
hỗ trợ tối đa

để được chấp nhận vào học tại NUS thì học sinh phải đáp ứng đủ điều kiện của từng khoa đăng ký. Một số khoa còn 
yêu cầu phỏng vấn và bảng điểm để xét tuyển. đa số sinh viên Việt Nam đến học tại NUS theo chương trình ký bond 
(cam kết vay học phí) 3 năm, trong đó Chính phủ Singapore tài trợ khoảng 80% học phí. Sau khi ra trường, sinh viên 
sẽ làm việc cho các công ty của Singapore để trả bond. trong quá trình học, nhà trường còn cho mỗi sinh viên mượn 
khoảng 3.600 USD/năm cho học tập (NUS Study Loan) và 1.200 USD/năm cho sinh hoạt phí. 

Có 2 loại học bổng chính dành cho học sinh trong khối asean là học bổng asean (4300 USD/năm, sau khi ra trường vẫn 
phải trả bond 3 năm) và học bổng Chính phủ (6.600 USD/năm, không phải trả bond). Phan thị Ngọc hà (Việt Nam, sinh 
viên năm thứ 3, ngành Quản trị Kinh doanh) nói: “Nhờ có chính sách cho vay một phần học phí và sinh hoạt phí, nên 
tôi chọn qua Singapore học. hồi ở nhà, tôi cũng nghe nói về NUS là trường đại học đứng đầu Singapore, được Chính 
phủ đầu tư và ưu đãi rất nhiều”.

KhôNg Chỉ Là Một troNg 
NhữNg trườNg đại họC 

hàNg đầU thế giới, NUS CòN 
Là trườNg LâU đời Nhất Và 

Có Số LượNg NgàNh họC 
CũNg Như SiNh ViêN LớN Nhất 
SiNgaPore. điềU gì KhiếN Cho 
NUS trở thàNh “điểM NóNg” 
troNg KhU VựC Và trêN thế 

giới Như Vậy?

>> Trung tâm máy tính - NUS
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tổng thời gian học thường là 3 hoặc 4 năm. Sinh viên cần phải hoàn thành 
120 tín chỉ (với chương trình 3 năm) và 160 tín chỉ (với chương trình 4 năm) 
để có thể tốt nghiệp. Những sinh viên chọn học 2 ngành (double degrees 
hoặc double majors) sẽ học dài hơn và có sự thay đổi trong số lượng tín 
chỉ.

Chính sách xét tuyển của NUS thay đổi theo từng năm và cũng phụ thuộc 
vào chất lượng của sinh viên dự tuyển. thông thường, NUS xét tuyển chủ 
yếu dựa vào điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp cấp 3, điểm ieLtS hoặc toeFL. 
Nếu học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, quốc tế hoặc có chứng 
nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa và thể thao thì càng tốt.  thực ra, 
yêu cầu nhập học của NUS tùy thuộc rất nhiều vào khóa học mà sinh viên 
đăng ký. Nhìn chung sinh viên cần đáp ứng điểm a’s đạt trình độ a và phải 
vượt qua bài kiểm tra kiến thức tổng quát. 

điềU KiệN họC tậP: MiễN Chê!

NUS là một tổng thể hệ thống nhiều trường nhỏ biệt lập (ví dụ như: trường 
Kinh tế, trường Công nghệ thông tin, trường thiết kế và Môi trường, 
trường Dược yong Loo Lin, học viện hành chính Lý Quang Diệu…). ở 
NUS, sinh viên được nhà trường tạo môi trường học tập hiệu quả với nhiều 
thư viện và phòng máy tính.

troNg Mắt “Người NUS”

internet wifi và hệ thống 
mạng nội bộ lluôn được truy 
cập 24/24 mỗi ngày. Các 
thư viện, phòng lab cũng 
cung cấp một lượng lớn các 
giáo trình, tài liệu phục vụ 
tham khảo và nghiên cứu. 
NUS cũng có các phòng 
dành riêng cho họp nhóm 
vì sinh viên tại đây phải làm 
việc theo nhóm rất nhiều. 

Mỗi sinh viên được cấp một 
email cá nhân để mọi người 
tiện liên lạc. Ngoài ra, sinh 
viên NUS còn có một trang 
web là iVLe, trong đó liệt kê 
những môn học trong kỳ và 
thông tin cần thiết về những 
môn đó. giảng viên có thể 
gửi thông báo hoặc upload 
bài giảng qua iVLe, còn sinh 
viên có thể download bài 
giảng, bài tập hoặc nộp bài 

luận qua iVLe. NUS cũng có hệ thống 
thư viện điện tử và một số máy tìm kiếm 
học thuật như Jstor, aBi inform, harvard 
business review… giúp sinh viên có thể 
tìm đọc các bài báo, sách, bài thi năm 
trước một cách dễ dàng. 

