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Profile:
Name: Nguyễn Tấn Long

IDEAS Scholarship: 2018-2019

Course: Master of Business 

School: Athlone Institute of 

Technology (AIT)

1. Giới thiệu về bản thân

Mình tên là Nguyễn Tấn Long, đến từ thành phố
Đà Nẵng. Mình là 1 trong hơn 30 người từ Việt
Nam may mắn nhận được học bổng Irish Aid
IDEAS của Chính phủ Ireland năm 2018/2019 để
theo học ngành Thạc sĩ Kinh doanh tại Học viện
Công nghệ Athlone (Athlone Institute of
Technology - AIT), Ireland.

Chương trình học của mình tại AIT gồm 8 môn
học và 1 luận văn phải nộp cuối khoá. Nội dung
chương trình tập trung vào các môn liên quan
đến phương pháp nghiên cứu, quản trị doanh
nghiệp, marketing, công nghệ thông tin cho quản
lý, phát triển mô hình kinh doanh… Khoá học cho
phép mình làm việc với các start-up ở Ireland
nhằm tìm hiểu mô hình, thực tiễn và thực hiện
một số dự án nhỏ với các doanh nghiệp này. Nội
dung khoá học cụ thể tại:

https://www.ait.ie/courses/master-of-business

Về nơi mình học, Athlone là một thị trấn nhỏ
nằm trên sông Shanon ở trung tâm Ireland, với
dân số hơn 21 nghìn người, cách thủ đô Dublin
1,5-2h đi lại (bằng tàu lửa hoặc xe bus), sinh sống
và học tập ở đây, các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm
cuộc sống yên bình của vùng quê tại Ireland. Học
ở AIT nhà ở của mình rất rất gần trường (nhà
mình cách trường đúng 2’ đi bộ) nên đây là một
ưu thế của mình so với các bạn ở các khu vực
khác.

2. Kinh nghiệm

Thực tế lúc chọn khoá học, mình ko hề chú ý đến
địa điểm hoặc xếp hạng của trường mà chỉ tập
trung chọn khoá học nào phù hợp với công việc
hiện tại và khả năng đóng góp vào việc phát triển
sự nghiệp trong tương lai cũng như đóng góp tại
Việt Nam sau khi hoàn thành khoá học (đây là
chiến lược khi nộp học bổng mình tự rút ra).

Khi xin học bổng, mình đang công tác tại Sở Kế
hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, nhiệm vụ chính bao
gồm tham mưu theo dõi các chính sách, hỗ trợ
liên quan đến doanh nghiệp, tình hình khởi
nghiệp trên địa bàn thành phố; tham mưu cấp
giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án… Do đó,
năm 2018, mình đã chọn 2 khoá: Thạc sĩ Kinh
doanh - Master of Business (sau khi tìm hiểu nội
dung khoá học liên quan nhiều đến lĩnh vực start-
up) tại Học viện Công nghệ Athlone (AIT) và Thạc
sĩ Quản lý dự án – Project Management MSc tại
Đại học Limerick).



Việc cân nhắc giữa Lựa chọn 1 và 2 thực sự là
một chiến lược khi nộp học bổng của bản thân
sau khi tham khảo tình hình thực tiễn khoá học
từ đàn anh được học bổng Irish Aid IDEAS cũng
đang học khoá học tương tự trong 2 khoá học
mình chọn. Lý do chính để mình chọn khoá Thạc
sĩ Kinh doanh làm Lựa chọn 1 ở do:

• Bản thân có nhiều thứ để trình bày trong
application hơn,

• Khoá học phù hợp hơn với định hướng tương
lai của bản thân

• Trong trường hợp đậu phỏng vấn sẽ có nhiều
nội dung thực tiễn để trình bày hơn.

Một kinh nghiệm cho thấy nhiều bạn lo lắng về
việc ngành chọn nộp học bổng khác ngành các
bạn đã học đại học. Bản thân mình, bằng đại học
của mình là Marketing và Thương mại quốc tế,
nhưng mình nghĩ quan trọng khi chọn ngành là
như mình nói ở trên:

• Sự phù hợp với công việc hiện tại
• Khả năng đóng góp vào việc phát triển sự

nghiệp trong tương lai
• Khả năng đóng góp ở Việt Nam sau khi hoàn

thành khoá học.

Do đó, các bạn không nên quá lo lắng về bằng đại
học của bản thân không cùng lĩnh vực/ ngành mà
các bạn tính xin học bổng, chủ yếu là liên quan
đến lĩnh vực các bạn đang làm là chính.

3. Hồ sơ

Hồ sơ nộp học bổng đã có sẵn trên website, các 
bạn nộp hồ sơ chắc hẳn phải tham khảo kĩ các 
yêu cầu về hồ sơ. Từ kinh nghiệm bản thân, mình 
chỉ lưu ý các bạn một số điểm:

• Theo yêu cầu của năm nay, tất cả mọi ứng viên
bắt buộc phải có ít nhất IELTS 6.5 kể cả nếu
bạn từng được tốt nghiệp ĐH ở nước ngoài
(nói tiếng Anh) nên các bạn cần chú ý để đăng
ký thi IELTS và lấy kết quả trước dealine nộp
hồ sơ.

