Tuyển Dự án Tăng cường đào tạo tiến sĩ
Thứ ba, 05 Tháng 3 2019 02:02

Văn phòng AUF tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dự án tăng cường đào tạo tiến sĩ, với các nội dung chính như sau:
1. Mục đích
Tăng cường chất lượng đào tạo tiến sĩ thông qua hợp tác quốc tế.
2. Nội dung hỗ trợ
Dành cho giảng viên của trường chủ trì dự án hoặc đối tác học thuật:
Thỉnh giảng chuyên gia nước ngoài,
Cử giảng viên đi tu nghiệp nước ngoài,
Học bổng đào tạo tiến sĩ bán thời gian ở nước ngoài;
Dành cho trường chủ trì dự án và các đối tác học thuật:
Mời chuyên gia nước ngoài đến hoặc cử cán bộ đi công tác nước ngoài nhằm phát triển quan hệ hợp tác khoa học quốc tế,
Mọi hoạt động khác cần thiết cho quá trình triển khai dự án: tổ chức hội thảo trong khuôn khổ chương trình đào tạo, quảng
bá truyền thông (trừ vật phẩm quà tặng), …;
Góp một phần chi phí quản lí dự án: tối đa 6 % tổng kinh phí AUF hỗ trợ.
3. Kinh phí và thời gian hỗ trợ
Tuỳ theo quy mô của từng dự án, có thể đến 25.000 euro nhưng không vượt quá 60 % tổng kinh phí dự án, trong thời gian tối đa 36
tháng.

4. Hạn chót nộp hồ sơ: 15/04/2019.
Bản tóm lượt tiếng Việt, tải tại đây.
Chi tiết thông báo tiếng Pháp
tại: https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-projets-accompagnement-au-renforcement-desformations-de-niveau-doctoral-dans-la-region-asie-du-sud-est/.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:
Nguyễn Tấn Đại - Phụ trách văn phòng AUF tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Số 49 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
ĐT: + 84 28 38 27 95 50 (Máy lẻ: 104)
Email: nguyen.tan.dai@auf.org
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