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Tại sao 
NÊN HỌC Ở IRELAND?
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T Ạ I  S A O  N Ê N  H Ọ C  Ở  I R E L A N D ?

Lý do 
BẠN NÊN HỌC
Ở IRELAND 

Ireland xếp thứ 12 trong các quốc gia an toàn trên thế giới (Global Peace Index 2015)

Ireland là hòn đảo nằm ở Tây Âu, nơi được các tập đoàn, các 
công ty hàng đầu thế giới chọn lựa để đặt trụ sở như Google, 
Facebook, Genzyme, EA Games, Apple, và GlaxoSmithKline…

Sinh viên tốt nghiệp đại học ở Ireland 
được phép ở lại thêm 1 năm để tìm 
việc làm.

Hệ thống giáo dục ở Ireland có hơn 5.000 
chương trình được quốc tế công nhận.

Ireland được xếp thứ Tư trong các nước thân thiện nhất thế giới 
(Expat Insider in 2015).

Ireland là quốc gia nói tiếng Anh duy nhất trong số các nước thuộc Khu vực Đồng tiền 
chung châu Âu (Euro Zone).

Chỉ mất 2h bay để đến châu Âu lục địa.
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Các số liệu
VỀ IRELAND
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C Á C  S Ố  L I Ệ U  V Ề  I R E L A N D

 GIÁO DỤC Ở IRELAND
Các cơ sở giáo dục đại học của Ireland luôn hợp tác với các doanh 
nghiệp quốc tế để đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có được kỹ 
năng cần thiết với cơ hội được tuyển dụng cao nhất 
• Tất cả các trường đại học ở Ireland nằm trong top 5% các trường 
đại học toàn cầu
• Thủ đô Dublin của Ireland, nằm trong top 10 thành phố thế giới dành 
cho sinh viên
• Hơn 32.000 sinh viên quốc tế theo học tại Ireland
• Mỗi năm, hơn 105.000 sinh viên theo học các khoá tiếng Anh ngắn 
hạn tại Ireland 
• Hàng năm, các công ty hàng đầu của Ireland và các công ty quốc 
tế đặt trụ sở tại Ireland đều có chương trình tuyển dụng với nhiều vị 
trí hấp dẫn dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp cũng như các vị trí 
thực tập dành cho các sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề 
khác nhau.

 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG  
CỦA SINH VIÊN Ở IRELAND
Trong năm 2015, Ireland đứng đầu trong bảng Xếp hạng Mức độ Hài 
lòng của sinh viên quốc tế.
Các trường đại học tại Ireland được sinh viên đánh giá cao nhờ môi 

trường có tính cộng đồng cao, các chương trình giảng dạy sáng tạo, 
và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, cũng như cuộc sống đa dạng và sống 
động của sinh viên.

 1 Theo khảo sát của http://www.studyportals.com/

5



Với việc 
chọn học tập tại 
Ireland, bằng cấp 
của bạn sẽ được 
công nhận trên 
toàn thế giới.  
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C Ơ  H Ộ I  Đ Ư Ợ C  T U Y Ể N  D Ụ N G  C A O  V À  C Ơ  H Ộ I  N G H Ề  N G H I Ệ P

Là thành viên của Liên minh châu Âu, Ireland là một hòn đảo nhỏ ở Tây 
Âu, nhưng rất nhiều công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới đã chọn 
Ireland làm nơi đặt Tổng hành dinh châu Âu của họ. Các công ty này 
chọn Ireland vì nguồn nhân lực được đào tạo ở bậc cao và khả năng 
đáp ứng yêu cầu làm việc ngay khi tốt nghiệp.

Cơ hội
ĐƯỢC TUYỂN DỤNG CAO
VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
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 CÁC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
8   Học viện Công nghệ Athlone (AIT)
9   Học viện Công nghệ Cork (CIT)

10   Học viện Công nghệ Dublin (DIT)
11   Học viện Công nghệ Dundalk (DKIT)
12   Học viện Công nghệ Galway Mayo (GMIT)

Trường học

 CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1  Đại học Tổng hợp thành phố Dublin (DCU)
2  Đại học Tổng hợp Maynooth (MU)
3  Đại học Quốc gia Ireland tại Galway (NUIG)
4  Đại học Tổng hợp Trinity College Dublin (TCD)
5  Đại học Tổng hợp Cork (UCC)
6  Đại học Tổng hợp Dublin (UCD)
7  Đại học Tổng hợp Limerick (UL)
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T R Ư Ờ N G  H Ọ C  