• Về 3 thư giới thiệu: 1 sẽ từ chỗ làm (sếp/ đồng
nghiệp) và 2 academic (thầy cô). Đây là một
thay đổi so với năm ngoái. Khác với các học
bổng khác, sau khi các bạn đậu vòng phỏng
vấn IDEAS thì mới apply trực tiếp với trường,
nên khi xin thư các bạn lưu ý về nội dung để
sau thư này có thể dùng nộp cho trường để
khỏi mất công xin lại. Nhiều bạn đã tốt nghiệp
từ lâu các bạn cố gắng liên lạc với thầy cô sớm
để xin thư.

• Đối với các bạn học nước ngoài về như mình,
mình đã liên lạc với thầy cô cũ để xin thư giới
thiệu từ sớm, tuỳ giáo viên mà các bạn có thể
mất 2-4 tuần mới có thư. Các bạn có thể nhờ
thầy cô xin ra, ký và scan rồi email cho các bạn
để in nộp cho sứ quán.



4. Lưu ý

Một số bằng cấp cần được dịch thuật/ công
chứng cũng như xin các thư giới thiệu sẽ mất
thời gian, nên các bạn cần chú ý chuẩn bị hồ sơ
sớm để tránh việc trễ hạn.

Đối với việc chọn trường, ngành học, bên cạnh
việc đọc kĩ mô tả nội dung khoá học, các bạn nên
tham khảo thêm ý kiến của các anh/chị/bạn đã
được học bổng của các năm trước/ đang học ở
Ireland về khoá học mình chọn. Ngoài ra các bạn
có thể email trực tiếp cho các giáo viên ở trường
để hỏi về khoá học mình đã chọn.

Group du học sinh trên facebook các bạn có thể
tham khảo để hỏi han:
• Vietnamese Youths and Students in Ireland

(VYSI)

Quan trọng nhất về việc trả lời các câu hỏi trong
đơn xin học bổng: hãy đảm bảo ngắn gọn, súc
tích trong số lượng từ cho phép ở mỗi câu hỏi.
Từ kinh nghiệm của bản thân: các bạn chú ý cần
đưa các ví dụ cụ thể về thành tích của bản thân,
tập trung về định hướng tương lai của nghề
nghiệp và khả năng đóng góp cho Việt Nam (tại
chỗ làm, lĩnh vực công tác hoặc các hoạt động xã
hội mà bạn đã, đang và sẽ tham gia, tổ chức).

Chúc các bạn may mắn!

Do các câu trả lời đều bằng tiếng Anh nên hãy
nhờ 1 hoặc 2 người có khả năng để kiểm tra nội
dung, lỗi chính tả trong hồ sơ trước khi gửi.

Một tài liệu các bạn rất đáng tham khảo để
chuẩn bị cho essay và cả vòng phỏng vấn là “Irish
Aid’s Vietnam Mission Strategy 2017-2020”. Các
bạn có thể kiếm tại đây: bit.ly/2yUHn5Y

Đây là học bổng chính phủ đầu tiên mà mình
apply và may mắn được luôn, nên các bạn chưa
có kinh nghiệp xin học bổng hãy cứ mạnh dạn
đầu tư công sức, đừng bao giờ nộp hồ sơ với tâm
thế “để lấy kinh nghiệm”. Các bạn khu vực ngoài
nhà nước cũng sẽ có rất nhiều cơ hội ở Irish Aid
IDEAS (năm 2018/2019 của mình có rất nhiều
bạn nhận được học bổng khi đang làm ở khu vực
ngoài nhà nước).

Tips cuối cùng của mình cho các bạn apply học
bổng đó là: Bạn không cần chứng tỏ mình là
người giỏi nhất, nhưng hãy biến mình thành
người phù hợp nhất với học bổng các bạn apply.





Profile:
Name: Nguyễn Thị Thu Hoài

IDEAS Scholarship: 2018-2019

Course: Master of Biotechnology

School: National University of 

Ireland, Galway (NUIG). 

1. Giới thiệu về bản thân

Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Thu Hoài
và hiện tại mình đang học ngành Biotechnology
tại trường National University of Ireland, Galway
(NUIG). NUIG xếp thứ 260 thế giới và nằm trong
top 1% (theo bảng xếp hạng QS world).

Ngày đầu nhập học, mình thật sự bất ngờ về kiến
trúc và quy mô của nhà trường. NUIG là 1 trường
đa ngành và 1 trong những thế mạnh của trường
là ngành Biomedical Science và Biotechnology.
Thầy cô và các bạn siên viên Irish cũng như sinh
viên quốc tế rất thân thiện, nếu bạn gặp phải khó
khăn gì trong quá trình học tập thì cứ thẳng thắn
trao đổi với thầy cô và Course director. Thầy cô sẽ
hỗ trợ các bạn giải quyết những vấn đề đó. Một
trong những điểm thú vị về chương trình học của
mình đó là sinh viên sẽ có 2 lựa chọn khi làm
thesis hoặc làm trong industry hoặc làm nghiên
cứu tại laboratory. Và thời gian làm thesis sẽ kéo
dài trong 5 tháng.

