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Image from http://www.obu.edu/intprograms/StudyAbroad/
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1. Các loại học bổng

2. Các bước chuẩn bị

3. Hồ sơ
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Các loại học bổngCác loại học bổng

Học bổng 
chính phủ 
các nước

Học bổng 
các trường 

đại học

Học bổng 
322

Học bổng 
từ dự án 

của giáo sư

Các loại 
học bổng 

khác

Học bổng chính phủ các nướcHọc bổng chính phủ các nước

• Cạnh tranh với các ứng 
viên cả trong và ngoài 
nước

• Được ưu đãi nhiều nhất
– Vé máy bay
– Sinh hoạt phí
– Bảo hiểm
– Thủ tục visa

• Mục đích học tập phải 
nêu được “mang lại lợi 
ích cho nước nhà”

• Các học bổng nổi tiếng
– VEF
– MEXT
– DAAD
– NFP
– ADS, Endeavour
– Evariste Galois
– M

http://www.vied.vn
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Học bổng Quỹ giáo dục Việt Nam VEF (Mỹ)Học bổng Quỹ giáo dục Việt Nam VEF (Mỹ)

• Hai hình thức apply
– Đã được trường ĐH Mỹ 

nhận, rồi xin học bổng của 
VEF.

– Xin được học bổng VEF rồi 
mới apply trường ĐH Mỹ.

•• Khó khăn:Khó khăn:
–– High score TOEFL, GRE.High score TOEFL, GRE.
–– Very good CV, Letter of Very good CV, Letter of 

recommendation(LOR),  recommendation(LOR),  
Statement of Motivation Statement of Motivation 
(SOM).(SOM).

• Học bổng:
– Vé máy bay
– Học phí
– Sinh hoạt phí 

2.200USD/tháng

• Dành cho Việt Nam 40 
suất/năm cho tất cả 
ngành.

•• Được học tại các Được học tại các 
trường danh tiếng nhất trường danh tiếng nhất 
của Mỹcủa Mỹ

http://home.vef.gov/

Học bổng chính phủ Nhật MEXTHọc bổng chính phủ Nhật MEXT

• Hai hình thức apply
– Apply trực tiếp trường 

ĐH Nhật
– Apply thông qua Bộ 

GDĐT VN + Đại sứ quán 
Nhật

• Chấp nhận TOEFL ITP, 
TOEIC, điểm không cần 
cao.

• Khó khăn
– Được GS Nhật chấp 

nhận trước và giới thiệu.

• Học bổng
– Vé máy bay đi về
– Sinh hoạt phí 

155.000yên/tháng
– Học phí.
– Hỗ trợ thủ tục xin visa 

mang theo 
vợ/chồng+con cùng 
sinh sống.

http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html
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Học bổng chính phủ Đức DAADHọc bổng chính phủ Đức DAAD

• Học bổng hỗ trợ 
nhiều mặt.

• Khó khăn
– Có Research Proposal 

(RP) rõ ràng.
– Được GS Đức và 

trường ĐH Đức chấp 
nhận trước.

– DAAD cấp 10 
suất/năm cho NCS 
Việt Nam.

• Học bổng
– Vé máy bay
– Học bổng học tiếng Đức
– Sinh hoạt phí 

1.000EUR/tháng
– Hỗ trợ 300EUR/tháng 

nuôi con
– Hỗ trợ thủ tục xin visa 

và vé máy bay mang 
theo vợ/chồng cùng sinh 
sống

http://daadvn.org

Học bổng chính phủ Hà Lan Học bổng chính phủ Hà Lan NFPNFP

• Yêu cầu
– Sinh viên xuất sắc

– TOEFL 550

– Được trường ĐH Hà 
Lan chấp nhận trước

• Học bổng
– Vé máy bay, visa

– Học phí

– Bảo hiểm

– Sinh hoạt phí 
1.200EUR/tháng

http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/
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Hạn nộp hồ sơ của các học bổng chính phủHạn nộp hồ sơ của các học bổng chính phủ

