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Kinh nghiệm nộp hồ sơ du học sau đại học Mỹ 
(Phần 1) 
Ha noi, July, 2016 
By Ty Nguyen 
 
 
Lời cảm ơn:  
 
Trước khi nộp hồ sơ, tôi đã có dịp tiếp cận rất nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm 
của anh Thắng (UC Berkeley), anh Tùng (hiện đang là prof. ở USU), Tiệp (Penn 
State), Quân (Texas Austin) và nhiều người khác nữa để tích luỹ cho mình 
những hành trang đầu tiên. Trước lúc chuẩn bị hồ sơ, tôi lại có cơ may tham dự 
VEFFA Mentoring Program và nhận được sự  chỉ dẫn rất tận tình của các anh 
chị như anh Đức (USC), chị Thư (Upenn), chị Thắm (John Hopskin), anh Khánh 
(Ugent-Bỉ) anh Thắng (UC Berkeley), chị Hương (Stanford), Quân (Texas 
Austin), Xuân (Texas A&M) và đặc biệt là sự giúp đỡ quý báu của Tuyên (Florida 
State), người đã giúp tôi gửi bảng điểm tới các trường. Trong quá trình apply tới 
các trường tôi cũng liên hệ với các anh chị đang học ở đó ví dụ anh Thắng 
(Stanford), Hưng (Upenn) để hỏi về các giáo sư và một số thắc mắc khi apply 
vào trường. Một dịp may nữa là khi tham dự hội nghị ICRA 2015, anh Thuận là 
người đã host cũng như khuyến khích tôi tranh thủ “tán tỉnh” các giáo và giúp tôi 
nảy ra ý tưởng khi viết thư contact giáo sư sau này. Nhân bài viết này xin gửi lời 
cảm ơn chân thành nhất tới các anh chị và các bạn, cũng như nhiều người khác 
mà tôi có dịp quen biết hoặc hỏi đáp.  
 
 
Lý do (động cơ) chia sẻ:  
 
Mỗi người mỗi hoàn cảnh nên rất khó có thể đem toàn bộ kinh nghiệm từ một 
người rồi áp dụng cho mình được. Thay vào đó, chúng ta nên đọc thật nhiều và 
tổng hợp lại cho bản thân một chiến lược riêng. Vì vậy, dù có rất nhiều chia sẻ 
kinh nghiệm rồi, thêm bao nhiêu nữa cũng không đủ. Hơn thế nữa, như đã nói ở 
trên, việc nhận được sự giúp đỡ của các anh chị đi trước là một vinh dự mà 
không có cách đền đáp nào tốt hơn, bên cạnh việc cảm ơn, đó là chia sẻ lại kinh 
nghiệm của bản thân cho thế hệ sau. Bài viết này ra đời cũng là vì vậy.  
 
 
Nhìn nhận về quá trình apply:  
 
Câu chuyện xung quanh việc chuẩn bị hồ sơ và được nhận admission qua mỗi 
lăng kính lại được vẽ lên theo một cách khác nhau: cổ tích, tiểu thuyết lãng mạn, 
hay chuyện trúng số đều có cả. Kinh nghiệm của bản than tôi sẽ được trình bày 
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qua một cách nhìn khác đó là việc nộp hồ sơ du học sau đại học giống như một 
sự đầu tư về tiền bạc, thời gian và sức lực.  
 
Đầu tiên là tiền. Chẳng khó để nhẩm tính sơ bộ: tiền thi TOEFL/IELTS, GRE 
một lần cũng cả gần 400$; tiền nộp hồ sơ mỗi trường khoảng 65 – 100 $; tiền 
gửi điểm TOEFL + GRE mỗi trường gần 50$. Đó là chưa kể tiền gửi bảng điểm 
+ bằng tới trường nếu họ yêu cầu (riêng khoản này, tôi có Tuyên lo giúp nên ko 
mất đồng nào). Tính sơ sơ, nếu thi một lần TOEFL, GRE và nộp 10 trường thì 
mất ít cũng là 400 + 110x10  = 1500$, một con số không hề nhỏ. Lưu ý, nếu thực 
sự kinh tế không cho phép, bạn có thể email tới head of department/ graduate 
admissions committee… (tuỳ theo contact point được đề cập trong mục 
application fee) để thử vận may fee waiver. Vì là VEF nominee nên tôi đã xin 
waiver được khoảng 10 trường.  
 
