
 

THÔNG BÁO 

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TẠI UNIVERSITY OF MODENA AND 

REGGIO EMILIA, ITALY 
Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo về chương trình trao đổi tại University of Modena 

and Reggio Emilia (UNIMORE) như sau: 
 

 Điều kiện dự tuyển: 
 

Sinh viên (bậc đại học hoặc thạc sỹ) các chuyên ngành sau: 

- Geology & Petroleum bao gồm các môn: Applied and Environmental Geochemistry, 

Applied Mictopaleontology, Geological Risks and Civil Protection 

- Electrical – Electronic Engineering: http://www.international.unimore.it/course.html?id=87 

 Số lượng sinh viên:  

- Khoa Điện – Điện tử 2: 3 

 Giá trị học bổng: 

- Chi phí đi lại: 1100 Euro 

- Chi phí sinh hoạt: 850 Euro/ tháng ( Học bổng được cấp tối đa trong vòng 6 tháng) 
 

 Hồ sơ dự tuyển gồm có: 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN: 

Sinh viên đi trao đổi sẽ học 1 học kỳ tại UNIMORE bắt đầu từ học kỳ mùa thu (Tháng 9 hoặc 

tháng 10). Hồ sơ dự tuyển gồm có: 

- Motivation letter (thư viết bằng tiếng Anh trình bày lý do, động lực và nguyện vọng tham 

gia chương trình) 

- Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh 

- Bảng điểm (Bản gốc tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh) 

- Chứng chỉ Anh văn: TOEIC, IELTS, TOEFL … hoặc các chứng chỉ, xác nhận khác (nếu 

có) 

- Bảng kế hoạch học tập theo mẫu: 

https://drive.google.com/file/d/1e56y8kgnlZlfloUCyW8fQKQFcb8QvAvy/view?usp=shari

ng  
- Các giấy tờ khác như: bảng hoạt động ngoại khóa, tham gia mùa hè xanh, giấy xác nhận gia 

đình khó khăn… (không bắt buộc, không cần dịch sang tiếng Anh) 

 

 Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ bản cứng đến địa chỉ sau đây  

Ms. Nguyễn Thị Nhàn, Phòng Quan hệ Đối ngoại, P. 102A5, Trường ĐH Bách Khoa 

 Hạn chót nhận hồ sơ: Ngày Thứ Sáu 25/05/2018 

 Vui lòng gửi danh sách đề cử sinh viên 

(https://drive.google.com/file/d/1oryQCquQOtO_z9-

GYk53A6q6USrVIK6K/view?usp=sharing) và bản mềm hồ sơ sinh viên được đề cử cho cô 

Nguyễn Thị Nhàn tại địa chỉ email: ntnhan@hcmut.edu.vn. Bản cứng hồ sơ sinh viên vui 

lòng gửi đến P. QHĐN tại 103 A5.  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  

PHÒNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018 
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