13    Học viện Thiết kế Mỹ thuật và  
Công nghệ (IADT)

14   Học viện Công nghệ  Blanchardstown (ITB)
15   Học viện Công nghệ Carlow (IT Carlow)
16   Học viện Công nghệ Sligo (IT Sligo)
17   Học viện Công nghệ Tallaght (ITT Dublin)
18   Học viện Công nghệ Tralee (IT Tralee)
19   Học viện Công nghệ Letterkenny (LYIT)
2o   Học viện Công nghệ Limerick (LIT)
21   Học viện Công nghệ Waterford (WIT)

 CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 
ĐẠI HỌC TƯ NHÂN 
22  Trường Kinh doanh Dublin
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23   Đại học Griffith College Dublin
24   IBAT College Dublin
25   ICD Business School Dublin
26   Đại học Độc lập Dublin
27   Đại học Mary Immaculate (MIC)
28   Đại học National College of Ireland (NCI)
29   Đại học Nghệ thuật và Thiết kế (NCAD)
30    Đại học Y khoa và Phẫu thuật Hoàng gia 

Ireland (RCSI)
31   Trường Quản trị Khách sạn Shannon
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Các ngành học
PHỔ BIẾN
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C Á C  N G À N H  H Ọ C  P H Ổ  B I Ế N

+ Nông nghiệp và dinh dưỡng thực phẩm
+ Y học, dược học và nha khoa
+ Điều dưỡng và hộ sản
+ Vật lý trị liệu, ngôn ngữ và chức năng trị liệu
+ Khoa học
+ Dược phẩm và y sinh học

KHOA HỌC 
ỨNG DỤNG

 & 
SỨC KHỎE

+ Kiến trúc
+ Hàng không/ Máy bay
+ Xây dựng dân sự và xây dựng công trình
+ Hoá học và y sinh học
+ Điện, thiết bị điện và cơ khí
+ Tái tạo và năng lượng

CƠ KHÍ  
&

 XÂY DỰNG 
MÔI  

TRƯỜNG

+ Kế toán và tài chính
+ Tính toán bảo hiểm
+ Ngân hàng và tài chính
+ Kinh tế
+ Kinh doanh quốc tế
+ Marketing
+ Tinh thần doanh nghiệp

KINH DOANH
& LUẬT

+ Nghệ thuật và thiết kế; nghệ thuật  
biểu diễn
+ Truyền thông và báo chí
+ Quan hệ công chúng
+ Nhân văn học và chăm sóc xã hội
+ Phương tiện truyền thông sáng tạo
+ Ngôn ngữ

NGHỆ THUẬT 
& 

KHOA HỌC 
XÃ HỘI

+ Khoa học máy tính
+ Truyền thông đa phương tiện và trò chơi
+ Hệ thống mạng
+ Phát triển phần mềm
+ Máy tính kinh doanh
+ Máy tính pháp y và an ninh

KHOA HỌC 
MÁY TÍNH

+ Nghệ thuật nấu ăn
+ Quản lý sự kiện
+ Quản lý Nhà hàng Khách sạn
+ Khu vui chơi và giải trí
+ Bán lẻ và dịch vụ
+ Quản lý du lịch

KHÁCH SẠN 
& 

DU LỊCH
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Học phí  
& CHI PHÍ SINH HOẠT   
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H Ọ C  P H Í  V À  C H I  P H Í  S I N H  H O Ạ T  

 HỌC PHÍ
Học phí khác nhau đáng kể tùy thuộc vào trường và khóa học. Điều 
quan trọng là cần làm rõ các mức phí với trường mà bạn đã chọn 
trước khi bắt đầu quá trình nộp hồ sơ. Các mức phí sau đây chỉ dùng 
để tham khảo.

 MỨC PHÍ TRUNG BÌNH CHO CÁC KHOÁ ĐẠI HỌC 
VÀ SAU ĐẠI HỌC

 CHI PHÍ SINH HOẠT
Trước khi quyết định học ở Ireland, bạn nên chắc rằng bạn có đủ tài chính 
cho các chi phí sinh hoạt. Khi nộp hồ sơ xin visa du học, việc chứng minh 
tài chính là một phần quan trọng trong hồ sơ.
Chi phí sinh hoạt sẽ khác nhau tùy theo khu vực bạn học ở Ireland, tuỳ theo 
nhà ở bạn chọn và chắc chắn là tùy thuộc vào cách sinh hoạt của bạn. Chi 
phí ước tính trung bình cho mỗi học sinh khoảng €7.000 một năm.