Thời gian: việc chuẩn bị từ khâu thi cử TOEFL, GRE tới hoàn thiện hồ sơ và 
nộp tới các trường…là một khoảng thời gian rất dài; người làm nhanh nhất mà 
tôi biết cũng mất tới 8 tháng. Bạn nên dành ra khoảng 1 năm hoặc hơn để hoàn 
thiện quá trình này. Riêng tôi, đã từng apply một lần và đậu năm 2014 nên đợt 
nộp hồ sơ này tôi không thi lại GRE, chỉ thi lại TOEFL. Việc ôn lại hết khoảng 1 
tháng thôi nhưng tính từ lúc chuẩn bị hồ sơ nộp VEF là tháng 3, tới lúc nộp xong 
các trường là tháng 12, cũng hết gần 9 tháng.  
 
Sức lực: hỏi bất cứ ai đã từng thi GRE bạn sẽ nhận được câu trả lời như nhau 
về kì thi này: tốn ca lo kinh khủng. Sau đó bạn phải liên lạc giáo sư, viết SOP, 
điền hồ sơ, và chuẩn bị phỏng vấn…. tất cả những cái đó sẽ tiêu tốn của bạn rất 
nhiều thể lực và trí óc. Kỳ này trong nhóm bạn tôi biết có một người email tổng 
cộng cả trăm email tới gần 30 giáo sư của một trường để tìm kiếm nguồn 
funding. Tôi email tới khoảng 20 giáo sư, mỗi người ít nhất là 3 emails, tổng 
cộng cũng tới gần trăm emails, kéo dài từ tháng 9 tới tận tháng 3 năm sau. Quả 
thật là một cuộc chiến dai dẳng.  
 
Kênh đầu tư hiệu quả: Đã đầu tư thì phải có xem kênh đầu tư nào hiệu quả, 
khả năng sinh lời vân vân và vân vân.  
Đầu tiên, tôi nghĩ rằng nếu đã quyết tâm đi học thì dành ra một khoản (1000, 
2000$) rồi đậu được vào lab như ý thì đây là một khoản đầu tư lãi vô cùng. Bởi 
vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn một khoản kha kha dành cho việc nộp hồ sơ này.  
Tuy nhiên, nên apply lab nào, trường nào? Rất nhiều người quan niệm rằng: hồ 
sơ tôi thế này, hồ sơ tôi thế kia, KHÔNG THỂ apply vào lab này, trường này 
được đâu. Vô hình chung họ đã tự giới hạn kênh đầu tư của mình và làm giảm 
khả năng sinh lời. Vì sao? Chúng ta hình dung là đào tạo một PhD rất tốn kém 
(tới cả vài trăm nghìn đô cho 5 năm), nên những trường “giàu”, lab “giàu” thường 
là những nơi có khả năng cấp funding nhiều nhất, tuyển nhiều sinh viên nhất và 
chính là những kênh có khả năng sinh lời nhất. Một thực tế “phũ phàng” nhưng 
có vẻ đúng nữa là trường rank càng cao, lab càng nổi tiếng thì càng nhiều 
funding. Giả sử hai trường hợp sau đây:   
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TH1: Apply vào một lab “bé”/trường rank thấp. Khả năng hồ sơ của chúng ta 
vượt trội hơn các “đối thủ” là cao, nhưng nếu lab không có  sẵn funding thì xác 
suất được nhận + funding của chúng ta vẫn chỉ là ZERO. Tất nhiên, sẽ có người 
nói rằng sao không contact giáo sư xem họ có tiền không rồi hãy apply. Vấn đề 
không đơn giản như vậy. Rất nhiều giáo sư sẽ nói với bạn rằng: you’re just 
welcome to apply to the school, ngay  khi giáo mới gửi proposal và đang còn 
không biết có nhận được funding hay không. Nếu sang tới tháng 3, tháng 4, 
proposal đó được cấp fund, you’re lucky vì giáo cần tuyển người. Bằng không, 
bạn đơn giản là sẽ nhận được email: I regret to inform you that…bla bla…Giáo 
thấy cũng tiếc mà thôi giáo cũng đành kệ… 
 
