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THÔNG BAO
Ye vic tuyn sinh di hQc tai Cu-ba näm 2022
KInh giri: Thu trueing các don vj trong Tru?Yng
Can cr Cong van s 864/TB-BGDDT ngày 26/7/2022 cüa B Giáo dic và Dào tao
v vic tuyn sinh di h9c tai Cu-ba din Hip djnh näm 2022, Nhà truO'ng thông báo tài
toàn th các don vj thông tin cii th nhu sau:
1. Thông tin chung v chiro'ng trInh hQc bong
- S h.rcing: có 10 sut h9c bang toàn phAn dào tao trinh d dai hçc;
- Nganh dào tao: 03 chi tiêu các ngành hQc;
- Thai gian dao tao: Tr 05 dn 06 näm h9c (bao gi)m 01 nAm h9c dir bj ting);
- Ngôn ngü sü diing trong qua trInh h9c tp là ting Tây Ban Nha;
- ChInh phü Cu-ba dip h9c bi)ng bao gi)m: hçc phi, bão him y th và b trj ch a
theo quy djnh cüa phia Cu-ba; ChInh phü Vit Nam dip ye may bay mt krçit di và v&
phi di duang, l phi lam h chiu, visa va dip bü sinh hoat phi theo ch d hin hành.
2. Oi t.rçrng và hi) so' dãng ki dr tuyên
- Di tuqng dir tuyn: sinh viên nãm thir nht cO kt qua 03 näm hçc THPT dt tü
7,0 trâ len;
- U'ng vien np hi) 50 trirc tuyn tai dia chi http://tuyensinh.vied.vnl; np 01 b hi)
so giy ting Vit và 02 b hi) so giy ting Tây Ban Nha bang thu chuyn phát nhanh
bão dam tOi Ciic Hcp tác qui)c t& Bô Giáo due và Dào tao, 35 Dai Ci) Vit, Qun Hai
Ba Trung, Ha Ni;
- Thyi han np hi) so trirc tuyn và hi) so giy: trir(rc ngày 20/09/2022.
D tim hiu các thông tin và mu van bàn lien quan viii lông truy cp websites:
www.moet.gov.vn và icd.edu.vn.
Kinh d nghj ThU truâng các don vj thông báo rtng räi dn toàn th sinh viên näm
thU nht cUa don vj minh v chuong trInh h9c bi)ng nay. Trong truang hçp din h trcr
them, d nghj lien h vâi Phông Quan h Qui)c t, Phong 205B, Tng 2, Nhà Al 'DT.
0225.3829109,' Email: irdept@vimaru.edu.vn).
Trân trong./.
Noi nhân:
- Nirn trén;
- Hiu tri.xâng (d b/c);
- Liru: VT, QHQT.
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