THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ
Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ
Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup
dành cho ứng viên nộp hồ sơ năm học 2021/22 và 2022/23
***
I.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước
ngoài (gọi tắt là ‘Chương trình Học bổng’) là một cấu phần của “Đề án Hỗ trợ Đào tạo Nguồn
lực KHCN Việt Nam” của Tập đoàn Vingroup với mục tiêu tìm kiếm các tài năng người Việt để
bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt
Nam trong tương lai. Thông tin chính thức về Chương trình Học bổng được đăng tải và cập nhật
tại địa chỉ: www.scholarships.vinuni.edu.vn. Chương trình Học bổng được quản lý và vận hành
bởi Trường Đại học VinUni (https://vinuni.edu.vn/).
Trong vòng 11 năm kể từ năm 2019, Tập đoàn Vingroup dự kiến sẽ tài trợ mỗi năm tối đa 100 suất
học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ để tài năng Việt Nam theo học những chuyên ngành trọng
điểm tại các cơ sở đào tạo xuất sắc ở các quốc gia có nền KHCN phát triển hàng đầu trên thế giới
bao gồm Úc, Canada, Pháp, Đức, Israel, Ý, Nhật Bản, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Điển,
Thụy Sĩ, Hà Lan, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
Ứng viên Chương trình Học bổng có thể nộp đơn theo một trong hai quy trình sau:


Quy trình 1: Dành cho các ứng viên đã có thư mời nhập học vào một chương trình Thạc
sĩ/Tiến sĩ trong năm học 2021-2022 thuộc danh sách ngành học hoặc lĩnh vực nghiên cứu
trọng điểm tại Mục II và từ các trường thuộc danh sách các Trường Đại học Mục tiêu tại
mục III của Thông báo này.



Quy trình 2: Dành cho các ứng viên chưa được nhận vào một chương trình bậc Thạc
sĩ/Tiến sĩ ở các Trường Đại học Mục tiêu và chọn nộp đơn xin Học bổng trước khi nộp hồ
sơ xin nhập học ở các trường cho năm học 2022-2023.

Trong tổng số các suất học bổng năm 2021, Chương trình Học bổng sẽ tiếp tục cấp tối đa 10
suất Học bổng Thạc sĩ Toán Bảo mật và Tin Bảo mật tại Trường Đại học Limoges (Pháp). Chi
tiết xem tại: https://scholarships.vinuni.edu.vn/master-cryptis-scholarship-program/
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DANH SÁCH NGÀNH VÀ LĨNH VỰC KHCN ĐƯỢC HỖ TRỢ

II.

Chương trình Học bổng ưu tiên cấp học bổng cho các ứng viên thuộc các chuyên ngành KHCN
trọng điểm có khả năng phát triển đột phá mà Việt Nam đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng
cao. Danh sách các ngành và lĩnh vực được cấp Học bổng được công bố và cập nhật tại trang
web: https://scholarships.vinuni.edu.vn/list-of-supported-fields-of-study-and-research-areas/
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỤC TIÊU

III.

Chương trình Học bổng xác định danh sách các trường đại học mục tiêu là các cơ sở đào tạo sau
đại học xuất sắc trên thế giới trong các lĩnh vực trọng điểm tại các quốc gia có nền KHCN phát
triển. Đây cũng là nơi thu hút được các giáo sư đầu ngành uy tín, bao gồm cả các giáo sư người
Việt hoặc gốc Việt. Ứng viên cần đăng ký theo học tại một trong các ngành trọng điểm thuộc các
trường đại học mục tiêu của Chương trình Học bổng.
Danh sách các trường đại học mục tiêu được công bố và cập nhật tại trang web:
https://scholarships.vinuni.edu.vn/list-of-targeted-universities/

IV.