TH2: Apply vào lab “lớn”/ trường rank cao. Thường thì funding sẽ dồi dào, không 
phải đắn đo suy nghĩ. Ví thử tỉ lệ chọi là 1/50 (thực tế không chắc đã nhỏ tới mức 
như vậy), thì xác suất được acceptance + funding của 1 trường là 1/50 = 2%, 
một con số khá khiêm tốn đúng không? Tuy nhiên, 2% vẫn lớn hơn 0 %. Quan 
trọng hơn, chúng ta có thể gia tăng khả năng sinh lời của mình chỉ với một phép 
cộng!   
 
Bạn nên nộp 10, thậm chí 20 trường (hoặc hơn)!  
 
Tất nhiên đi kèm với đó, tiền và sức lực cũng sẽ tăng lên (tiền tăng cấp số cộng, 
nhưng sức lực thì thêm một trường cũng không tốn thêm công sức lắm đâu. Vả 
lại, như đã nói, chỉ cần trúng 1 trường là lời to rồi ^^ ). Như trường hợp của tôi, 
nộp hầu hết các trường trong top 20 của CS (theo USNews), 2 trường top 30 và 
1 trường top 70. Tổng cộng là 23 trường. Trong trường hợp này, xác suất được 
acceptance+funding ít nhất 1 trường của tôi tính sơ sơ là 37% (Nếu bạn còn 
nghi ngờ, có thể tính lại như sau: xác suất để trúng 1 trường là 2% => xác suất 
để trượt 1 trường là 98% => xác suất để trượt tất cả các trường là 0.98^23 = 
63% => xác suất đậu ít nhất 1 trường là 100% - 63% = 37%. Một con số không 
quá lớn, nhưng rất khả quan. Ngoài ra, trong số đó tôi có một số trường contact 
prof rất tốt,  giúp tôi có thể an tâm ngủ ngon giấc chờ admission J.  Kết quả tôi 
được nhận admission + funding từ 4 trường (2 trường top 20, và 2 trường top 
40), trong đó có 1 trường non-VEF. Điều thú vị là mấy trường backup đều trượt 
hết.  
NOTE:  Việc nộp nhiều trường này dựa trên tổng kết từ nhiều nguồn kinh 
nghiệm. 

- Từ giáo tôi ở Hàn Quốc. Prof có đôi lần chia sẻ rằng một trong những 
điều nuối tiếc nhất của ông ấy là hồi nộp PhD bên Mỹ chỉ nộp 10 trường, 
và vì thế bỏ qua những trường top nhất. Thành ra, giáo “chỉ vào được” U 
of Maryland, College Park thôi, trong khi bạn ông ấy hồ sơ không bằng 
vẫn có thể vào Berkeley bình thường. Bởi vậy, giáo khuyên tôi nên nộp 
càng nhiều càng tốt,  thậm chí 40 trường, 50 trường cũng được =)).  
Giáo tôi không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất “tiếc nuối” vì đã 
“giăng lưới” quá ít. Tôi được biết rất nhiều hồ sơ đẹp, khủng nhưng không 
thể vào được trường tốt/lab tốt vì lý do quá tập trung “bỏ trứng vào vài 
giỏ” và nộp quá ít.  
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- Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng LOR không cần thiết phải quá focus vào 
một trường, miễn là đừng để LOR có tiêu đề To U Maryland lại gửi 
cho...HUST là được. Nên việc nộp nhiều trường cũng không có ảnh 
hưởng nhiều tới việc xin LOR của mình.  

- Anh Thắng (Berkeley) có lần chia sẻ rất hay, đại ý là bạn không thể lựa 
chọn nếu không có (các) chọn lựa. Vì thế, cứ apply đi đã rồi chọn lọc (kĩ 
lưỡng) sau.  

