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THÔNG BÁO
V/v Cấp học bổng 30 triệu đồng/ suất cho học sinh các trường chuyên tham dự khoá
đào tạo Đại học chính quy ngành Quản lý cảng và Logistics - Chương trình đào tạo
nước ngoài của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
Ngành “Quản lý Cảng và Logistics” do Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM
phối hợp cùng Trường ĐH Tongmyong Hàn Quốc thực hiện (được Bộ GD-ĐT cấp phép tại
quyết định QĐ số 522/QĐ-BGDĐT ngày 14/02/2015 và quyết định số 1824/QĐ-BGDĐT
ngày 31/05/2016). Thời gian đào tạo 4 năm: 2 năm đầu tại Việt Nam, 2 năm cuối tại Hàn
Quốc, đây là Chương trình đào tạo nhân lực Logistics chất lượng, sinh viên tốt nghiệp có
tay nghề cao làm chủ song ngữ Anh - Hàn, làm việc môi trường quốc tế. Chương trình nhằm
cung ứng thị trường lao động Logistics tại Việt Nam, tại Hàn Quốc và các quốc gia phát
triển Logistics trong khu vực và trên thế giới.
Nhằm tạo động lực và khuyến khích các em học sinh trường chuyên tham gia khóa
học, năm 2019 Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cấp học bổng 30 triệu/ suất, cụ
thể như sau:
1.
2.
3.
4.

Mục đích học bổng: Chính sách trọng dụng nhân tài.
Đối tượng:
Là học sinh các trường chuyên tốt nghiệp THPT năm 2019 nhập học chương trình;
Đạt điểm trung bình lớp 12 từ 8.0 trở lên.
Phạm vi: Cả nước.
Số lượng: 40 suất (30 triệu đồng/ 1 suất cho 2 năm học tại Việt Nam).

Ghi chú: Học bổng 2 năm cuối tại Hàn Quốc sẽ do trường Đại học Tongmyong cấp, với các
mức: 100% Học phí (nếu đạt IELTS 8.0), 60% Học phí (IELTS 7.0), 40% Học phí (IELTS
6.0). Ngoài ra, hằng năm trường Đại học Tongmyong còn cấp các suất học bổng đặc biệt:
toàn phần 100% học phí và bán phần 50% học phí cho sinh viên trong thời gian học 2 năm
cuối tại Hàn Quốc, sinh viên đạt tiêu chuẩn ngoại ngữ và học tốt sẽ tham gia viết bài luận để
dự xét học bổng này.
5. Thời gian nhận đơn: Từ ngày ra thông báo đến ngày 28/02/2019 tính theo dấu
bưu điện, đơn đăng ký học bổng (mẫu kèm theo).
Gửi về: Phòng Tuyển sinh và truyền thông Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường
Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, P.E004 - Số 2 Đường Võ Oanh, Phường 25,
Q. Bình Thạnh, TP.HCM). Hotline: 0906.681.588/ 028.3512.0766.
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Sau khi tiếp nhận hồ sơ nhà trường sẽ thông báo đến học sinh bằng văn bản thông qua
địa chỉ email iec@ut.edu.vn và đường bưu điện. Khi có học bạ THPT đề nghị các em photo
công chứng gửi về cho nhà trường để được công nhận chính thức.
CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Hotline: 0906.681.588/028.3512.0766 - Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ.
Website: iec.ut.edu.vn/lkqt | duhoclogistics.com
Email: iec@ut.edu.vn
Fanpage chương trình: www.facebook.com/IEC.GTVT/
Nơi nhận:
- Phòng tuyển sinh Trường (để p/h);
- BQT Website Trường (để t/b);
- Hiệu trưởng các Trường THPT chuyên (để t/b);
- IEC: Phòng TS, HTSV, ĐT, TC-KT (để t/h);
- Lưu VT: HC, TS.

VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)
TS. Nguyễn Tiến Thủy
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