
Hội thảo giới thiệu về các chương trình học bổng và tài trợ 

nghiên cứu của châu Âu 

Nhằm thông tin về cơ hội nhận học bổng nghiên cứu toàn phần và các chương trình tài trợ nghiên cứu của Châu 
Âu; cũng như tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu Việt Nam gặp gỡ và trao đổi với đại diện các tổ chức tài trợ 
học thuật đến từ châu Âu, EURAXESS sẽ kết hợp với Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM tổ chức “Hội 
thảo giới thiệu về các chương trình học bổng và tài trợ nghiên cứu của châu Âu” như sau: 
 
– Đối tượng tham dự: Các nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu, đại diện Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án, 
Phòng Hợp tác Quốc tế của các trường đại học… 

– Chi phí tham dự: Miễn phí 

 Thời gian: Từ 8g30 – 13g30 ngày Thứ Tư 27/11/2019 

 Địa điểm: Hội trường A4, Trường ĐH Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM 

  
Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM trân trọng kính mời đại diện Quý Trường Đại học sắp 
xếp thời gian đến tham dự và hỗ trợ phổ biến thông tin cho các cán bộ của trường về sự kiện 
nói trên. Xin vui lòng đăng ký thông tin tham dự tại link sau đây: https://www.eventbrite.sg/e/advancing-you-

research-career-in-europe-tickets-80007525663 
 
Vì số chỗ ngồi có hạn, link đăng ký sẽ đóng khi nhận đủ số lượng.  

Đề biết thêm chi tiết về chương trình, vui lòng xem thông báo đầy đủ tại link sau 

đây: http://iro.hcmut.edu.vn/tin-tuc/hoi-thao-gioi-thieu-ve-cac-chuong-trinh-hoc-bong-va-tai-tro-
nghien-cuu-cua-chau-au?lang=vi 

Mong được chào đón Quý Thầy/Cô tại hội thảo. 

Trân trọng./. 

Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM 

Nguyen Thi Pho (Ms.) 
Program Coordinator  
External Relations Office 
Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) - VNU HCM 
268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam 
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