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 V/v: Xin thông báo tới cán bộ và sinh viên các khoa về buổi giới thiệu các 
chương trình học bổng của DAAD ngày 08.06.2020 tại Trung tâm Việt Đức 

Kính thưa Ban giám hiệu, 
Đồng kính thưa Tiến sĩ Phùng Lan Hương, Trưởng phòng hợp tác đối ngoại, Trường 
đại học Bách khoa Hà Nội! 
 
Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) có 3 mục tiêu lớn là “Học bổng cho những cá 
nhân xuất sắc“, „Hiểu biết phục vụ sự hợp tác hàn lâm“ và „Mô hình cho quốc tế hóa“. 
Để đạt được những mục tiêu này chúng tôi thường tổ chức các buổi giới thiệu thông 
tin về học tập và nghiên cứu tại Đức và các chương trình của mình.  

Sau thời gian Covid-19, DAAD sẽ tổ chức buổi giới thiệu đầu tiên trong năm nay về 
các chương trình học bổng của DAAD vào lúc 14 giờ 00 ngày 08.06.2020 tại Phòng 
205 Trung tâm Việt Đức, Trường đại học Bách khoa Hà Nội.   

Ngoài ra chúng tôi cũng dự định sẽ giới thiệu trực tiếp tại các Viện hoặc Khoa nếu có 
yêu cầu riêng. Chúng tôi kính nhờ Quý trường chuyển tiếp thông tin này tới các cán bộ 
giảng viên cũng như các sinh viên của trường với hy vọng nhiều người biết tới và có 
cơ hội tiếp cận các chương trình của chúng tôi.  

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ chị Nguyễn Thị Kim Nhung (nhung@daadvn.org), người 
phụ trách các chương trình học bổng của DAAD.  

Chúng tôi rất cảm ơn Quý Trường và hy vọng chúng ta có thể đẩy mạnh hơn nữa hoạt 
động hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu giữa Đức và Việt Nam trong tương lai.  

Xin trân trọng kính chào. 
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