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THÔNG BAO 
Ye vic tuyên sinh di hQc tii Ba Lan näm 2021 

KInh gi'ri: Thñ truxng các don vj trong TruOng 

Th?c hin thông báo s 189/TB-BGDDT ngày 03/03/2021 cüa B Gião diic và 

Dào tto v Chisong trinh tuyn sinh di hçc tti Ba Lan din Hip djnh nãm 2021 trên 

Co sO' ThOa thutn giüa B Giáo diic và Dào to Vit Nam và B Khoa h9c và Giáo diic 

dti hçc Ba Lan v hçp tác trong linh vrc giáo diic dti h9c, TruOrng DHHHVN thông 

báo dn toàn th can b, giãng viên, sinh viên thông tin v Chuong trInh nhu sau: 

1. So lirçrng 

Tng s có 20 su.t h9c bng cho cong dan Vit Nam di dào tto tti Ba Lan theo 

trInh do dai h9c, thac Si, tiên Si. 

2. Thô'i gian dào tio 

- Chuong trInh dti h9c: tir 03 dn 04 näm h9c; 

- Chuong trinh thc Si: 02 närn hçc; 

- Chuong trInh tin Si: tir 03 dn 04 nãrn. 

(Chwa bao gm 01 nàm hQc dy' b/ tiê'ng Ba Lan) 

3. Chê d hQc bong 

- Chjnh phü Ba Lan rnin hçc phi và phi nghien ciru, b tn ch O' theo quy djnh 

cüa ChInh phU Ba Lan; 

- Chinh phü Vit Narn cp ye may bay mt hrçt di và v, phi di du?rng, phi lam h 

chiu, visa, bão him y t và cp bU sinh hoat phi hang tháng theo ch d hin hãnh 

d& vâi km h9c sinh h9c bng Hip djnh ti Ba Lan. 

4. Ho so' dir tuyn 

- Htn np h so dAng kI: den hêt ngày 15/04/202 1. 

- 1u1J'ng viên np h so trirc tuyn tai trang http://tuyensinh.vied.vnl  dng thO'i 

chuyn 01 b h so giy chInh thirc bang ting Vit và 02 b h so giy bang tiéng Ba 

Lan hotc ting Anh dn Ciic Hçip tãc quc t - Bô Giáo diic và Dào tto, 35 Dti Co 

Vit, Hai Ba Trung, Ha Ni. 

Thông tin chi ti& v chisong trInh, di tuçing và diu kin 11ng tuyn, quy trInh xét 

tuyn và h so dr tuyn vui lông tham khâo tti trang din tü: 

www. moet. gov. vn, www.icd.edu.vn,' www. nawa. gov.pl. 



KInh d nghj Thñ trisâng các thin vj thông báo rng räi dn toàn th can b, giãng 
vien Va sinh viên cüa don vj mmnh v chi.rong trInh h9c bng nay. Trong tru?ing hçip 

cAn h trV them, d nghi lien he vâi PhOng Quan he Quc th, PhOng 205B, TAng 2, 

Nhà Al (DT: 0225.3829109, Email: irdept@vimaru.edu.vn).  

Trân trong./. 

Noinhân: 

- Nhu trén; 
- Hiu tnring (d b/c); 
- Luii: VT, QHQT. 
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