THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ HỌC BỔNG NƯỚC NGOÀI NĂM 2015
THEO CỤC ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI
I.

Học bổng Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút

Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút cấp cho Việt Nam trong khuôn
khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Bê-la-rút và Thông tư
số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành
Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi
học tại Bê-la-rút theo diện Hiệp định năm 2015 như sau:
Tổng số có 08 học bổng, bao gồm 01 học bổng đào tạo trình độ đại học, 02 học bổng đào
tạo trình độ tiến sĩ và 05 học bổng thực tập sinh chuyên ngành.
Thời gian đào tạo:
- Chương trình đại học (cử nhân hoặc kỹ sư, chuyên gia): 05-6 năm học (bao gồm 01 năm
học dự bị tiếng);
- Chương trình tiến sĩ: 03 năm (các ứng viên phải thông thạo tiếng Bê-la-rút hoặc tiếng
Nga);
- Chương trình thực tập sinh: từ 06 tháng đến 01 năm.
Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9 hoặc tháng 10/2015.
Chính phủ Bê-la-rút miễn học phí và cấp học bổng hàng tháng theo mức quy định của
Chính phủ Bê-la-rút đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp:
vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp
bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành.
Chi tiết tại đây:
http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2882:thong-baotuyen-sinh-di-hoc-tai-be-la-rut-nam-2015-dien-hiepdinh&catid=146&Itemid=545&lang=vn

II.

Học bổng đi học Đại học tại Hàn Quốc

Căn cứ thông tin của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc Chính phủ Hàn Quốc
cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học đại học tại Hàn Quốc năm 2015,
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chi tiết tuyển sinh như
sau:

Chính phủ Hàn Quốc cấp 02 học bổng toàn phần cho ứng viên Việt Nam đi học các ngành
được đào tạo tại các trường đại học Hàn Quốc tại danh sách gửi kèm theo thông báo này,
trừ các ngành Y, Nha khoa, Dược và Kiến trúc.
Ứng viên trúng tuyển được Chính phủ Hàn Quốc đài thọ vé máy bay một lượt đi và về,
sinh hoạt phí, học phí, bảo hiểm y tế và các chi phí khác trong thời gian học tại Hàn Quốc.
Thời gian học: 05 năm, bao gồm 01 năm học tiếng Hàn Quốc.
Ứng viên trúng tuyển dự kiến sẽ đi học vào tháng 3 năm 2015.
Sinh viên không hoàn thành khóa học để tốt nghiệp phải hoàn trả lại toàn bộ kinh phí đã
được Chính phủ Hàn Quốc đài thọ.
Chi tiết tại đây:
http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2809:thong-baotuyen-sinh-di-hoc-dai-hoc-tai-han-quoc-nam-2015-2&catid=146&Itemid=545&lang=vn

III.

Tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri

Căn cứ Chương trình trao đổi giữa Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri và Bộ Giáo dục và Đào
tạo Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học
theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2015 như sau:
Tổng số có 50 học bổng, trong đó 40 học bổng đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ và 10 học
bổng đào tạo trình độ tiến sĩ.
- Đối với 40 học bổng đại học/thạc sĩ, chỉ tiêu được phân bổ theo ngành học, cụ thể gồm:
Khoa học nông nghiệp, khoa học tự nhiên, kỹ thuật quản lý tài nguyên nước, công nghệ,
kỹ thuật dân dụng, du lịch: 30 học bổng; Văn hóa và nghệ thuật: 03 học bổng; Giáo dục
thể chất và huấn luyện thể thao: 02 học bổng; Y - dược: 05 học bổng.
- Đối với 10 học bổng tiến sĩ, ngành học sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở hồ sơ dự tuyển
của ứng viên và khả năng tiếp nhận của phía Hung-ga-ri.
Chi tiết xem tại đây:
http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2863:thong-baotuyen-sinh-di-hoc-tai-hung-ga-ri-nam-2015&catid=146&Itemid=545&lang=vn

IV.

Tuyển sinh đi học Đại học về năng lượng nguyên tử tại Liên Bang Nga

Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng
lượng nguyên tử” và căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam
theo diện Hiệp định, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học đại học về lĩnh
vực năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga năm 2015 như sau:

Tổng số có 70 chỉ tiêu học bổng đi học toàn khóa đại học.
Thời gian học: từ 5 đến 6 năm học, bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Nga tại Liên bang Nga
và 04 năm học chương trình đại học hệ cử nhân hoặc 05 năm học chương trình đại học hệ
kỹ sư/chuyên gia, dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2015.
Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Liên bang Nga miễn học phí, cấp học bổng hàng
tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Liên
bang Nga; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm
hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối
với lưu học sinh học bổng Hiệp định.
Ngoài học bổng của Chính phủ Liên bang Nga và Việt Nam, ứng viên trúng tuyển đi học
về lĩnh vực năng lượng nguyên tử ký hợp đồng và cam kết sau khi tốt nghiệp về nước chấp
hành sự phân công công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ được Tập đoàn Điện lực
Việt Nam cấp bổ sung thêm 200 USD/tháng.
Ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi quy định tại Thông tư liên tịch số
208/2014/TTLT-BTC-BDGĐT ngày 26/12/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số
124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người
đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và kinh phí được phê duyệt.
Chi tiết xem tại đây:
http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2860:thong-baotuyen-sinh-di-hoc-tai-lien-bang-nga-nam-2015&catid=146&Itemid=545&lang=vn

V.

Tuyển sinh đi học sau Đại học tại Liên Bang Nga

Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ
Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo
dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2015 như
sau:
Dự kiến có 400 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên khoa y và thực
tập sinh chuyên ngành.
Thời gian học chương trình thạc sĩ: 02 năm học và chương trình tiến sĩ: 03 năm hoặc 04
năm, ngoài ra ứng viên chưa biết tiếng Nga được học 01 năm dự bị tiếng Nga tại Liên bang
Nga trước khi học chuyên ngành; Chương trình thực tập chuyên khoa y: 01 hoặc 02 năm;
Chương trình thực tập sinh chuyên ngành: từ 01 đến 12 tháng (riêng các ngành: 07 - Kiến
trúc, 52 - Nghệ thuật sân khấu và sáng tác văn học, 53 - Nghệ thuật âm nhạc và 54 - Mỹ
thuật và các thể loại nghệ thuật ứng dụng thời gian thực tập là 02 năm). Dự kiến ứng viên
trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9 hoặc tháng 10/2015.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Liên bang Nga miễn học phí, cấp học bổng hàng
tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Liên
bang Nga; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm
hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối
với lưu học sinh học bổng Hiệp định.
Chi tiết xem tại đây:
http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2861:thong-baotuyen-sinh-di-hoc-sau-dai-hoc-tai-lien-bang-nga-nam2015&catid=146&Itemid=545&lang=vn

