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THÔNG BAO 
Chuo'ng trInh h9c blng SDG Professional Course näm 2023 tti Tru*ng 

Dii h9c Cong ngh Nagaoka 

Kinh giri: Thu triRing các dorn vi trong Trueing 

Theo chuo'ng trInh hçip tác giüa Nhà tri1ng và Trung Dji h9c Cong ngh Nagaoka 
(Nht Bàn), Tru?ng Di h9c Cong ngh Nagaoka sê cung c.p h9c bng dào to trinh d 
Thac ST và Tin si cho can b, giãng viên cüa Nhà trung. Ni dung chuorng trInh h9c 
bng nhu sau: 

1. Ni dung tm dãi dành cho h9c viên 

- Duoc h tr 80.000 yen! tháng (co th së cO diu chinh). Luu rang hçc bng së bj 
dInh chi trong trithng hçip nguôi duçc cp h9c bng nghi h9c hoc không tham gia lap 

hçc rnt thai gian nht djnh. 

2. Diêu kiin tham dir 

- Là can ho, giãng viên Nhà truang, tiir 24 tui trô len tInh tai ngày 31/8/2023, sinh 
trong hotc sau ngày 02/4/1988; 

- NgiRii dà tirng nhan  hçc bng toàn phan cüa chInh phU Nht Bàn phãi có It nht 03 
näm kinh nghim giãng dy hotc nghiên ci.'ru k tr thai dirn nhn h9c bng cuôi cUng 
(tInh tâi tháng 8/2023) mai duqc tharn gia dir tuyn ian nay; 

- Sâ hüu mt trong nhüng diu kin v Ting Anh hoc Ting Nht sau day: 

+ Vâi Ting Anh: Dt cp d tiir B2 CEFR tth len vào thii dim nhp h9c Tru?mg 
Dai h9c Cong ngh Nagaoka. 

+ Vti Ting Nht: Dat  trinh d Ting Nht tü N2 trY len vào thai dim nhp h9c 
Trrnmg Dti h9c Cong ngh Nagaoka. 

* Ngoai ra, Triro'ng Di h9c Cong ngh Nagaoka cung dang trin khai hQc bng 
toàn phan cüa chInh phü (Monbukagakusho) v&i nhiêu tm dãi hon dành cho hQc 
vien. 

Nhung sinh vién dtt dü diu kin h9c bng SDG së cO co hi xin xét tuyn h9c bang 
toàn phan cüa ChInh phü, vài nhüng uu dãi nhu sau: 

- Min hoc phi, phi nhtp h9c (l phi xét duyt h so së ckrçic hoàn 1ii cho ung vien 
nu ung viên duçc chp thun cho h9c bng cüa ChInh phü NhQtt Bàn); 

- H trg sinh hoiit phi: 

+ Trinh d Thac Si: 144.000 JPY/tháng; 

+ Trinh d Tiên Si: 145.000 JPY/thãng. 

- Ye may bay mt luçit di và v (theo tuyn &thng duçic quy djnh bai MIEXT). 

Hçc being cp cho 2 nãm di vâi trInh d Thtc ST và 3 nàm di vâi trInh d Tin si. 
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3. HI so' dàng k 

- Chi tit v diu kin tharn du, h so däng k, các nganh h9c cüa chuong trInh xem 
tti website: https ://www.nagaokaut. ac.j p/e/nyuushi/examination/sdgp_course .html  

4. Tho'i hin np ho so' dàng k 

so dang k cüa các rng viên gl'ri v Phông Quan h Quc t (Phong 205B, Tang 
2, Nhã Al) truâc 1 lhOO ngày 22/09/2022. 

KInh d nghj Thu tri.thng các don vj thông báo rng râi dn toàn th can b, giãng 
viên và sinh viên cUa don v rnInh v chuong trinh h9c bng nay. Trong tnthng hqp can 
h tro them, d nghi lien h vâi PhOng Quan he Qu& t ('DT. 0225.3829109; Email: 
irdept@vimaru.edu.vn).  

Trân tr9ng. > 2.— 

No'i nhân: 

- Nhu trên; 

- PHT. Nguyn Thanh San (d b/c); 

- Luu: VT QHQT. 
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