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dành cho những đối tượng nào?



CÂU HỎI TRẢ LỜI

Chương trình học bổng

dành cho các đối tượng làm

việc cho khu vực nào?

Chương trình dành cho tất cả các đối tượng khu

vực công, tư nhân, các tổ chức quốc tế, phi chính

phủ.

Công dân Việt Nam đang

sinh sống và học tập tại

nước ngoài có đủ tiêu chuẩn

nộp hồ sơ không?

Chương trình dành cho các ứng viên là công dân

Việt Nam hiện đang làm việc và sinh sống tại Việt

Nam.

Qui định về độ tuổi? Không có hạn chế về độ tuổi đối với các ứng viên

Các ứng viên đã có bằng

thạc sĩ có được nộp hồ sơ

không? 

Chương trình học bổng không hạn chế đối tượng

này.

Các ứng viên có hoàn cảnh

đặc biệt có được ưu tiên

không?

Chúng tôi khuyến khích đơn xin học bổng của các

ứng viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết

tật, và các nhóm yếu thế khác. Các ứng viên có

thể mô tả tình trạng đặc biệt và yêu cầu của mình

trong bài luận.



Bậc học và Ngành học



CÂU HỎI TRẢ LỜI
Chương trình học bổng dành

cho bậc đai học, thạc sĩ, hay 

tiến sĩ?

Hiện tại Học bổng Chính phủ Ireland chỉ dành cho

bậc thạc sĩ. Các bạn có thể tìm hiểu các cơ hội học

bổng cho bậc đại học và tiến sĩ của các trường

Ứng viên muốn theo học

thạc sĩ một chuyên ngành

không trùng với chuyên

ngành đã tốt nghiệp đại học?

Không có hạn chế trong hồ sơ xin học bổng, tuy

nhiên ứng viên cần kiểm tra yêu cầu riêng của

từng khóa học và của trường mà ứng viên dự kiến

lựa chọn.

Các ngành học năm nay có

gì thay đổi?

Năm nay không còn học bổng MBA, nhưng có

nhiều ngành học mới khác được bổ sung như: 

Nông nghiệp, khoa học môi trường, phát triển

nông thôn, báo chí, quản lý du lịch vv. Xem thêm

chi tiết trong Danh sách các khóa học. 

Có thể xin học bổng một

phần cho các ngành học

khác và có thể học tại các

nước trong khu vực không?

Chương trình cung cấp học bổng toàn phần cho

ứng viên theo học tại các trường Đại học và Học

viện Công nghệ tại Ireland. Các khóa học được

chấp nhận trong Danh sách các khóa học.



Trình độ tiếng Anh



CÂU HỎI TRẢ LỜI

Yêu cầu về trình độ tiếng

Anh?

Chứng chỉ IELTS tổng điểm 6.5 còn giá trị (02 năm

kể từ ngày cấp chứng chỉ)

Ứng viên đã tốt nghiệp đại

học tại một nước nói tiếng

Anh, vậy có cần phải nộp

chứng chỉ IELTS không?

Đối với hồ sơ học bổng, các ứng viên đã tốt nghiệp

đại học tại các nước nói tiếng Anh được miễn

chứng chỉ tiếng Anh. Tuy nhiên còn tuỳ thuộc vào

yêu cầu của từng trường đối với các khóa học

khác nhau.

Ứng viên có thể nộp chứng

chỉ IELTS sau được không?

Chứng chỉ IELTS là yêu cầu bắt buộc cần nộp

trong hồ sơ học bổng.

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 

có giá trị hai năm, vậy tính

đến thời điểm nộp hồ sơ hay 

thời điểm nào?

Đối với hồ sơ học bổng, Chứng chỉ IELTS tính theo

thời điểm nộp hồ sơ. Tuy nhiên với các khóa học

còn tùy thuộc vào yêu cầu của từng trường.



Năm kinh nghiệm



CÂU HỎI TRẢ LỜI

Năm kinh nghiệm được tính

như thế nào?

Ứng viên cần có ít nhất 02 năm kinh nghiệm

Năm kinh nghiệm được tính trên thời gian làm việc

toàn thời gian thực tế và dựa vào mốc thời gian bắt

đầu kể từ khi tốt nghiệp đại học. 