CÁC HỖ TRỢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

Chương trình Học bổng cấp các suất học bổng toàn phần chi trả cho toàn bộ thời gian học của
sinh viên theo quy định của trường đại học thông thường là 2 năm đối với bậc Thạc sĩ và 4-5
năm đối với bậc Tiến sĩ. Giá trị học bổng thực tế sẽ khác nhau phụ thuộc vào chính sách học phí
từng trường theo từng ngành học, bậc học và chi phí sinh hoạt tại từng quốc gia/khu vực. Cụ thể,
học bổng sẽ chi trả toàn bộ các chi phí dưới đây:
1. Học phí: Toàn bộ học phí của chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ trong thời gian học của
chương trình theo quy định của Trường đại học tiếp nhận và theo thỏa thuận chia sẻ tài
chính giữa Chương trình Học bổng với trường đại học tiếp nhận.
2. Trợ cấp/lương hàng tháng: Chi trả chi phí sinh hoạt hàng tháng. Mức trợ cấp/lương
hàng tháng phụ thuộc vào quy định chung của trường Đại học đối với mức tiêu chuẩn tối
thiểu cho một sinh viên quốc tế.
3. Vé máy bay khứ hồi: Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam tới cơ sở tiếp
nhận ở nước ngoài khi bắt đầu và kết thúc chương trình đào tạo.
4. Thị thực: Phí xin visa một lần khi bắt đầu chương trình (Không bao gồm chi phí đi lại,
chi phí ăn ở hoặc các chi phí khác liên quan đến việc xin visa).
5. Bảo hiểm y tế: Chi phí bảo hiểm y tế bắt buộc cho sinh viên quốc tế trong thời gian của
chương trình đào tạo theo quy định của Trường đại học tiếp nhận;
6. Trợ cấp một lần: Bao gồm trợ cấp ổn định ban đầu và trợ cấp tái hòa nhập sau khi hoàn
tất chương trình trở về Việt Nam.
7. Các quyền lợi và hỗ trợ trước khi chính thức nhận Học bổng: Ứng viên tham gia
Chương trình Học bổng KHCN sẽ được hỗ trợ tối đa trong quá trình nộp đơn xin Học
bổng cũng như nộp đơn xin nhận học vào các trường Đại học mục tiêu. Ứng viên qua
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vòng phỏng vấn có cơ hội nhận Thư xác nhận Hỗ trợ tài chính từ Chương trình Học
bổng.
8. Ứng viên nộp đơn theo Quy trình 2 sẽ được hoàn chi phí nộp hồ sơ vào các trường đại
học mục tiêu theo quy định của Chương trình Học bổng sau khi chính thức được nhận
Học bổng.
9. Ứng viên nhận Học bổng được tham gia vào mạng lưới các Học giả Vingroup và được hỗ
trợ trong suốt quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp, được cập nhật thông tin, kết
nối các cơ hội việc làm, thực tập, hay các dự án nghiên cứu tại Việt Nam.
V.

ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ NỘP HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG
1. Là người Việt Nam sinh sống, học tập và công tác tại Việt Nam hoặc nước ngoài có trí tuệ,
khát vọng, sáng tạo và cam kết đóng góp cho sự phát triển KHCN của Việt Nam và sự
nghiệp chung của đất nước.
2. Tuổi: Không quá 30 tuổi tại thời điểm bắt đầu chương trình Thạc sĩ và không quá 35 tuổi
tại thời điểm bắt đầu chương trình Tiến sĩ.
3. Lịch sử học tập: Có lịch sử học tập/nghiên cứu đúng chuyên ngành hoặc các chuyên ngành
liên quan đến chuyên ngành/lĩnh vực nộp Học bổng. Đã tốt nghiệp đại học tại một trường
đại học Việt Nam hoặc nước ngoài hoặc đang là sinh viên năm cuối sẽ tốt nghiệp trước khi
lên đường du học bậc Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.
4. Điểm trung bình (GPA) của bậc đại học thuộc chuyên ngành liên quan phải đạt tối thiểu
7/10;
5. Khả năng tiếng Anh thành thạo: Ứng viên có thể chứng minh khả năng tiếng Anh của
mình thông qua MỘT trong các cách dưới đây:
TOEFL (Cập nhật)

IELTS (Cập nhật)

Bằng cấp tại một
quốc gia nói tiếng
Anh

Tối thiểu 79 điểm bài thi TOEFL iBT
Ghi chú: Chứng chỉ TOEFL iBT ph ải còn giá trị tại thời
điểm đóng đơn tiếp nhận hồ sơ.
Tối thiểu 6.5 IELTS
Ghi chú: Chứng chỉ IELTS phải còn giá trị tại thời điểm
đóng đơn tiếp nhận hồ sơ. Chỉ chấp nhận kết quả bài thi
IELTS học thuật (Academic IELTS). Không chấp nhận bài
thi IELTS Tổng quát (General IELTS).
Nếu ứng viên đang học hoặc có bằng đại học hoặc sau đại
học từ một trường đại học giảng dạy bằng tiếng Anh tại
một quốc gia nói tiếng Anh sau đây sẽ được miễn các
chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL tại thời điểm nộp hồ sơ.
Các quốc gia bao gồm: Canada, Hoa Kỳ, New Zealand,
Singapore, Úc, hay Vương Quốc Anh (Anh, Ireland,
Scotland hay xứ Wales).
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Lưu ý:
-

