
THÔNG BÁO 

(Tuyển sinh lớp Tiền Tiến sỹ) 

 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai kết hợp với Trung tâm đào tạo Tiền 

Tiến sỹ - Đại học quốc gia T/p Hồ Chí Minh mở  lớp đào tạo Tiền Tiến sỹ tại 

Đại học Công nghệ Đồng Nai. 

1. Đối tượng tham gia:  

- Cán bộ, giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học và các học viên 

khác có nhu cầu 

2. Thời gian, ngôn ngữ đào tạo:  

- 12 ngày vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần: Sáng từ 08g30 đến 11g30, 

Chiều từ 13g00 đến 16g00; (xem file đính kèm)  

- Dự kiến khai giảng vào thứ 7 ngày 19/03/2016 kết thúc vào 

05/06/2016. 

- Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Việt 

3. Địa điểm đào tạo: 

- Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. 

4. Học phí: 

- 10.000.000đ/khóa (Mười triệu đồng/khóa học) 

- Khóa đầu nhà trường miễn giảm 50% học phí còn 5.000.000đ/khóa 

(Năm triệu đồng/khóa) nếu lớp đủ 40 học viên. 

- Sau khóa học đạt yêu cầu: Học viên được cấp chứng chỉ đào tạo lớp 

Tiền Tiến sỹ và được tham gia các Dự án đào tạo Tiến sỹ có học bổng 

tại nước ngoài do Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Đại học 

quốc gia thành phố Hồ Chí minh liên kết đào tạo. 

5. Liên hệ và đăng ký tham gia học 

- Chi tiết liên hệ và đăng ký tham gia lớp học với Thầy Trần Mạnh 

Hoan Phó Viện trưởng Viện ISRTA, địa chỉ: Lầu 1, Trung tâm Thông 

tin – Thư viện, điện thoại: 0907.370.488 hoặc 0616.533.867 

- Thời gian đăng ký từ 02/01/2016 đến ngày 10/02/2016. 

- Học phí nộp tại phòng Kế hoạch – Tài chính Trường Đại học Công 

nghệ Đồng Nai. 

          


