ការផ្សាយព្រឹត្តិប័ព្ត្រ័ត្៌មាន

បបើកទទួលពាកយសម្រាប់អាហារូបករណ៍ SHARE វគ្គទី២
សហភាពសហគ្មអឺរប
៉ុ គាំម្រទកមមសិកាឧត្តមសិកាបៅត្ាំបន់អាស៊ាន (SHARE) ម្របកាសបបើក
ទទួលពាកយសម្រាប់អាហារូបករណ៍ SHARE វគ្គទី២ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែកញ្ញា២០១៦
ហ្សាកាតា-១សីហា២០១៦៖ បោយបមើលប

ើញថាការចល័ត្និសសិត្ ានសរៈសាំខាន់ក៉ុងការ
ន

អភិវឌ្ឍវ ិស័យឧត្តមសិកាកន៉ុងសហគ្មអាស៊ាន សហភាពសហគ្មអឺរប
៉ុ
និងសហគ្មអាស៊ាន
បានបបងកើត្ជាម្រកុម ម្របកាសរូមគន បបើកទទួលពាកយអាហារូបករណ៍វគ្គទី២ សម្រាប់ការសិកាចាប់

ខែមករា ដល់ខែ កកកោ២០១៧។ និ សសិត្កាំព៉ុងបរៀនថានក់បរ ិញ្ញាបម្រត្កន៉ុងបណ្ត
ត ម្របបទសអាស៊ាន

ទាំងអស់ ខដលានចាំណ្តប់ អារមមណ៍ចង់សិកាមួ យឆាសកន៉ុងបណ្ត
ត ម្របបទសអាស៊ានណ្តមួយ
អាចោក់ពាកយស៉ុាំអាហារូបករណ៍មួ យកន៉ុងចាំ បណ្តម១២៥កខនែង។
គ្បម្រាងអាហារូបករណ៍បនេះ
សិកាបៅត្ាំបន់អាស៊ាន

គ្ឺជាខននកការងារថ្នសហភាពសហគ្មអឺរប
៉ុ គាំម្រទកមមសិកាឧត្តម

(SHARE)

និសសិត្កន៉ុងបណ្ត
ត ម្របបទសអាស៊ាន

ខដលបានបរៀបចាំប

ើងបដើមបីបលើកទឹកចិត្តឱ្យានការចល័ត្

និ ងជាការសកលបងដាំបណើរការអន៉ុ វត្តន៍ម្របព័នធបូរបម្រកឌ្ី
ត
ត្

របស់អាស៊ានឱ្យានទូលាយកន៉ុងត្ាំបន់។

បោងតាមម្របសសន៍ ឯកឧត្តម វង្សថេប អាតាាកកវ៉ាល់វ៉ាទី អគ្គបលខាធិការរងអាស៊ាន
ម្របចាាំសហគ្មវបបធម៌និងសងគមរបស់អាស៊ានបានបលើកប
សហភាពសហគ្មអឺរប
៉ុ បនេះ

ើងថា៖“សមព័នភា
ធ ពពិបសសជាមួយ

នតល់ឱ្កាសឱ្យបយើងជួយជាំរញ
៉ុ និសសិត្ខដលានបទពយបកាសលយ

អាចបនតចាប់យកអាជីពខដលពួ កបគ្បានបម្រជើសបរ ើសនិ ងផ្លែស់បូរបទពិ
ត
បសធន៍ និងការយល់ដឹង

ខដលមិនអាចកាត្់ថ្ងែបាន។ ម្របសិទិធភាពម្របព័នឧ
ធ ត្តមសិកាសនលកន
ត ី គ្បម្រាងអាហារូប
ូ
៉ុងត្ាំ បន់ សីព
ករណ៍អាស៊ាន(ASEAN)សម្រាប់និសសិត្គ្ឺជាកតាតកនែឹេះសម្រាប់ជាំរញ
៉ុ ទាំនាក់ទាំនងរវាងមន៉ុសសនិង
មន៉ុសសនិងជួយគាំម្រទដល់កិចចែិត្ែាំបធវើសាហរណកមមអាស៊ាន”។

បោងតាមម្របសសន៍ ឯកឧត្តម Fransisco Fontan ឯកអគ្គរដឋទូត្ម្របចាាំអាស៊ាន បានបលើក
ប

ើងថា៖“សហភាពសហគ្មអឺរប
៉ុ ានបសចកតីរ ីករាយនាាំយកនូវធនធានជាំនាញពី ដាំបណើរការបូ

លីញរបស់សហគ្មអឺរប
៉ុ
បដើមបីគាំម្រទដល់អាស៊ានតាមរយៈកមមវ ិធី

កន៉ុងការកសង
គ្បម្រាងអាហារូបករណ៍របស់អាស៊ាននិងបឬព័នធសម្រាប់ត្ាំបន់ ”។ ឯកឧត្តមបានបខនែមបទៀត្ថា៖
(SHARE)

