CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC SÉC

Đoàn giáo sư Trường đại học Pardubice về thăm
và làm việc với Trung tâm SVSV tại Hà Nội
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Trung tâm liên kết đào tại đại học Séc Việt SVSV
(Společná vzdělávací středisko ve Vietnamu)
liên kết với các trường Đại học kỹ thuật Séc ČVUT/CTU,
Đại học khoa học đời sồng ČZU/CULS, Đại học hóa kỹ thuật
VŠCHT/UTC, Đại học Pardubice (Univerzita Pardubice/
University of Pardubice) và các trường đại học khác.

Tuyển sinh du học Séc năm 2022:
I. Điều kiện du học tại Séc:
1. Phải học khá giỏi trở lên,
2. Phải quyết tâm học đến tốt nghiệp bậc học
mà mình đăng ký,
3. Ưu tiên sinh viên khá giỏi tiếng Anh, đang học lớp 12
sang học đại học hoặc đã tốt nghiệp ở Việt Nam sang
học thạc sĩ.

SVSV chung tay chống covid-19

II. Quyền lợi:
1. Sinh viên được học tiếng Séc hoặc tiếng Anh ở Việt Nam,
đang học lớp 12 từ 3 đến 6 tháng tại Trung tâm liên kết
đào tại đại học Séc Việt SVSV (hiện nay sẽ học online).
2. Sinh viên được học khóa dự bị và chương trình đại học,
sau đại học tại các trường đại học chính quy nhà nước
tại Praha.
3. Nhận được thẻ cư trú 1 năm, hàng năm được
Trung tâm hỗ trợ, hướng dẫn gia hạn.

Dù covid, sinh viên Trung tâm SVSV vẫn học đều, tốt nghiệp liên
tục (tân thạc sĩ Nguyễn Việt Trung tốt nghiệp sau đại học ngành
tin học tại Đại học khoa học tự nhiên CULS Praha tháng 1/2021

III. Tuyển sinh 2022:
1. Tuyển sinh liên tục từ 20/3/2022 đến 30/7/2022.
2. Những học sinh khá giỏi tiếng Anh có thể
sau 3 tháng được đi phỏng vấn.
Tân thạc sĩ Lê Trần Minh Ánh tốt nghiệp ngành quản trị kinh
doanh tại Đại học khoa học tự nhiên CULS Praha tháng 6/2021

IV. Liên hệ:
Ing. Lê Duy Kỳ, CSc

Tel.: +420 721 419 321
Email: leduyky@seznam.cz
FB: leduyky@seznam.cz (+420721419321)
Viber: Duyky Le (+420721419321)
Zalo: Duyky Le (+84904404883)

