
Chương trình học bổng Yamada,
Nhật Bản năm học 2021-2022
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năm học 2021-2022

Trang 3

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng
Yamada, Nhật Bản (gọi tắt là học bổng Yamada) năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm
học 2020-2021. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm
2021.

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội; tham gia nghiên cứu khoa học; có đóng góp trong các
hoạt động xã hội cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD/sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 50 sinh viên.

Chi tiết học bổng cùng chỉ tiêu của từng Khoa và Trường thành viên có tại đây

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là
học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học
2021-2022 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn
- Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng

đối với học viên tốt nghiệp trước tháng 3/2022);

- Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);

- Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương, có khả năng giao tiếp

tốt bằng tiếng Anh;

- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học;

- Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).

- Ưu tiên học viên: Tham gia nghiên cứu khoa học, có bài báo/báo cáo khoa học, có hoàn cảnh khó

khăn.
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2. Mức học bổng

- Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học (chỉ cấp cho học viên có

100% thời gian dành cho học tập).

- Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học.

3. Tổng giá trị học bổng toàn ĐHQGHN: 1.400.000 Yên Nhật

Thông tin chi tiết về số lượng chỉ tiêu mỗi trường, cách thức nộp hồ sơ, vui lòng truy cập tại đây

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Chương trình học bổng Fulbright lấy bằng thạc sĩ tại

Mỹ năm học 2022 – 2023. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp hàng tháng, vé máy bay

khứ hồi đến Mỹ và bảo hiểm y tế

Đối tượng tham gia chương trình: Là công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học, có ít nhất hai năm

kinh nghiệm kể từ khi tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ, có điểm TOEFL iBT tối thiểu là

79, IELTS 6.5 hoặc PTE-A 58 còn giá trị sử dụng.

Chương trình Fulbright tài trợ tất cả các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như

Hoa Kỳ học, giáo dục, truyền thông, báo chí, quan hệ quốc tế, công tác xã hội, chính sách công,

kinh tế, kinh doanh, sức khoẻ cộng đồng, thư viện, quản lý hành chính công, chính sách công,

giảng dạy tiếng Anh, nghiên cứu về giới và phụ nữ, vv…

Thông tin chi tiết về nội dung chương trình, cách thức nộp, v.v., vui lòng xem tại đây

Học bổng Thạc sỹ Fulbright , Hoa Kỳ
năm học 2022-2023
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