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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đào tạo chương trình 4+1 cấp văn bằng đại học thứ 2, 

 trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan theo tiêu chuẩn Châu Âu 

 

Trường Đại học Hồng Đức và Đại học Zielona Gora, Ba Lan phối hợp tổ chức 

chương trình đào tạo nâng cao cấp văn bằng đại học của trường Đại học Zielona Gora, 

Ba Lan với các nội dung như sau:  

1. Đối tượng: Ứng viên đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học 4 năm ngành 

vật lý và một số ngành khác, tốt nghiệp năm 2017 và các năm trước, có trình độ 

tiếng Anh  giao tiếp quốc tế. 

2. Phương thức triển khai: Học viên được trường Zielona Gora, Ba Lan tổ chức 

đào tạo thêm 01năm (bắt đầu từ tháng 10 hàng năm và kết thúc vào 30/9 năm 

tiếp theo) cho một số tín chỉ chuyên ngành theo chương trình của Liên minh 

Châu Âu. Kết thúc chương trình được trường Zielona Gora, Ba Lan cấp bằng 

tốt nghiệp đại học thứ 2 và tạo điều kiện để cấp hỗ trợ học bổng học tiếp lên cấp 

học cao hơn tại trường. 

3. Hồ sơ đăng ký: Bản công chứng tiếng Anh các giấy tờ sau: 

- Đơn xin học(Anh – Việt); 

- Sơ yếu lý lịch cá nhân; 

- Giấy chứng nhận tư pháp; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe; 

- Hồ sơ học thuật gồm: Bản gốc các văn bằng (bằng, học bạ THPT và bằng, bảng 

điểm TN Đại học), kèm theo bản dịch tiếng Anh có công chứng ;  

- Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) 

- Và một số giấy tờ khác khi xin cấp thị thực du học Ba Lan. 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:  

- Thời gian: Thu hồ sơ trong giờ hành chính đến hết ngày 30 /06/ 2017. 

- Địa điểm: Phòng Hợp tác Quốc tế, P. 712, Nhà Điều hành, ĐH Hồng Đức, 565 

Quang Trung, Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.  

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Cô Lê Thị Ngọc Anh,  SĐT: 0949 032 212, Email: lengocanh@hdu.edu.vn. 

5. Quyền lợi thí sinh:  

- Được miễn học phí toàn phần (2460USD/ năm) 

- Được bố trí đào tạo để đủ năng lực tiếng Anh nếu cần. 

- Với bằng cử nhân của Ba Lan, các thí sinh có thể tiến hành nghiên cứu cao hơn 

với các ưu đãi dùng cho các công dân Ba Lan (như học phí bậc cao học thấp (khoảng 

1200USD/năm) hoặc được miễn nếu hoàn cảnh khó khăn), bằng sẽ được công nhận ở 

cả Châu Âu và Mỹ, có thể nghiên cứu mức cao học ở các hướng khoa học tự nhiên 

khác ở Ba Lan và Liên Minh Châu Âu, không nhất thiết là vật lý như công nghệ thông 



tin, toán kinh tế, khoa học sinh vật, bảo vệ môi trường và các ngành công nghệ cao 

khác. 

- Được Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức lập danh sách thống nhất với Đại 

học Zielona Gora, Ba Lan trước  ngày 08/7/2017, đề xuất Đại sứ quán Ba Lan tại Việt 

Nam hỗ trợ thủ tục cấp thị thực du học theo chương trình hợp tác của hai trường. 

6. Tổ chức thực hiện:  

- Trưởng các khoa KHTN, KTCN, CNTT&TT, KHXH, NLNN, KTQTKD thông 

báo cho sinh viên năm thứ 4 và cựu sinh viên có nhu cầu, lập danh sách trích ngang 

theo mẫu về phòng Hợp tác Quốc tế trước ngày 28/ 06/2017 để tổng hợp báo cáo Hiệu 

trưởng phê duyệt. 

- Giao phòng Hợp tác Quốc tế chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng trong và 

ngoài trường  hỗ trợ ứng viên làm các hồ sơ thủ tục du học theo quy định của chính 

phủ kịp thời gian theo thông báo của trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan./. 

 

N¬i nhËn: 

- Ban gi¸m hiÖu; 
- C¸c khoa ®µo t¹o (®Ó thùc hiÖn); 
- Lu: VT, HTQT. 
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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 Hoàng Thị Mai 

 

 