Ngoài những phương tiện hỗ trợ học tập 
thuận tiện, sinh viên còn nhận được sự 
giúp đỡ khá lớn từ phía giảng viên. tất 
nhiên, mối quan hệ thầy trò ở NUS cũng 
tùy thuộc nhiều vào ngành học. Các lớp 
học kỹ sư thì “chạy như ngựa” và chủ 
yếu dừng lại ở mức sinh viên hỏi – giảng 
viên giải đáp. ở các lớp về thương mại, 
việc thảo luận được chú ý hơn vì sinh 
viên thường làm việc theo nhóm và giáo 
sư biết hầu hết sinh viên của mình. Với 
các lớp học nghệ thuật thì mức độ tương 
tác thầy – trò lại cao và thường vui vẻ, ồn 
ào nhất. hầu như toàn bộ thời gian học 
là trao đổi và tranh luận.  thường trong 

>> Sinh viên chờ xe bus trong khuôn viên của NUS.                                     
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những giờ lý thuyết cơ bản, các giáo sư tới giảng bài, 
sinh viên sẽ ghi chép lại bài. Còn với những giờ phụ đạo, 
sinh viên có dịp tiếp xúc nhiều với các giáo viên trợ giảng 
hơn, có thể nêu ý kiến của mình hoặc đưa ra thảo luận 
trước lớp về vấn đề liên quan đến những gì đã học. 

tại NUS, những phản hồi đối với giảng viên cũng là một 
phần bắt buộc nhằm tạo môi trường cho sinhviên có 
tiếng nói của mình. 

trong quá trình học, sinh viên còn có thể đăng ký 
chương trình trao đổi giáo dục qua website của trường 
sau khi được nhận email thông báo thời gian xét tuyển. 
Mỗi chương trình đều mang mục đích hướng sinh viên 
tới sự hiểu biết nhiều nền văn hóa, giáo dục khác nhau, 
tăng cường sức sáng tạo và sự tự lập.

DồN DậP thi Cử

Bất cứ khoa nào, ngành nào tại NUS đều có những 
môn học bắt buộc riêng bên cạnh những môn cũng… 
bắt buộc khác. thông thường có khoảng hơn một nửa 
hoặc 60 – 75% số lượng tín chỉ là dành cho môn bắt 
buộc, mặc dù sinh viên có quyền lựa chọn danh sách 
giới hạn các môn đó.

để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành 3 chỉ tiêu: Các 
yêu cầu của nhà trường nói chung (như môn học về 
xã hội Singapore để học tiếp về hiện thực cuộc sống); 
yêu cầu của chương trình học với những môn chuyên 
ngành; Cuối cùng là những môn không bắt buộc và 
không liên quan tới chuyên ngành. 

Sinh viên sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn thi 
trượt. điểm thi lại sẽ không được tính. Nếu thi trượt mà 
không có lý do chính đáng (như các trường hợp đặc 
biệt) thì kết quả thi sẽ được ghi vào bảng học tập. Nếu

sinh viên bị bắt vì tội gian lận trong thi cử hoặc viết luận 
(copy từ những nguồn khác), họ có thể sẽ bị đuổi học vì 
NUS rất coi trọng tính trung thực của sinh viên.

KhôNg Có ChUyệN “đeM CoN Bỏ Chợ”

NUS tạo điều kiện tối đa về tư vấn cũng như cơ hội sự 
nghiệp hoặc nhu cầu học tập trình độ cao của sinh viên 
tốt nghiệp. 

NUS có một số trang web giới thiệu việc làm cho sinh viên 
sắp ra trường, và những sinh viên đang học và muốn đi 
thực tập (internship). Nhà trường cũng thường xuyên có 
những buổi thảo luận và hướng dẫn sinh viên cách viết 
CV, cách trả lời các  câu hỏi phỏng vấn của các nhà tuyển 
dụng. 

thường trong Sau khi học xong, nếu đạt được kết quả tốt, 
sinh viên có thể xin ở lại trường để làm việc. NUS cũng 
có chương trình học bổng cho những sinh viên muốn học 
lên cao hơn. Nếu sinh viên muốn học tiếp (như các khóa 
học thạc sỹ chẳng hạn), NUS sẽ giúp sắp xếp người hỗ trợ 
nghiên cứu để học và làm cùng lúc.

>> NgUyễN hoàNg QUỳNh hươNg

ẢNh: Bùi tUấN

giÁo DỤC giÁo DỤC

 >>   Đoàn đại biểu ĐHQGHN 
đến thăm và làm việc tại NUS. 

>> Một Trung tâm 
nghiên cứu của NUS
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