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- Ứng viên là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc
tại Việt Nam

- Tới từ khu vực công, tư nhân, các tổ chức quốc tế, phi 
chính phủ…

- Không hạn chế về độ tuổi

- Khuyến khích hồ sơ từ các ứng viên là người dân tộc thiểu
số, người khuyết tật, các nhóm yếu thế khác*

* các ứng viên có thể mô tả tình trạng đặc biệt và yêu cầu
của mình trong bài luận

I- Đối tượng



2. Năm kinh nghiệm

- Tối thiểu đã có 02 năm kinh nghiệm làm
việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp.

- Thời gian tính 02 năm căn cứ vào ngày trên
bằng tốt nghiệp đại học.

- Kinh nghiệm làm việc tính gộp của các đơn
vị công tác khác nhau

- Thời gian tham gia các hoạt động tình
nguyện, thực tập trước khi tốt nghiệp không
được tính vào năm kinh nghiệm. Các kinh
nghiệm tham gia hoạt động tình nguyện,
bán thời gian… có thể liệt kê trong hồ sơ
nhưng không được tính vào kinh nghiệm
làm việc chính thức.

II- Tiêu chí



3. Bằng cấp

- Chương trình chỉ dành cho bậc học thạc sĩ, và theo học 
toàn thời gian tại các trường Ireland. 

- Ứng viên chỉ lựa chọn các khóa học trong Danh mục các
khóa học của Chương trình

- Chương trình không cung cấp học bổng bán phần

- Ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với
yêu cầu của khóa học thạc sĩ nộp hồ sơ.

- Ứng viên đã có bằng thạc sĩ vẫn có thể nộp hồ sơ xin
học bổng

- Ứng viên có thể chọn một chuyên ngành không trùng
với chuyên ngành đã tốt nghiệp đại học, nhưng cần đảm
bảo đáp ứng các yêu cầu đầu vào của từng khóa học (về
bằng cấp và kinh nghiệm – một số khóa học đòi hỏi có số
năm kinh nghiệm phù hợp cần thiết)



4. Trình độ tiếng Anh

- Chứng chỉ IELTS (Academic) tổng điểm 6.5, và không có kỹ năng nào dưới 6.0

- Chứng chỉ còn giá trị (2 năm kể từ ngày cấp) tính đến 01/9/2019

- Ứng viên đã có bằng tốt nghiệp đại học tại một nước nói tiếng Anh vẫn phải nộp Chứng chỉ IELTS

- Ứng viên cần nộp chứng chỉ IELTS cùng trong hồ sơ học bổng (hồ sơ không có chứng chỉ IELTS được coi là hồ
sơ không hoàn chỉnh)

- Các chứng chỉ khác như TOELF, TOEIC… không được chấp nhận thay thế

* Lưu ý rằng, một số khóa học có thể yêu cầu kết quả IELTS cao hơn yêu cầu của Chương trình (tổng điểm
hoặc từng kỹ năng). Các ứng viên cần kiểm tra kỹ yêu cầu cụ thể của trường/khóa học mình dự định lựa chọn.



Bộ hồ sơ gồm:
- Đơn xin học bổng (03 bản theo mẫu)
- CV (tối đa 2 trang)
- Chứng chỉ tiếng Anh: bản gốc hoặc bản công
chứng (của cơ sở cấp chứng chỉ)
- Bản photo hộ chiếu và CMND (không cần
công chứng)
- Bản sao công chứng bằng cấp và bảng điểm
của tất cả các năm học (bản dịch tiếng Anh
công chứng)
- Một thư giới thiệu của cơ quan, tổ chức
(người đứng đầu công ty hoặc người phụ
trách trực tiếp).
- Hai thư giới thiệu của giáo viên cũ từ
trường đại học

III- Hồ sơ



+ Ứng viên có thể nộp nhiều hơn
1 thư giới thiệu từ cơ quan cũ
hoặc từ trường (không bắt buộc)

+ Đối với các cơ quan, tổ chức
không có con dấu, hoặc người
viết thư giới thiệu không thể
đóng dấu thì sử dụng giấy có tiêu
đề tên cơ quan tổ chức, và cung
cấp thông tin liên lạc đầy đủ của
người giới thiệu

+ Thư giới thiệu bằng tiếng Anh.
Nếu bằng tiếng Việt thì phải dịch
công chứng ra tiếng Anh.



