CƠ HỘI HỌC TRAO ĐỔI 1 HỌC KỲ SANG ĐẠI HỌC
HALMSTAD, THỤY ĐIỂN

Đại học Halmstad (HH) được
thành lập từ năm 1983, được coi là
trường Đại học thúc đẩy đổi mới
sáng tạo hàng đầu của Thụy Điển.
Với thỏa thuận hợp tác song
phương từ đầu năm 2018 giữa HH
và HUST, sinh viên HUST có thể
sang trao đổi trong các học kỳ mùa
thu từ cuối tháng 8 đến giữa tháng
1 và học kỳ mùa xuân từ giữa
tháng 1 tới đầu tháng 6 hàng năm.
Các môn học trong khuôn khổ trao
đổi tại HH sẽ được công nhận tín
chỉ với môn tương đương tại
HUST. Để tham gia chương trình
trao đổi này, SV cần:
• Đóng học phí cho học phần
được công nhận tín chỉ
theo quy định học phí
trong nước tại HUST
• Tự chịu kinh phí đi lại và ăn ở
tại HH. Trường ĐH
Halmstad sẽ hỗ trợ sinh
viên tìm nhà.
• Khi hoàn thành khoá học tại
HH, sinh viên sẽ được
công nhận hoàn thành tín
chỉ của học phần tương
đương tại HUST.

Đây là cơ hội để các bạn sinh viên
có thể trải nghiệm môi trường học
tập, cuộc sống và cơ hội tìm kiếm
học bổng và việc làm tại Châu Âu
nói chung và Thuỵ Điển nói riêng.
Thông qua học kỳ trao đổi, các bạn
có thể nâng cao vốn tiếng Anh, cải
thiện kỹ năng giao tiếp trong môi
trường quốc tế, hiểu hơn rõ hơn về
cơ hội tìm kiếm những hỗ trợ tài
chính khi theo đuổi con đường học
vấn cao hơn tại nước ngoài
Các bạn sinh viên có nguyện vọng
học trao đổi tìm hiểu các môn học
exchange tại HH có thể theo
đường dẫn sau:
https://www.hh.se/english/
academics/exchangestudent/
coursesforexchangestudents.
3010.html?
url=752680950%2Fse_proxy%2Fut
b_exchangestudents_en.asp%3FA
mnesKod%3DALL%26Termin%3D
20182&sv.url=12.70cf2e49129168
da015800067326

