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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn sinh viên tham dự Dự án Erasmus 2023 

 

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về việc tuyển chọn sinh viên 

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tham gia dự án trao đổi học thuật 

Erasmus 2023 như sau: 

1. Hình thức dự án 

Trao đổi sinh viên tham gia khóa đào tạo ngắn hạn kéo dài 4,5 tháng tại Trường Đại học 

Dubrovnik (Croatia) 

2. Đối tượng tham gia 

Sinh viên năm 3 trở đi; Khối ngành đào tạo khoa học hàng hải; Hệ đào tạo chất lượng cao 

và đại trà 

3. Số lượng: 02 sinh viên 

4. Hồ sơ đăng ký 

- Sơ yếu lý lịch (CV) 

- Thư phát biểu động lực 

- Bảng điểm (tiếng Anh và tiếng Việt) 

- Chứng chỉ tiếng Anh (tối thiểu TOEIC 500 hoặc IELTS 6.0 hoặc chứng chỉ tiếng Anh 

hàng hải) 

5. Quyền lợi của sinh viên 

- Cơ hội học tập tại Trường Đại học Dubrovnik 

- Hỗ trợ sinh hoạt phí: 800 Euro/tháng/sinh viên 

- Hỗ trợ chi phí đi lại: 1500 Euro/sinh viên 

- Chi trả toàn bộ chi phí lưu trú  

6. Tiếp nhận hồ sơ 

Sinh viên mong muốn tham gia dự án gửi 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh đến: 

- Người tiếp nhận: ThS. Trần Thị Anh Thơ – Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác 

quốc tế 

- Email: anhtho.tran@ut.edu.vn  

- Thời hạn tiếp nhận: Trước ngày 25/11/2022. 

Lưu ý: Sau khi xét chọn hồ sơ đạt yêu cầu, Nhà trường sẽ liên hệ để hỗ trợ sinh viên hoàn 

tât các thủ tục cần thiết. Vì vậy, khi đăng ký tham gia Dự án, sinh viên cần cung cấp chính xác 

số điện thoại và địa chỉ email cá nhân. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Công tác sinh viên (để phối 

hợp); 

- Viện hàng hải (để phối hợp); 

- Đoàn Thanh nhiên (để phối hợp) 

- Lưu KHHTQT (TAT, 01b) 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC 

VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

(đã ký) 

Trần Thị Anh Thơ 
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