"គ្បម្រាងអាហារូបករណ៍ Erasmus របស់អឺរប
៉ុ
ម្រត្ូវបានបគ្សគល់ពាសបពញពិភពបលាកបម្របៀប
បាននឹងសតង់ោាសកន៉ុងកមមវ ិធីផ្លែស់បូរនិ
ត សិសត្។ និសសិត្សហភាពសហគ្មអឺរប
៉ុ រាប់លាននាក់
រួមទាំងបណ្ត
ត ម្របបទសនានាបលើពិភពបលាកបានទទួលអត្ែម្របបោជន៍មិនម្រត្ឹមខត្តាមរយៈគ្៉ុណ
ភាពពីការសិកាប៉ុបណ្តណេះបទ
ឯកឧត្តមបានបលើកប
សហគ្មកន៉ុងអឺរប
៉ុ ”។

ខងមទាំងបទពិបសធន៍ពីសហគ្មអឺរប
៉ុ សម្រាប់ជីវ ិត្ផ្លាល់ែួន”។
ែ

ើងបទៀត្ថា៖“បនេះគ្ឺ ជាការបបងកើត្ឥទធិពលមួ យោងរ ឹងាាំក៉ុងការកសង
ន

Temy Ramadan និសសិត្ទទួលអាហារូបករណ៍ SHARE វគ្គទី១ មកពីសកលវ ិទាល័យឥណូឌ បន
ស៉ុី (University of Indonesia) បៅសិកាបៅសកលវ ិទាល័យហវីលីពីន (University of Philippines)

បាននិោយថា " អាហារូបករណ៍ SHARE បនេះងមី ប៉ុ ខនតបជឿទ៉ុ កចិត្តែាំ៉ុច
្ ៉ុេះ វាសកសមនឹ ងត្ាំ ថ្ល
ណ្តស់! វានដល់នូវការគាំម្រទខននកហិរញ្ា វត្ែ៉ុ បពញបលញ ដូបចនេះបយើងអាចបផ្លតត្បលើការសិការបស់

បយើង។ ជាមួយអាហារូបករណ៍ SHARE ែ្ាំ៉ុ សងឃឹមថានឹ ង ទទួលបានបទពិ បសធជាបលើកដាំបូង
កន៉ុងការរស់បៅបម្រៅម្របបទស។ ការចូលរួមជាខននកមួយថ្ន សហគ្មន៍អាស៊ានមួយ គ្ឺជាឱ្កាសលអ
បាំន៉ុត្កន៉ុងការត្ភាាប់

និងបដើ មបីបរៀនអាំពីទសសនវ ិស័យបៅខាងបម្រៅម្របបទសរបស់ែាំ៉ុ្ និ ងសាគ្ម

អាស៊ានជាទូបៅនងខដរ។

ចាំបពាេះនិសសិត្សកលវ ិទាល័យ ខដលចង់ ចាប់បនតើមបៅបលើបទ

ពិបសធដ៏អសចរយ បៅកន៉ុងត្ាំបន់អាស៊ាន អនកគ្ួរោក់ពាកយស៉ុាំអាហារូបករណ៍ SHARE!"
រាល់អាហារូបករណ៍ទាំង១២៥កខនែង

គ្ឺនតល់នូវមូ លនិ ធិបពញបលញសម្រាប់ ការចូ លរួមកន៉ុងកមម

វ ិធី ផ្លែស់បូរនិ
ត សសិត្កន៉ុងរយៈបពលែែី (មួយឆាស) ដល់និសសិត្ថានក់ បរ ិញ្ញាបម្រត្ មកពី សកលវ ិទា

ល័យខដលបានបម្រជើសបរ ើសបៅទូទាំងត្ាំបន់។ អាហារូបករណ៍បនេះ បបើកចាំហ រសម្រាប់និសសិត្មក
ពីសកលវ ិទាល័យខដលានកន៉ុងបញ្ាីភាាប់ខាងបម្រកាម បហើយបានបញ្ចប់ោងបហាចណ្តស់ពីរ
ឆាសថ្នការសិកា
ភាាប់ខាងបម្រកាម។

បៅសកលវ ិទាល័យកន៉ុងម្របបទសជាសាជិ កអាស៊ានខដលានកន៉ុងបញ្ាី

សកលវ ិទាល័យខាងបម្រកាមម្រត្ូវបាន

បម្រជើសបរ ើសបោយម្រកសួងអប់រ ាំឬ

ម្រគ្ឹេះសែនឧត្តមសិកា បដើ មបីចូលរួមកន៉ុងកមមវ ិធី អាហារូបករណ៍ SHARE ។ បហត្៉ុបនេះបហើយសូម
និសសិត្មកពីសកលវ ិទាល័យខដលានប្មេះខាងបម្រកាម ម្រត្ូវបានបលើកទឹកចិត្តឱ្យោក់ពាកយ

បដើមបីទទួលបានអាហារូបករណ៍មួ យកន៉ុងចាំ បណ្តមអាហារូបករណ៍១២៥កខនែងខដលបានបរៀបរាប់
ជាហូរខហរបនេះ៖


