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Các trang web quan trọng

• Cục hợp tác quốc tế

www.vied.vn

• Cung cấp tất cả các thông tin về học tập tại Hungary, và tất tần tật
về cuộc sống cũng như con người, văn hóa ở đây

http://studyinhungary.hu/

• Nộp hồ sơ xin học bổng Stipendium Hungaricum online

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

• Thông tin học bổng Stipendium và các điều kiện, thông tin hướng
dẫn liên quan

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-
hungaricum-scholarship-programme/call-for-applications-2019-
2020.html

http://www.vied.vn/
http://studyinhungary.hu/
https://apply.stipendiumhungaricum.hu/
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/call-for-applications-2019-2020.html


Thông tin chung về học bổng

• https://vied.vn/vi/tin-tuc/tuyen-sinh/1020-thong-bao-tuyen-sinh-di-

hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-hung-ga-ri-nam-2019.html

• Chế độ học bổng: 

• Chính phủ Hung-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo 

hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hung-ga-ri. Chính phủ Việt 

Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ 

chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học 

sinh học bổng Hiệp định tại Hung-ga-ri.

https://vied.vn/vi/tin-tuc/tuyen-sinh/1020-thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-hung-ga-ri-nam-2019.html


Điều kiện nộp hồ sơ

• Chưa dự tuyển chương trình học bổng nào khác trong thời gian này

• Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ
quan cử đi học và theo yêu cầu nhà nước

• Đăng kí một ngành và không tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo
khi đã trúng tuyển

• Ngành đăng kí dự tuyển phù hợp và CÓ TRONG DANH MỤC 
ĐÀO TẠO PHÍA HUNGARY CHO VIỆT NĂM

Kiểm tra danh sách ngành học: 
http://studyinhungary.hu/static/upload/stipendium-
hungaricum/annex-1-eligible-study-programmes-19-
20.xlsx

http://studyinhungary.hu/static/upload/stipendium-hungaricum/annex-1-eligible-study-programmes-19-20.xlsx


Điều kiện ngoại ngữ

Tiếng Hungary

• Đại học, chuyên gia

• 1 năm dự bị tiếng

• Dự tuyển đầu vào đại học

• Đặc biệt: ngành Luật chỉ
học bằng tiếng Hungary.

• Sau ĐH

• Có bằng đại học hoặc thạc sĩ
tại Hungary

Tiếng Anh

• TOEFL ITP 500 hoặc IELTS 5.5 
trở lên, còn hiệu lực

• Đã tốt nghiệp chương trình
học bằng tiếng Anh ở nước
ngoài

• Lưu ý:  Bằng tiếng Anh có thể
nộp bổ sung trước tháng
8/2019





Nộp hồ sơ

• https://apply.stipendiumhungaricum.hu
(23h59 ngày 15/01/2019 (theo giờ Hung-ga-
ri))

• https://tuyensinh.vied.vn/ (hết
ngày 16/01/2019)

Nộp hồ sơ
trực tuyến

• Ứng viên chuyển bộ hồ sơ tiếng Việt bằng 
thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp 
tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê 
Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
đến hết ngày 16/01/2019(tính theo dấu bưu 
điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế).

Nộp hồ sơ
giấy

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/
https://tuyensinh.vied.vn/


Lệ phí dự tuyển

• Lệ phí dự tuyển 200.000đ/người nộp trước ngày 16/01/2019 
theo hình thức chuyển khoản đến địa chỉ:
Tên đơn vị: Cục Hợp tác quốc tế
Số tài khoản: 0021002145014
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh 
Hà Nội.

• Lưu ý: Khi chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hợp tác quốc 
tế đề nghị ghi rõ họ và tên ứng viên, trình độ đăng ký dự 
tuyển (ĐH, ThS, TS, TTS) nộp lệ phí dự tuyển học bổng đi 
Hung-ga-ri theo thông báo tuyển sinh số 1126/TB-BGDĐT 
ngày 10/12/2019.



Qui trình xét tuyển

• Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí 
tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên;

• Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được 
sơ tuyển để đề cử cho phía Hung-ga-ri và thông báo kết 
quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 3/2019.

• Các ứng viên được trường đại học phía Hung-ga-ri tiếp 
nhận và Chính phủ Hung-ga-ri cấp visa đi học sẽ được 
hướng dẫn làm thủ tục cử đi học trong tháng 9/2019.



Hướng dẫn nộp hồ sơ
online 
https://apply.stipendiumhung
aricum.hu

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/


Đăng kí tài
khoản

Các bạn chú ý 
chọn quốc tịch

Việt Nam nhé, vì
mỗi nước sẽ có

các chương trình
được phía

Hungary đào tạo
khác nhau



Điền thông tin 
cá nhân

Điền đầy đủ các mục có đánh
dấu đỏ nhé

Chọn hết các điều khoản trước
khi bấm Sign up and 
continue >



Hoàn thành
đăng kí

Mỗi email đăng kí
sẽ có một mật khẩu
giống thế này, bạn
chỉ cần nhớ mật

khẩu để đăng nhập
vô trang nộp hồ sơ

online



Bắt đầu thôi

Chọn chương trình
học mà bạn quan

tâm, có thể chọn tìm
tất cả các trường

(search all 
institutions) hoặc

bạn nhắm trường nào
rồi thì chọn mục dưới

(choose specific 
institutions)



Nếu đã định
hướng chọn
trường nào

Mạnh dạn tìm

luôn trường bạn

thích xem có

ngành nào phù

hợp không nè!!



Phù, kết quả
đây rồi

Bấm “Apply now” để
bắt đầu điền thông

tin đăng kí nhé

Mỗi trường đăng kí
các bạn phải điền
hồ sơ riêng nhé



Điền hồ sơ

Danh sách nguyện

vọng đăng kí hiện

ở đây



Điền profile

Các mục có chấm
đỏ là bắt buộc phải

điền

- Các mục Contact, 
Education điền đầy

đủ nhé



Thêm block để
bổ sung thêm
thông tin

- Bậc học phổ

thông

- Bậc học đại học

- Bậc học thạc sĩ



Nghề nghiệp

Bạn nào có đi

làm thì điền vô

nhé



Quan trọng
Upload hồ sơ

Các file upload 
lên các bạn

chuyển file PDF, 
đặt tên đúng theo

nội dung

Dung lượng file
<4MB



Motivation
letter

Cái này nên viết cẩn
thận (không sai lỗi
chính tả), thể hiện

điểm mạnh của bản
thân, tinh thần ham 
học hỏi và được trải
nghiệm văn hóa nơi

đây. 

(cái này mình
recommend nha)



Sau khi đã
upload hồ sơ
thì trạng thái
thay đổi như
thế này.



Các bạn có thể gửi câu hỏi và chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn
trong đợt apply học bổng này. 

✓ Email: hsv.hungary@gmail.com

✓ Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/hsvviethung/

✓ Fanpage: https://www.facebook.com/hsvviethung/

✓ Website: http://hoisinhvien.hu/

✓ Người liên hệ: PCT , trưởng ban hỗ trợ sinh viên: anh Giang Văn

Khánh (https://www.facebook.com/giangvankhanh)

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI 
HUNGARY

mailto:hsv.hungary@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/hsvviethung/
https://www.facebook.com/hsvviethung/
http://hoisinhvien.hu/


CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT NĂM 
MỚI THÀNH CÔNG VÀ HẸN GẶP 

CÁC BẠN TẠI HUNGARY NĂM 
2019 