Chương trình chỉ chấp nhận kết quả của kỳ thi chuẩn hóa TOEFL iBT hoặc IELTS
(Academic).
Trên đây là các yêu cầu về tiêu chuẩn tiếng Anh tối thiểu của Chương trình Học bổng.
Các trường đại học mục tiêu có thể có các yêu cầu khác nhau về điểm ngoại ngữ tối
thiểu. Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh đầu vào của các trường đại học
mục tiêu.

-

6. GRE (Graduate Record Examination): Không bắt buộc tại thời điểm nộp hồ sơ
nhưng ứng viên cần lưu ý các chương trình sau đại học chuyên ngành KHCN tại Hoa
Kỳ, Singapore hay Israel có thể yêu cầu ứng viên nộp bài thi chuẩn hóa này. Ứng viên
cần tìm hiểu về các yêu cầu bắt buộc của các trường đại học mục tiêu dự định nộp hồ
sơ.

7. Kinh nghiệm làm việc: Chương trình không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm làm
việc
VI.

HỒ SƠ VÀ CÁC TÀI LIỆU YÊU CẦU

Các tài liệu cần chuẩn bị để hoàn thành nộp hồ sơ học bổng trực tuyến bao gồm:
1. Bằng đại học/sau đại học và bảng điểm được dịch và công chứng sang tiếng Anh nếu
ngôn ngữ trình bày trên tài liệu gốc không phải là tiếng Anh.
2. Chứng chỉ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hợp lệ và còn hạn hoặc bằng đại học/sau
đại học từ một quốc gia nói tiếng Anh bản ngữ được chấp nhận.
3. Hai (02) thư giới thiệu từ Giáo sư/Giảng viên hướng dẫn hoặc người cùng tham gia các
dự án, công trình nghiên cứu có liên quan đến ngành học, hoặc người quản lý trong công
việc liên quan tới lĩnh vực của ứng viên. Thư giới thiệu phải đảm bảo đáp ứng được các
tiêu chí sau:


Thư giới thiệu phải viết bằng tiếng Anh; và



Có tiêu đề chính thức và có chữ ký của người giới thiệu

4. Một (01) bài luận bằng tiếng Anh không quá 1.500 từ thể hiện được các phẩm chất về trí
tuệ, khát vọng, sáng tạo và cam kết đóng góp cho sự phát triển KHCN của Việt Nam.
5. Một (01) bản sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Anh nêu quá trình học tập và kinh nghiệm
nghiên cứu.
6. Hoàn thành hồ sơ xin học bổng trực tuyến tại trang web:
https://scholarships.vinuni.edu.vn/scholarship/account
Ngoài ra:
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Thư mời nhập học chính thức:
Các ứng viên nộp hồ sơ theo Quy trình 1 cần nộp thư mời nhập học năm học 2021/2022 được
cấp bởi các Trường Đại học Mục tiêu trong danh sách tại Mục III của thông báo này cho Chương
trình Học bổng.
Các lựa chọn trường Đại học:
Đối với ứng viên theo Quy trình 2, Chương trình Học bổng đề nghị tất cả các ứng viên nộp chọn
ra năm (05) trường đại học mục tiêu có chương trình đào tạo và nghiên cứu phù hợp với định
hướng của bản thân và thuộc danh sách các ngành học và lĩnh vực nghiên cứu được ưu tiên đào
tạo tại Mục II của Thông báo này. Các chương trình được chọn đồng thời cũng phải là những
chương trình xếp loại hàng đầu trên thế giới.
VII.

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

Quy trình tuyển chọn gồm 3 vòng:


Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ
Sau hạn nộp hồ sơ, Chương trình Học bổng sẽ tiến hành lọc hồ sơ để đảm bảo các hồ sơ đủ
điều kiện đáp ứng được tất cả những yêu cầu tối thiểu đã đề ra. Hội đồng Tuyển chọn sau
đó sẽ tiến hành xem xét các hồ sơ để chọn lọc các ứng viên phù hợp nhất cho vòng phỏng
vấn.



