$).              

2. Kinh phí tham gia: 

7.000 EUR - 8.500 EUR  (tương đương 175 -210 triệu vnđ), bao gồm:   

+ Học phí 01 năm tại Ba Lan + Phí làm hồ sơ, visa 

+ Phí dịch thuật hồ sơ, hợp pháp hóa lãnh sự + Phí bảo hiểm của sinh viên 

+ Phí Visa nộp tại Đại Sứ Quán + Vé máy bay Hà Nội – Warsaw (Ba Lan) 

IV. QUYỀN LỢI SINH VIÊN KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC BA LAN-HTT 

- Được học tập trong nền giáo dục phát triển, chất lượng hàng đầu Châu Âu; 

- Du học sinh của HTT sẽ được nhận học bổng giảm 20% học phí khóa học tiếng Anh chương trình dự bị Đại học 

tại Trường UITM tại Ba Lan; 

- Môi trường sống an toàn với chi phí rẻ và đễ dàng kiếm việc sau khi ra trường;  

- Nhiều cơ hội xin học bổng; Học phí  thấp (tương đương mức học phí Đại học tại Việt Nam) 

- Được giới thiệu việc làm thêm, không bị giới hạn về số giờ làm/tháng, mức thu nhập từ 1000-1500 EUR/tháng; 

- Sau khi tốt nghiệp có thể ở lại làm việc, cơ hội định cư lâu dài tại Ba Lan – Châu âu. 

V. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

Sinh viên có nguyện vọng tham gia đăng ký theo mẫu (kèm theo) và nộp cho giáo viên cố vấn Khoa/Phòng 

tuyển sinh và truyền thông trước ngày 15/06/2022.  

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 

 Phòng Tuyển sinh: 0928.88.99.00 (C. Nga) – 0976.108.664 (C. Hường)  

 Địa chỉ: Số 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2022 


