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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh viên tham gia chương trình Global Citizenship 2018 tại Indonesia

Trường Đại học Parahyangan Catholic, Indonesia (UNPAR), UNPAR là một
trong những đối tác quan trọng của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM trong tổ
chức Hội đồng mạng lưới học thuật Đông Nam Á (ALNC). Trong năm 2018,
UNPAR tổ chức chương trình Global Citizenship 2018 với chủ đề “Biến đổi khí
hậu toàn cầu”. Chương trình được tổ chức cho các sinh viên trong khối ASEAN,
bao gồm chuỗi các hoạt động như bài giảng, hội thảo, giao lưu văn hóa, học thuật
và tham quan Bali- hòn đảo xinh đẹp của Indonesia. Nay Trung tâm Đào tạo và
Hợp tác Quốc tế (TT ĐT&HTQT) trân trọng thông báo tới sinh viên về việc ứng
tuyển tham gia chương trình trên với chi tiết sau:
1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đang học tập tại BUH.
2. Số lượng tham dự: Tối đa 05 sinh viên.
3. Yêu cầu: Sinh viên có thành tích học tập và khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt
4. Thời gian: Từ ngày 14/01 – 21/01/2018.
5. Địa điểm: Trường Đại học Parahyangan Catholic, Indonesia
6. Chi phí tham dự: Sinh viên đóng phí tham dự chương trình 250 USD (Phí
tham dự đã bao gồm chi phí khách sạn, ăn sáng, ăn trưa và đi lại trong suốt thời
gian diễn ra chương trình. Chi phí không bao gồm chi phí ăn tối và các chi phí
phát sinh khác). Sinh viên tự trang trải chi phí máy bay khứ hồi Việt Nam- Bali,
Indonesia (dự kiến vé máy bay khứ hồi khoảng 400 USD).
7. Chứng chỉ khóa học: Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận chứng
chỉ do UNPAR cấp.
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8. Mục tiêu chương trình: Chương trình nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên thuộc
các trường Đại học trong khối ASEAN giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức.
Đồng thời cũng là cơ hội để sinh viên nâng cao khả năng tiếng Anh và kỹ năng
mềm.
9. Chi tiết chương trình: Vui lòng xem tập đính kèm và website:
http://io.unpar.ac.id/international-student-conference-global-citizenship-2018

10. Ứng tuyển
10.1. Hồ sơ ứng tuyển
+ Sơ yếu lý lịch bằng Tiếng Anh;
+ Chứng chỉ Anh ngữ (nếu có);
+ Thư trình bày nguyện vọng tham gia chương trình bằng Tiếng Anh;
+ Bản sao thẻ sinh viên và bản sao hộ chiếu còn hiệu lực.
10.2. Địa điểm nộp hồ sơ
- TT ĐT&HTQT Lầu 2, 39 Hàm Nghi, Quận 1
10.3. Hạn chót đăng kí: Trước 17h00 ngày 27/10/2017. TT ĐT&HTQT sẽ thông
báo kết quả tuyển chọn vào ngày 30/10/2017.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ TT ĐT&HTQT qua email:
trungtamdthtqt@buh.edu.vn.
Trân trọng.

TL. Hiệu Trưởng
KT. Giám Đốc TT ĐT&HTQT
Nơi nhận:
- như trên;
- Lưu: TTĐT&HTQT

Phó Giám Đốc TT ĐT&HTQT
(Đã ký)
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