Vòng 2: Phỏng vấn
Hội đồng Tuyển chọn sẽ tiến hành phỏng vấn các ứng viên được chọn. Buổi phỏng vấn
được thực hiện bằng Tiếng Anh, kéo dài khoảng 45 phút và được thực hiện trực tuyến hoặc
trực tiếp (trong điều kiện cho phép).



Vòng 3: Nộp đơn vào các trường Đại học Mục tiêu:
Nếu vượt qua vòng phỏng vấn, ứng viên chưa có thư nhập học từ các Trường Đại học Mục
tiêu sẽ nộp hồ sơ tới ít nhất năm (05) trường đại học mục tiêu đã đề xuất và được Hội đồng
Tuyển chọn phê duyệt. Ứng viên đã có thư mời nhập học không kèm điều kiện
(unconditional admission offer) từ ít nhất 1 chương trình học đạt yêu cầu của Chương trình
Học bổng sẽ chính thức được nhận Học bổng Vingroup.

Lưu ý: Các ứng viên theo Quy trình 1 đã có Thư mời nhập học từ một trường Đại học Mục tiêu
thuộc một trong các ngành trọng điểm không cần tham gia Vòng 3 khi đã qua vòng phỏng vấn.
Tất cả các ứng viên nộp hồ sơ xin Học bổng sẽ được thông báo kết quả cuối cùng.
VIII.

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

Quy trình nộp đơn và tuyển chọn ứng viên của Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ,
Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup là một quy trình mở, cạnh tranh, minh
bạch và miễn phí. Hội đồng Tuyển chọn Học bổng là các giáo sư có chuyên môn sâu trong các
lĩnh vực KHCN. Ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào cho bất kỳ ai để tham dự
vào quy trình tuyển chọn này.
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Tiêu chí lựa chọn ứng viên của Chương trình Học bổng là năng lực trí tuệ, khát vọng, tính sáng
tạo và cam kết đóng góp cho sự phát triển KHCN của Việt Nam.
IX.

ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG

Các ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tuyển chọn của Học bổng cũng như có thư mời
nhập học chính thức từ Chương trình học phù hợp thuộc trường Đại học Mục tiêu được Chương
trình Học bổng phê duyệt. Ứng viên cũng phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe trước khi bắt
đầu chương trình học qua Chương trình khám sức khỏe tổng quát và được cấp visa tham dự
chương trình học tại nước ngoài. Trong quá trình học tập, nghiên cứu, học viên phải đạt các yêu
cầu tối thiểu về học thuật của chương trình đào tạo cũng như các yêu cầu của Chương trình Học
bổng.
Các học viên sau khi hoàn thành các yêu cầu về học thuật cuối cùng của chương trình học sẽ
được ở lại nước sở tại để phát triển chuyên môn trong thời gian không quá một (01) năm đối với
ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ và không quá hai (02) năm đối với ứng viên tốt nghiệp Tiến sĩ. Ứng
viên sau đó phải trở về Việt Nam công tác, làm việc tại một trong các trường đại học, viện
nghiên cứu công lập của Việt Nam hoặc tại các công ty/viện nghiên cứu/cơ sở đào tạo thuộc Hệ
sinh thái của Tập đoàn Vingroup trong thời gian bằng thời gian học viên đã nhận học bổng để
theo học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ được tài trợ. Nếu vi phạm, học viên sẽ phải hoàn lại toàn
bộ chi phí học bổng.
X.

HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP

Nhằm hoàn thiện quá trình đầu tư tổng thể và toàn diện vào nguồn nhân lực KHCN Việt Nam,
Chương trình sẽ hỗ trợ học viên xuyên suốt trong quá trình học tập, thường xuyên cập nhật thông
tin, kết nối các cơ hội việc làm, thực tập, hay các dự án nghiên cứu tại Việt Nam. Việc hỗ trợ này
đảm bảo các tài năng có khả năng phát huy cao nhất năng lực học thuật trong môi trường Đại học
tại nước ngoài đồng thời kết nối chặt chẽ với môi trường Việt Nam.
Mục tiêu của Chương trình là 100% học viên sau khi tốt nghiệp về nước có thể nhanh chóng tái
hòa nhập, có công việc phù hợp và chế độ đãi ngộ thỏa đáng để phát huy tài năng và thực sự dẫn
dắt, thúc đẩy sự phát triển KHCN của Việt Nam.
XI.