- Tôi còn nghe kể rằng có một hồ sơ kia rất kinh khủng khiếp, tốt nghiệp từ 
trường top 15 bên Mỹ luôn, trước khi nộp hồ sơ đã tự nhủ rằng chỉ vào 
một vài trường top mà thôi. Bạn ấy đã contact rất cẩn thận, được support 
rất tốt, nên chỉ nộp 5 trường top đầu. Không may là những giáo sư 
support ấy vì một lý do nào đó không nhận nữa và đồng chí ấy fail.  
 
Không ai nói trước được điều gì. Chúng ta có quyền nộp nhiều trường thì 
“người ấy” (các profs) cũng có quyền được chọn sinh viên, không ai kém 
ai cả, nên đừng tin những lời nói đầu môi =))  

 
 
 
Kinh nghiệm xin thư giới thiệu (LOR) 
 
Tương ứng với số lượng trường lớn cũng là số lượng lớn LORs. Tôi biết một số 
bạn học ở nước ngoài giáo sư khống chế số lượng thư giới thiệu vì ông ý muốn 
specify LOR cho mỗi trường. Tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Bạn nên thảo 
luận với giáo về 1 cái LOR mẫu chung, sau chỉ cần thay tên trường thôi, vì cái 
chính trong LOR đó là các skills, personal characteristics, attitutes của bạn 
đương nhiên là giống nhau trong tất cả các LORs. Như thế, giáo có thể nhanh 
chóng gửi cho bạn bao nhiêu LORs cũng được.  
Hầu hết các trường đều yêu cầu tối thiểu 3 LORs, nhưng bạn nên xin trước 4 
profs để tránh trường hợp bị một giáo nào đó “bỏ bom”. Ngoài ra, giáo sư bạn có 
thể rất bận nên hãy hỏi giáo viết LOR ít nhất 1 tháng trước khi bắt đầu nộp hồ 
sơ. Hãy đề nghị giáo viết LOR, kí tên, scan thành một file pdf (có thể dùng chữ kí 
điện tử để đỡ phải in, rồi scan) cho mỗi trường.  
 
Lưu ý: 
Làm sao để gửi LOR tới trường? – Online!   
Trường sẽ gửi một link tới email của giáo để qua đó giáo upload LOR và (có thể) 
viết hoặc trả lời một vài câu hỏi đánh giá (xếp hạng) chúng ta. Hãy đảm bảo rằng 
email của giáo được điền vào application form chính xác.  
Khi nào link này được gửi tới giáo?  
Link này sẽ được gửi tới giáo ngay khi chúng ta ấn (kích hoạt) request 
reference trong trang application form. Hầu hết các trường cho phép chung ta 
kích hoạt ngay cả khi chưa điền xong các thông tin khác trong application form. 
Do quá trình upload, trả lời câu hỏi tốn thời gian, hãy đăng kí application account 
thật sớm (trước deadline tầm 1 tháng), lướt nhanh tới mục reference và thử 
send reference request. Một số trường  có thể cho phép LORs tới muộn hơn 
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deadline, nhưng hầu hết sẽ chỉ xét hồ sơ khi tất cả các giấy tờ, bao gồm LORs 
được gửi tới đầy đủ. Bạn chắc chắn không muốn hồ sơ của mình được xem xét 
muộn bởi một số trường chọn lọc hồ sơ theo kiểu nhiều round, không được 
round này thì tới round sau và nộp sớm chắc chắn là một lợi thế. Tôi biết được 
điều này vì một trong các giáo sư tôi contact nói rằng tôi không được accept ở 
round 1, và phải chờ round 2, round 3 coi sao. Trường thông báo acceptance 
của round 1 vào khoảng giữa tháng 1, đầu tháng 2. Những hồ sơ được nhận ở 
round 2 sẽ được thông báo vào tầm giữa tháng 2. Tiếp theo là round 3, vào 
khoảng tháng 3.  
 
 
 
Liên hệ giáo sư (Contact Prof) ra sao?   
 