Các ngành học:

1. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa

học Môi trường

2. Khoa học thực phẩm

3. Dược phẩm và Sinh học

4. Các ngành kỹ thuật và công nghệ bền vững

5. Công nghệ thông tin và Truyền thông

6. Quản trị và các ngành kinh doanh

7. Kinh tế, Tài chính và Kế toán

8. Du lịch và Quản lý Khách sạn, Truyền thông, 

Quan hệ công chúng



Ứng viên chỉ được lựa chọn các khóa
học trong Danh mục khóa học của
Chương trình học bổng

Danh sách các khóa học và trường có
thể tải tại đây:

bit.ly/IDEAS-Scholarship2019Materials

IV- Khóa học



- Giai đoạn 1, các ứng viên nộp hồ sơ
học bổng cho Đại sứ quán Ireland theo
hướng dẫn và chưa cần liên hệ với các
trường.
- Chỉ những ứng viên được lựa chọn sau
vòng phỏng vấn sẽ được hướng dẫn và
giới thiệu liên hệ với các trường để nộp
hồ sơ xin học các khóa học đăng ký
- Các khóa học mà ứng viên muốn lựa
chọn trên trang web của các trường
chưa mở nhận đơn, hoặc đã hết hạn
năm 2019, không ảnh hưởng tới việc lựa
chọn của ứng viên

* Chương trình chỉ liên hệ với những
ứng viên được lựa chọn vào vòng phỏng
vấn để đặt hẹn. Các ứng viên không
được liên hệ tới cuối tháng 3/2019 là
không được mời phỏng vấn.

V- Qui trình



THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: 

Hồ sơ gửi về
Đại Sứ quán Ireland
Tầng2, Sentinel Palace
41A LýTháiTổ
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

trước 12:00 ngày 11/1/2019



- Hồ sơ nộp bản cứng, trong phong bì dán kín
- Ứng viên có thể tới nộp trực tiếp hoặc gửi
qua đường bưu điện
- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ được tính
theo dấu bưu điện

* Hồ sơ gửi đến cần ghi rõ: HỒ SƠ HỌC 
BỔNG bên ngoài phong bì
* Hồ sơ và giấy tờ không được trả lại trong
bất cứ hoàn cảnh nào
* Chương trình sẽ không trả lời các thắc mắc
về hồ sơ



VI- Các câu hỏi khác

Tiêu chí Các tiêu chí của Chương trình là tối thiều (ví dụ 02 năm kinh nghiệm, chứng chỉ IELTS). Không có
trường hợp ngoại lệ

Thư giới thiệu - Trong trường hợp người viết thư giới thiệu không ở Việt Nam, có thể nộp bản scan của thư giới thiệu.
- Ứng viên lựa chọn khóa học khác với chuyên ngành đại học, không ảnh hưởng tới thư giới thiệu của
thầy/cô
- Nếu không có Letter-head thì thư giới thiệu phải cung cấp đầy đủ thông tin về người viết thư để
Chương trình có thể liên hệ
- Ứng viên chưa từng làm cho cơ quan, tổ chức nào (tự kinh doanh) có thể lấy thư giới thiệu của đối
tác kinh doanh
- Lưu ý, ứng viên KHÔNG sử dụng logo của Irish Aid trong bất cứ hồ sơ nào của mình

Câu hỏi khác - Tất cả các ứng viên đều được khuyến khích nộp hồ sơ, không hạn chế các bạn đã nộp từ năm trước.
- Dự kiến sẽ có tối đa 30 học bổng được cấp hàng năm?
- Các ứng viên được cấp học bổng không được bảo lưu với bất cứ lý do gì
- Chương trình chỉ cung cấp học bổng toàn phần bậc học thạc sĩ
- Chương trình không qui định số lượng hạn ngạch cho ngành học, trường, vùng miền của ứng viên, 
hay khu vực công/tư.



VI- Các câu hỏi khác

Tiếng Anh Các ứng viên nộp hồ sơ học bổng phải đạt yêu cầu IELTS tối thiểu như hướng dẫn của chương trình
(6.5 tổng điểm, và không có môn nào dưới 6.0). Một số khóa học yêu cầu điểm IELTS cao hơn hoặc yêu
cầu GMAT, và thí sinh phải đáp ứng yêu cầu riêng của khóa học nếu lựa chọn.

Hồ sơ Đối với các giấy tờ, ứng viên có thể nộp bản gốc, bản sao của nơi thi, hoặc bản công chứng của đơn vị
công chứng được nhà nước Việt Nam công nhận. Lưu ý rằng, Chương trình không hoàn trả lại hồ sơ
trong bất cứ trường hợp nào.

Chương trình
không trả lời các
câu hỏi sau

- Sinh viên có được mang người nhà theo không? 

- Sinh viên có được làm thêm không?

- Sinh viên có được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp không?

- Sau khi học xong có được nhận học bổng khác không?

- Học phí của các ngành học?

- Điều kiện để học tiếp lên tiến sĩ?

- ….

- ….
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