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG CHO QUY TRÌNH 1: CHUẨN BỊ CHO KỲ
NHẬP HỌC TRONG NĂM 2021

Dành cho các ứng viên đã có thư mời nhập học từ các trường đại học mục tiêu để bắt đầu chương
trình đào tạo trong năm 2021.
Hoạt động

Thời gian dự kiến

Thông báo Chương trình Học bổng KHCN

Ngày 10 tháng 12 năm 2020

Bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến

11h00 ngày 21 tháng 12 năm 2020
(Giờ Việt Nam)

Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ/Tiến sĩ
Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup
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Hạn chót nộp hồ sơ

18h00 ngày 15 tháng 4 năm 2021
(Giờ Việt Nam)

Phỏng vấn ứng viên

Cuối tháng 4 - đầu tháng 5 năm 2021

Thông báo kết quả tới tất cả các ứng viên

Giữa tháng 5 năm 2021

Lễ trao học bổng và Chương trình Định hướng
trước khi lên đường

Đầu tháng 7 năm 2021

Khám sức khỏe và xin visa

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2021

Học viên bắt đầu chương trình đào tạo

Theo quy định của từng trường đại học
tại từng quốc gia (cuối năm 2021 hoặc
đầu năm 2022)

XII.

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG CHO QUY TRÌNH 2: CHUẨN BỊ CHO KỲ
NHẬP HỌC NĂM 2022 HOẶC ĐẦU NĂM 2023

Dành cho các ứng viên chưa có thư mời nhập học từ các trường đại học mục tiêu để bắt đầu
chương trình đào tạo vào năm 2022 hoặc đầu năm 2023 và chọn nộp đơn xin Học bổng Vingroup
trước khi nộp đơn xin nhập học vào các trường.
Hoạt động

Thời gian dự kiến

Thông báo Chương trình Học bổng KHCN

Ngày 10 tháng 12 năm 2020

Bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến

11h00 ngày 21 tháng 12 năm 2020
(Giờ Việt Nam)

Hạn chót nộp hồ sơ

18h00 ngày 31 tháng 5 năm 2021
(Giờ Việt Nam)

Phỏng vấn ứng viên

Tháng 7- 8 năm 2021

Thông báo kết quả phỏng vấn tới tất cả các ứng
Đầu tháng 9 năm 2021
viên
Ứng viên qua vòng phỏng vấn nộp hồ sơ vào các
Từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022
trường đại học mục tiêu
Hạn chót ứng viên nộp thư mời nhập học cho
Cuối tháng 3 năm 2022
Chương trình Học bổng
Thông báo kết quả Học bổng tới tất cả ứng viên
Tháng 4 năm 2022
được đề cử

Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ/Tiến sĩ
Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup
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Lễ trao học bổng và Chương trình Định hướng
Đầu tháng 7 năm 2022
trước khi lên đường
Khám sức khỏe và xin visa

Từ tháng 7 năm 2022

Theo quy định của từng trường tại từng
Học viên năm học 2022-2023 bắt đầu chương trình
quốc gia (trong năm 2022 hoặc đầu năm
học tại nước ngoài
2023)

XIII.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

Các ứng viên hoàn thiện hồ sơ và các tài liệu yêu cầu theo hướng dẫn đã nêu trong thông báo
này và trong mẫu hồ sơ trực tuyến.
Hoàn thành hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://scholarships.vinuni.edu.vn/scholarship/account/.
Lưu ý: Chương trình chỉ chấp nhận hồ sơ được nộp trực tuyến.
XIV.

LIÊN HỆ

Mọi câu hỏi xin vui lòng gửi về Chương trình Học bổng qua email: scholarships@vingroup.net
hoặc số điện thoại: (+84) 24 71089779 (Số máy lẻ: 9032 hoặc 9006).

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Các ứng viên phải kiểm tra thật kỹ yêu cầu dự tuyển để có thể đáp ứng mọi yêu cầu nêu trong
thông báo nhận hồ sơ và hoàn thành việc nộp hồ sơ trước thời hạn.
Sau khi nhận được Học bổng, tất cả các Học viên phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và
yêu cầu của Chương trình Học bổng, nếu không có thể sẽ bị tước học bổng.
Chương trình Học bổng có quyền thay đổi các điều kiện, điều khoản khi cần thiết. Bất cứ thay
đổi nào cũng sẽ chỉ được đăng tải trên trang web chính thức của Chương trình Học bổng tại
địa chỉ: https://scholarships.vinuni.edu.vn/.

Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ/Tiến sĩ
Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup
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