Trong số 9 giáo sư tôi contact được, 3 người offer personal interview (đều từ lab, 
trường tốt, nhưng không đậu T_T ) và 3 người cho admission without interview. 
Tỷ lệ “được lọt vào mắt xanh” là 6/9, not too bad!. Ngoài ra, tôi nhận được 
admission từ duy nhất một trường mà không contact được giáo. Kết quả này thể 
hiện tầm quan trọng của việc liên hệ giáo sư. Tôi bắt đầu “thử” contact từ đầu 
tháng 9, nhưng thấy có vẻ vẫn hơi muộn. Lời khuyên cho các bạn là hãy contact 
càng sớm càng tốt, ngay cả khi bạn chưa viết xong SOP. 
 
Kinh nghiệm liên hệ giáo thực sự quý báu mà tôi học được từ anh Thuận đó là 
tranh thủ những hội nghị để “tán tỉnh” giáo. Trong lần tham dự ICRA2015, tôi đã 
cố gắng “ghé thăm” nhiều presentation,workshop nhất có thể và tranh thủ hỏi 
han các giáo ở đó. Việc tham dự hội nghị này đã giúp tôi “có cái” để email tán 
tỉnh các giáo đặc biệt hiệu quả. Tôi không có thời gian để đọc kĩ paper của các 
giáo nên sử dụng một câu sau mà tôi nghĩ rất hiệu quả bởi chỉ trong một câu nói 
lên được 2 điều: tui là dân cùng đạo với giáo đó (cùng tham dự một hội nghị mà) 
và tui có vẻ quan tâm, thích thú với cái giáo đang làm. Câu mở đầu như sau: 
Dear Professor abc 
My name is .....   
When attending the ICRA 2015 conference, I had a great chance to learn more about 
work, namely “......” and  I really enjoyed reading it.   
 
Tôi email tới tổng cộng 14 giáo, hầu hết là giáo sư đầu ngành ở mảng nghiên 
cứu của tôi ở trường mỗi trường. Kết quả là nhận được 9 người trả lời, trong đó 
có một giáo sư ở trường rank rất tốt thậm chí còn đề nghị sửa SOP giúp (và 
đương nhiên việc nhận admission là tất yếu). Một điều thú vị nữa là có một giáo 
contact tới lần thứ 3 mới trả lời, offer một buổi phỏng vấn. Tôi fail interview chủ 
yếu vì kinh nghiệm nghiên cứu không thực sự match với cái giáo đang làm. 
Nhưng không sao, kết quả này phần nào nói lên rằng kiên trì là mẹ đẻ của thành 
công ^^.  
  
Assistant Prof., Associate Prof. Hay Full Prof.? Liên quan tới vấn đề này đã 
có hẳn một bài viết được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Tôi xin mạn phép không đề 
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cập tới vấn đề nghiên cứu ở đây, mà chỉ bàn tới việc tôi có nên contact giáo sư 
nổi tiếng không. Có 1 logic ở đây là lab lớn thường được đứng dưới tên prof. 
khủng =)) . Hồi đầu tôi cũng rất sợ: sợ giáo sư quá “đẹp” sẽ kiêu và không để ý 
tới mình đâu. Những projects tôi làm cũng không phải là những đề tài hot và 
match với phần nhiều giáo sư tôi định contact. Tuy nhiên hồi đó có một linh tính 
nào đó thúc giục tôi thử contact tới 2 giáo cực kì khủng khiếp trong mảng mình 
định apply xem sao. Chẳng ngờ, cả hai đều trả lời rất nhiệt tình. Nhân đà thắng 
lợi đó, tôi tự tin tiếp cận với các giáo ở các trường khác. Người nào không trả lời 
ngay thì tôi email lại, thường là sau một tuần. Tới hết lần thứ 4 không được tôi 
mới chuyển sang giáo khác. Và kết quả như đã nói ở trên, 9/14 giáo trả lời, 
Unbelievable!!! Lời khuyên là bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trước khi 
bạn làm điều đó. Hãy tin you can do it!  
 
**************************************** End ******************************************** 
Trong phần tiếp theo, tôi sẽ trình bày về kinh nghiệm viết SOP, thời gian biểu và 
một số vấn đề khác.  
 
  