Thời gian thực tập, làm tình nguyện trước và sau

khi tốt nghiệp đại học không được tính vào năm

kinh nghiệm.



Hồ sơ và Qui trình xét duyệt



CÂU HỎI TRẢ LỜI
Các giấy tờ khác cần nộp

cùng hồ sơ là gì? Có cần

nộp bản gốc hay bản sao?

- Application Form (2 bản)

- CV

- Bản gốc: Thư giới thiệu của cơ quan/tổ chức

- Bản sao, dịch công chứng các tài liệu sau: Bằng

Đại học; Bảng điểm tất cả các năm đại học; Chứng

chỉ tiếng Anh IELTS; 

- Bản sao không cần công chứng: Trang chi tiết

của hộ chiếu, CMND

(Lưu ý: Hồ sơ học bổng không được hoàn trả trong

bất cứ hoàn cảnh nào)

Thư giới thiệu của cơ

quan/tổ chức

Thư giới thiệu của công ty nộp chung trong Hồ sơ

xin học bổng.

Thư giới thiệu của cơ quan/tổ chức mà ứng viên

đang công tác.

Thư giới thiệu nên sử dụng giấy tiêu đề của cơ

quan/ tổ chức và có chi tiết liên hệ của người giới

thiệu để Đại Sứ quán có thể liên hệ khi cần.



CÂU HỎI TRẢ LỜI
Nộp hồ sơ như thế nào? ở đâu? Hồ sơ xin học bổng nộp tại Đại sứ quán trước 16:00 

ngày 25/1/2017. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được
tính theo dấu bưu điện. 
Nơi nhận:
Đại Sứ quán Ireland
Tầng 2, Sentinel Palace
41A Lý Thái Tổ, Hà Nội
(HỒ SƠ HỌC BỔNG)

Các giai đoạn xét duyệt hồ sơ và

phỏng vấn?

Vòng 1
25/1/2016: Hạn nộp hồ sơ học bổng cho Đại sứ quán
Đầu tháng 4/2017: Thông báo kết quả xét hồ sơ
Vòng 2
Cuối tháng 4/2017: Phỏng vấn các ứng viên vào danh
sách ngắn (phỏng vấn trực tiếp tại Hà Nội và Tp Hồ Chí
Minh)
Vòng 3
Đầu tháng 5/2017: Thông báo kết quả học bổng, các
ứng viên được học bổng làm thủ tục nộp hồ sơ với
trường.



Các câu hỏi khác



CÂU HỎI TRẢ LỜI
Năm ngoái đã nộp hồ sơ

nhưng rất tiếc không trúng

tuyển, vậy năm nay có được

nộp lại không?

Tất cả các bạn được khuyến khích nộp hồ sơ. 

Trong những năm trước đã có các bạn nộp lại hồ

sơ và đã thành công

Nếu muốn hỏi thêm về các 

điều kiện và qui định thì hỏi 

ở đâu?

Đại Sứ quán Ireland không trả lời các thắc mắc về

học bổng qua điện thoại hoặc email. 

Các thông tin có thể tìm hiểu thêm tại các trang

Facebook sau:

www.facebook.com/irishembassyinvietnam

www.facebook.com/educationinirelandvietnam

Nếu được cấp Học bổng,

ứng viên có được bảo lưu 1 

năm không?

Các ứng viên được cấp học bổng không được bảo

lưu do bất cứ lý do gì?

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/educationinirelandvietnam


Tìm thêm các thông tin về Giáo dục Ireland, 

các trường, cơ hội học bổng …

Embassy of Ireland in Vietnam 

website

www.embassyofireland.vn

Embassy of Ireland in Vietnam 

Facebook

www.facebook.com/irishembassyinvietnam

Education in Ireland website www.educationinireland.com

Education in Ireland Vietnam 

Facebook

www.facebook.com/educationinirelandvietnam

Irish Universities Association www.iua.ie

Technological Higher 

Education Association Ireland 

www.thea.ie

http://www.educationinireland.com/