 VIỆC LÀM Ở IRELAND
1   Sinh viên được đi làm ở Ireland trong suốt năm học: sinh viên được 

phép làm việc 20h mỗi tuần trong thời gian học và 40h mỗi tuần 
trong thời gian nghỉ lễ.

2   Sinh viên tốt nghiệp các khoá học toàn thời gian mà không phải 
là công dân các nước EU có thể ở lại Ireland một năm để tìm 
việc làm.

- Mức học phí trung bình một năm cho các ngành kinh doanh, khoa 
học, kỹ thuật, nhân văn …
+ Bậc đại học: €9.000 -€16.000
+ Bậc sau đại học: €9.000 -€30.000
- Đối với các ngành y từ €37.000 -€52.000
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Học bổng 
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H Ọ C  B Ổ N G 

Có nhiều cơ hội học bổng dành cho sinh viên Việt Nam từ nhiều 
nguồn khác nhau, như Chương trình học bổng của Chính phủ 
Ireland, học bổng của các trường và của các tổ chức khác. Các 
học bổng được cấp dựa trên những tiêu chí đặt ra bởi từng cơ 
quan tổ chức.  
Sinh viên có thể liên lạc với các trường hoặc các tổ chức trực tiếp cấp 
học bổng, để có thông tin chi tiết.
Một số chương trình học bổng:

 Các học bổng của Chính phủ Ireland
Các học bổng này lựa chọn đối tượng là sinh viên quốc tế có cam kết 
đóng góp cho cộng đồng và có tiềm năng trở thành lãnh đạo tương lai 
trong lĩnh vực của họ. Chương trình hỗ trợ một năm học tại các trường 
đại học Ireland.
Thông tin chi tiết có thể xem thêm tại: 
www.irishaidfellowships.ie
www.educationinireland.com

 Chương trình học bổng IDEAS của  Irish Aid  
cho sinh viên Việt Nam
Chương trình học bổng sau đại học này dành cho các công dân Việt 
Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và cam kết quay về Việt 
Nam sau khi hoàn thành khoá học.
Học bổng bao gồm vé máy bay khứ hồi, học phí toàn phần, bảo hiểm y 
tế công, chi phí sinh hoạt, và trợ cấp sách vở và quần áo (nếu phù hợp).

Chương trình học bổng IDEAS thường được thông báo vào tháng 9-10 
hàng năm.
Thông tin chi tiết có thể xem thêm tại: 
www.embassyofireland.vn
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Q U Y  T R Ì N H  N Ộ P  H Ồ  S Ơ

Quy trình
NỘP HỒ SƠ 

 7 BƯỚC ĐẾN IRELAND
1   Chọn trường và chương trình học.
2   Liên hệ với bộ phận quốc tế của trường bạn chọn để xác nhận yêu 

cầu nộp hồ sơ cho chương trình đã chọn.
3   Nộp hồ sơ cho trường.
4   Xác nhận theo học.
5   Tìm chỗ ở. Bộ phận quốc tế của trường bạn chọn sẽ cung cấp cho 

bạn những thông tin cần thiết để bạn lựa chọn chỗ ở.
6    Đảm bảo Hộ chiếu của bạn còn hạn và nộp hồ xơ xin visa sinh viên 

theo yêu cầu.
7   Khi đến Ireland, tất cả sinh viên phải đăng ký với Garda Siochana 

(Cơ quan Cảnh sát Ireland) trong vòng 3 tháng đầu. Là một sinh 
viên học toàn thời gian, đã đăng ký với Garda Siochana, bạn được 
phép đi làm tối đa 20h một tuần.

 YÊU CẦU VỀ TIẾNG ANH
Tất cả các chứng chỉ tiếng Anh phải được cấp trong vòng 2 năm tính 
đến ngày dự kiến bắt đầu khóa học của bạn. Các điểm số theo yêu 
cầu là:

Tất cả các cơ sở giáo dục đại học đều có yêu cầu tiếng 
Anh đầu vào riêng. Vui lòng liên hệ trực tiếp với trường 
để có thông tin chi tiết.

• IELTS – tối thiểu 6.0 – 6.5
• TOEFL – tối thiểu:
• 173 (Computer-based)
• 61 (Internet-based)
• 500 (Paper-based)
• Cambridge – First Certificate in English (FCE) 
hoặc cao hơn
• ETAPP – điểm B2 tối thiểu
• PTE Academic – tối thiểu 30 điểm
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Trong năm  
2015, Ireland đứng 
đầu trong bảng Xếp 

hạng mức độ hài 
lòng của sinh viên 

quốc tế.
1 Theo khảo sát của http://www.

studyportals.com/
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V I S A  S I N H  V I Ê N

 YÊU CẦU VISA CHO SINH VIÊN VIỆT NAM
Ireland không nằm trong khối visa Schengen, vì vậy sinh viên sẽ cần 
phải có visa du học riêng để tới Ireland.

 QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ VISA
1   Điền hồ sơ xin visa online trên trang www.visas.inis.gov.ie
2   Sau khi hoàn tất việc điền các thông tin online, hãy in Bản Tóm tắt 

(Summary Sheet)
3   Đảm bảo có đầy đủ các tài liệu chứng minh liên quan trước khi 

nộp hồ sơ xin visa. Xin lưu ý rằng, hồ sơ visa của bạn chỉ được xét 
duyệt khi có đầy đủ hồ sơ.

4   Liên hệ với Đại Sứ quán Ireland tại Hà Nội theo hướng dẫn trong 
bảng tóm tắt để kiểm tra quá trình nộp hồ sơ xin visa và được 
hướng dẫn.

Visa 
SINH VIÊN

• Ảnh hộ chiếu
• Phí visa
• Hộ chiếu còn giá trị (ít nhất 12 tháng)
• Thư chấp nhận của cơ sở giáo dục đại học
• Kết quả học tập bao gồm bảng điểm và bằng cấp
• Đơn đề nghị cấp visa
• Chứng nhận Bảo hiểm y tế
• Chứng nhận đóng học phí 
• Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 
• Chứng minh tài chính cho suốt quá trình học tập: bạn hoặc người chi 
trả học phí cho bạn phải chứng minh được, ngoài phần đóng học phí, 
bạn có đủ €7.000 sinh hoạt phí cho mỗi năm học.
Vui lòng nộp hồ sơ ít nhất 8 tuần trước khi bạn đến Ireland để tránh 
việc trì hoãn hay các vấn đề phát sinh.
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Thời gian
Ở IRELAND
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T H Ờ I  G I A N  Ở  I R E L A N D 

 VUI CHƠI GIẢI TRÍ
Nhà thơ nổi tiếng William Butler Yeats đã từng 
nói về Ireland: “Không có người lạ ở đây, chỉ 
có những người bạn mà ta chưa gặp”.
Việc đầu tiên cần làm là bạn hãy tìm kiếm các 
hiệp hội và các câu lạc bộ đang hoạt động ở 
trường. Nếu bạn yêu thích một cuộc sống sôi 
động, các ban nhạc sống, nhạc truyền thống 
và các lễ hội đa dạng luôn ở ngay các góc 
đường. Miền Tây Ireland là điểm đến cho các 
môn thể thao dưới nước đầy thử thách, bao 
gồm lướt sóng và lướt ván diều…
Mặc khác, nếu bạn là một người thích tận 
hưởng sự yên tĩnh, thì bạn không nên bỏ qua 
khung cảnh yên bình và những quán cà phê 
độc đáo của đất nước này. Bất kỳ nơi nào tại 
Ireland cũng tràn ngập nét văn hóa và lịch sử, 
mỗi ngôi làng đều có những câu chuyện riêng 
và những nhân vật để gặp gỡ.

 KHÍ HẬU
Cũng như con người nơi đây, thời tiết ở 
Ireland không bao giờ nhàm chán hay đoán 
trước được.
Khí hậu ở Ireland có thể gói gọn trong những 
từ sau: ấm áp, ẩm ướt và hay thay đổi. Thời 

đến các sân bay lớn tại châu Âu như Paris, 
London, Frankfurt…
Ngoài ra, hệ thống đường cao tốc nội địa kết 
nối các vùng và thành phố của Ireland. Sinh 
viên có thẻ sinh viên được mua thẻ đi lại giảm 
giá trên tất cả các phương tiện giao thông 
công cộng. 
Các chuyến du lịch khám phá hòn đảo Ngọc 
lục bảo và xả hơi sau những giờ học căng 
thẳng đang chờ bạn.

tiết mùa đông thường không khắc nghiệt với 
nhiệt độ trung bình vào khoảng từ 5OC - 8OC. 
Nhiệt độ mùa hè thông thường từ khoảng 
15OC - 20OC.
Ở Ireland thường hay có mưa, chính nhờ vậy 
mà đất nước chúng tôi có màu xanh, vì thế 
đừng quên đem theo áo mưa và quần áo ấm.

 ĐI LẠI
Ireland là một hòn đảo, chỉ mất 2h bay để 
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