Học bổng Deadline

HSP 02/2010

NFP 03/2010

VEF 04/2010

MEXT 05/2010

DAAD 10/2010

Mức học bổng của các học bổng chính phủMức học bổng của các học bổng chính phủ
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Học bổng của các trường đại họcHọc bổng của các trường đại học

• Apply trực tiếp các 
trường ĐH Mỹ, Úc, Sing

• Nộp hồ sơ xét tuyển

• Hạn nộp: tháng 12 cho 
HK mùa thu năm sau

• Hồ sơ
– Application form

– TOEFL/IELTS + GRE

– SOM

– 3 LORs

– Transcript and degree

• Học bổng
– Teaching Assistant 

– Research Assistant

– Học phí

– Sinh hoạt phí 1.200-
1.500USD/tháng

• Tham khảo trực tiếp 
trên trang web các 
trường ĐH.

Học bổng ngân sách nhà nước 322Học bổng ngân sách nhà nước 322

• Dễ được học bổng nhất.

• Ưu tiên cho cán bộ nhà 
nước, giảng viên ĐH.

• Chấp nhận TOEFL 
ITP, điểm không cần cao.

• Hạn nộp: tháng 5/2010.

• Sinh hoạt phí vừa đủ tồn 
tại. (trung bình 
900USD/tháng ở 
Mỹ, Nhật, châu Âu).

• Cam kết trở về phục vụ 5 
năm cho Việt Nam.

• Một số nước hỗ trợ thêm 

học bổng 322

– Đức: học bổng khi học 

tiếng Đức ở VN và ở Đức

– Một số trường ĐH ở Nhật và 

Úc trợ cấp thêm học bổng

http://www.vied.vn
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Học bổng từ dự án của GS hoặc nhóm Học bổng từ dự án của GS hoặc nhóm 
nghiên cứunghiên cứu

• Học bổng Tiến sĩ trích từ dự 
án nghiên cứu của GS.

• Mang tính chất JOB có 
lương cao (trung bình 
2.000EUR/month)

• Cạnh tranh “khốc liệt” (chỉ 
chọn 1-2 người giỏi nhất)

• Tìm “Phd positions” trên 
trang web của các hiệp 
hội chuyên ngành, các 
research group. 

• Không theo thời hạn 
cố định hàng năm

• Xét tuyển dựa trên 
CV, publications, LOR 
và RP, điện thoại phỏng 
vấn.

• Đôi khi có bài test.

Thông tin học bổng của khoa Toán
http://www.math.hcmuns.edu.vn/index.php
?option=com_content&task=blogcategory&

id=48&Itemid=232

Các học bổng Thạc sĩ đặc biệtCác học bổng Thạc sĩ đặc biệt
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Học bổng thạc sĩ Erasmus MundusHọc bổng thạc sĩ Erasmus Mundus

• Chỉ cấp học bổng cho 
các lĩnh vực nằm 
trong danh sách của 
Erasmus Mundus.

• Một số lĩnh vực có 
học bổng tiến sĩ.

• Được học ít nhất ở 3 
nước khác nhau ở 
châu Âu trong 2 năm.

• Học bổng
– Vé máy bay

– Học phí

– Sinh hoạt phí 
2.000EUR/tháng.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Học bổng thạc sĩ PanasonicHọc bổng thạc sĩ Panasonic

• 3 suất/năm
• Yêu cầu

– TOEFL 500, tiếng Nhật 
cơ bản

– Nhiều vòng thi tuyển

• Học bổng
– Vé máy bay
– Học phí
– Sinh hoạt phí 150.000-

180.000yên/tháng.

• Hồ sơ
– CV
– Appy form
– LOR
– Study plan
– Transcript + degree

• Thời gian
– Deadline 19/03/2010.
– Written test 04/2010.
– Interview 04+06/2010.

http://panasonic.com.vn/en/ccatId/MainCat/1032
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Học bổng thạc sĩ JDSHọc bổng thạc sĩ JDS

• Dành riêng cho người 
đã làm việc 2 năm ở 
cơ quan hoặc công 
ty ở các nước đang 
phát triển

• Các lĩnh vực
– Dịch vụ công cộng

– Môi trường

– Nông nghiệp

• Học bổng
– Học phí

– Bảo hiểm

– Đi lại

– Sinh hoạt phí 
150.000yên/tháng.