ម្របបទសកមព៉ុជា: សកលវ ិទាល័យភូ មិនាភាំ បន ពញ (Royal University of Phnom Penh) សកល
វ ិទាល័យកមព៉ុជា (University of Cambodia) សកលវ ិទាល័យអនតរជាត្ិភាំ បន ពញ (Phnom Penh
International University) សកលវ ិទាល័យជាត្ិ ម្រគ្ប់ ម្រគ្ង (National University of Management)



ម្របបទសឥណូឌ បនស៉ុី: សកលវ ិទាល័យឥណូឌ បនស៉ុី (Universitas Indonesia) Universitas
Diponegoro, Bogor Agricultural University, Bina Nusantara University



ម្របបទសឡាវ: សកលវ ិទាល័យជាត្ិ ឡាវ (National University of Laos)



ម្របបទសាប

ស៉ុី: Universiti Kebangsaan Malaysia, Taylors University Malaysia, Universiti

Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Sabah


ម្របបទសមីោន់ា: University of Yangon Mandalay University, Myanmar Maritime University,
Yangon University of Economics



ម្របបទសហវីលីពីន: University of the Philippines, University of Santo Tomas, De La Salle
University, Ateneo de Manila University



ម្របបទសថ្ង: Chulalongkorn University, Payap University, King Mongkut's University of
Technology Thonburi, Thammasat University



ម្របបទសបវៀត្ណ្តម: Viet Nam National University, Hanoi University of Science and Technology,
Ho Chi Minh University of Technology and Education, Hue University

រាល់ព៌ត្៌ានបនសងៗអាំពីអាហារូបករណ៍ លកខែណឌ និងកាលបរ ិបចឋទ អាចរកបានបៅបលើបវប
សយ www.share-asean.eu/scholarship
អាហារូបករណ៍ SHARE ខដលបានបបើ កដាំ បណើរការជានែូវការ បៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ គ្ឺជាកមម
វ ិធី ខដលានមូលនិធិចាំនួន ១០ លានអឺរូ របស់សហភាពអឺរប
៉ុ បោយាន បគលបាំណងសាំខាន់

បដើមបីពម្រងឹងកិចចសហម្របត្ិបត្តិការថានក់ត្ាំបន់ បលើកកាំពស់គ្៉ុណភាព ការម្របកួត្ម្របខជង និងអនតរ
ជាត្ិត្ូបនិយកមម របស់ម្រគ្ឹេះសែនឧត្តមសិកា និងនិសសិត្អាស៊ាន និងការរួមចាំខណកដល់សហ
គ្មន៍អាស៊ាន។ ពីឆ្នាំ ២០១៦ ត្បៅ SHARE នឹងនដល់អាហារូបករណ៍ មួយចាំនួនម្របខហល ៥០០
សម្រាប់និសសិត្សកលវ ិទាល័យថ្នសាគ្មន៍អាស៊ានបដើ មបីោក់ការបធវើបត្សត បៅបលើម្របព័ នធ
ខដលបធវើកាំខណទម្រមង់រច
ួ

បោយបផ្លតត្ជាចមបងបលើ ការគាំម្រទដល់ការផ្លែស់បូរនិ
ត សសិត្ និ ងការ

ទទួលសគល់បម្រកឌ្ីត្បៅកន៉ុងត្ាំ បន់ អាស៊ាន។ អាស៊ានកាំព៉ុង បធវើការជាមួយនឹង សាគ្មមួយខដល

ដឹកនាាំ បោយ British Council ខដលាន DAAD, EP- Nuffic Campus France, ENQA និង EUA
រវាង ឆ្នាំ ២០១៥ និងឆ្នាំ២០១៨ បដើ មបីអន៉ុ វត្តកមមវ ិធី អាហារូបករណ៍ SHARE។
សព្មាប់រ័ត្៌មានបន្នាម សូមទំនាក់ទំនង្ថៅកាន់៖


ការ ិោល័យម្រគ្ប់ ម្រគ្ងកមមវ ិធី អាហារូបករណ៍ SHARE (SHARE Programme Management
Office )
Nadya Anette, ទូរស័ពបា លែ: +62 (21) 515 5561, អាស័យោឋនអ៉ុីខមល:
nadya.anette@britishcouncil.or.id



បលខាធិការោឋនអាស៊ាន
Abigail C. Lanceta, ទូរស័ពាបលែ: +62 21 726 2991 ext. 418, អាស័យោឋនអ៉ុីខមល:
abigail.lanceta@asean.org



គ្ណៈម្របត្ិភូថ្ន សហភាពអឺ រប
៉ុ ម្របចាាំ ម្របបទសឥណូឌ បនស៉ុី និ ងម្រពុយបណ
Destriani Nugroho, ទូរស័ពាបលែ: +62 (0) 21 2554 6200, អាស័យោឋនអ៉ុីខមល:
destriani.nugroho@eeas.europa.eu