• Deadline 09/2010.

http://jice.org/e/jds/scholarships/vietnam/index.htm

Học bổng thạc sĩ FulbrightHọc bổng thạc sĩ Fulbright

• 25 suất/năm cho VN

• Yêu cầu:
– TOEFL 550

• Học bổng:
– Vé máy bay

– Học phí

– Bảo hiểm y tế

– Sinh hoạt phí

• Hồ sơ:
– CV

– Appy form

– LOR

– Study plan

– Transcript + degree

• Deadline 03/2010.

http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html
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Học bổng thạc sĩ các lĩnh vực dành cho Học bổng thạc sĩ các lĩnh vực dành cho 
các nước đang phát triểncác nước đang phát triển

• Đức (DAAD)
• Hà Lan
• Yêu cầu:

– TOEFL 550
– Các ngành trong danh 

sách hàng năm

• Học bổng:
– Vé máy bay
– Học phí
– Sinh hoạt phí

• Hồ sơ:
– CV
– Appy form
– LOR
– Study plan
– Transcript + degree

• Deadline 08/2010.

http://daadvn.org/vn/hb/ccthn/hbcnphattrien.html

http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/

Các học bổng Tiến sĩ đặc biệtCác học bổng Tiến sĩ đặc biệt
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Học bổng tiến sĩ FulbrightHọc bổng tiến sĩ Fulbright

• 45 suất/năm toàn cầu

• Yêu cầu:
– TOEFL iBT 90

• Học bổng:
– Vé máy bay

– Học phí

– Hội nghị, sách, M

– Sinh hoạt phí

• Được học các 
trường danh tiếng 
của Mỹ

• Deadline 05/2010.

http://vietnam.usembassy.gov/fulbright_stphd.html

Một số học bổng khácMột số học bổng khác

Tên học bổng Website

Học bổng chính phủ Pháp http://www.ambafrance-vn.org

Học bổng thạc sĩ Hà Lan 
Huygens

http://www.nuffic.nl/international-
students/scholarships/

Học bổng Humphrey http://www.humphreyfellowship.org/

Học bổng chính phủ Úc 
Endeavour

http://www.endeavour.deewr.gov.au/

Học bổng của ngân hàng 
Phát triển Châu Á (Nhật)

http://www.adb.org/JSP/

M Google
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Các bước chuẩn bịCác bước chuẩn bị

Bước Công việc Trước deadline

1
Xác định ngành học, hướng 
nghiên cứu, trường/giáo sư, loại 
học bổng

1 năm

2 Học, thi TOEFL/IELTS 6-12 tháng

3 Viết SOM, RP, Study plan 4-6 tháng

4 Email liên hệ giáo sư 3-6 tháng

5 Nhờ các thầy viết LOR 1-3 tháng

6 Nộp hồ sơ 10 ngày

Hồ sơ chuẩn bịHồ sơ chuẩn bị

No.No. DocumentDocument

1 Curriculum Vitae

2 Statement of motivation

3 Research Proposal

4 Certified Transcripts and degrees

5 Letters of professors’ recommendation

6 English certificates
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Các yếu tố dẫn đến thành côngCác yếu tố dẫn đến thành công

Mức độ 
quan trọng

Yếu tố

1 Mối quan hệ riêng giữa các sư phụ

2 Excellent academic background

3 Đầu tư nhiều cho việc săn học bổng

4 Nắm nhiều nguồn thông tin

5 Chuẩn bị Hồ sơ nghiêm túc

6 Thua keo này, bày keo khác

Các nguồn tham khảo hữu íchCác nguồn tham khảo hữu ích

Thông tin Địa chỉ 

Tin học bổng của Cục đào 
tạo với nước ngoài

http://www.vied.vn

Các học bổng do NUFFIC 
quản lý

http://www.nuffic.nl/international-
students/scholarships

Tin học bổng của Bộ Giáo 
dục – Đào tạo

http://www.moet.gov.vn/?page=1.3

Kinh nghiệm săn học bổng http://www.vietphd.us/

Tin “Nội bộ” “Nguồn từ các thầy”