Do vậy nếu bạn nào dự định học lên PHD hay làm
ngoài công ty sau khi hoàn thành khóa học thì
Master Biotechnology là một trong những ngành
học bạn nên cân nhắc trong quá trình apply. 

2. Kinh nghiệm

Một trong những điểm mấu chốt khi các bạn
apply học bổng IDEAS đó là chọn trường. Các bạn
sẽ có 2 options lựa chọn (option 1 và 2). Điều
đầu tiên mình khuyên các bạn nên làm là đọc
thật kỹ thông tin về khóa học trong cuốn
Directory of Postgraduate Courses eligible for
Fellowship Awards 2019.

Tiếp đó bạn lên website của trường và tìm hiểu
thông tin chi tiết về course mà bạn muốn theo
học. Kinh nghiệm làm việc cần phải gắn với ngành
bạn dự định apply nhé, đó là lợi thế khi bạn nộp
hồ sơ apply học bổng. Và một điều mình lưu ý ở
đây đó là nếu bạn nhận được học bổng thì option
1 sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Tiếp đến là khâu chuẩn bị hồ sơ. Các bạn chú ý
điền đầy đủ các thông tin cá nhân vào các mục
yêu cầu trong bộ hồ sơ học bổng nhé. Một trong
những phần then chốt nhất của bộ hồ sơ là trả
lời 4 cầu hỏi trong phần Statement of intent.
Điểm chính mình muốn nói ở dây đó là hãy tạo
sự kết nối giữa kinh nghiệm làm việc và kinh
nghiệm tham gia hoạt động xã hội của các bạn
trong quá trình trả lời các câu hỏi. Vì các câu hỏi
đều yêu cầu câu trả lời bị giới hạn số lượng từ vì
vậy các bạn có thể viết câu trả lời bản draft trước
và sau đó rút ngắn lại để cô đọng và súc tích hơn.



4. Lưu ý

Liên quan đến những khó khăn mà mình đã từng
gặp phải trong quá trình apply học bổng IDEAS
năm 2017-2018. Trước tiên đó là liệt kê những
qualification. Cần phải liệt kê những qualification
nào ? Về phần mình, mình đưa ra kết quả học tập
phổ thông và đại học. Nếu các bạn có những giải
thưởng nổi bật gì trong giai đoạn này thì nên đưa
vào nhé (Ví dụ như học sinh giỏi quốc gia hay
sinh viên 5 tốt chẳng hạn).

Tiếp đó là thư giới thiệu, bạn hãy nhờ những ai
biết và làm việc với bạn trong một thời gian đủ
lâu để có thể hiểu và nhận xét về bạn nhé. Hồi đó
mình nhờ thầy trưởng khoa và thầy giáo đồng
nghiệp với mình viết (bật bí). Cuối cùng là các bạn
hãy đọc kỹ bộ hồ sơ của mình, xem có mắc phải
những lỗi liên quan đến chính tả không trước khi
sắp xếp lại thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh đi nộp
nhé.

Nếu các bạn có những minh chứng về giải
thưởng hay giấy chứng nhận tham gia hoạt động
xã hội thì nhớ photo và gửi đính kèm trong bộ hồ
sơ của mình. Sắp xếp bộ hồ sơ của các bạn theo
checklist và đừng quên deadline năm nay là
11.01.2019, các bạn nên gửi bộ hồ sơ sớm nhất
có thể đừng đợi đến ngày deadline nhen : )).

Lời cuối mình chúc các bạn sẽ apply thành công
mùa IDEAS năm nay. Hãy cứ mạnh dạn, tự tin và
nỗ lực vì cơ hội dành cho tất cả mọi người. Chúc
các bạn may mắn.

Chúc các bạn may mắn!



1. Giới thiệu về bản thân

Thân chào các bạn, mình là Nguyễn Vũ Quốc Anh,
hiện tại mình đang học chương trình thạc sĩ kỹ
thuật hạ tầng bền vững (Sustainable
Infrastructure) tại Học viện công nghệ Dublin
(Dublin Institute of Technology - DIT), bắt đầu từ
năm 2019, học viện công nghệ Dublin sẽ hợp
nhất với hai học viện công nghệ khác để thành
lập nên Đại học công nghệ Dublin (Technological
University Dublin – TU Dublin),chính thức trở
thành trường đại học lớn nhất tính về số lượng
sinh viên theo học tại Ireland.

Dù chỉ mới ba tháng sinh sống và học tập tại
Ireland, mình đã có được những trải nghiệm vô
cũng thú vị và quý giá. Mình tin học bổng IDEAS
của chính phủ Ireland là một cơ hội không thể bỏ
qua đối với những ai đang muốn học tập tại nước
ngoài. Để giúp các bạn tự tin hơn trong việc nắm
lấy cơ hội này, mình xin chia sẻ một vài kinh
nghiệm của bản thân khi xin học bổng IDEAS năm
2018.

2. Kinh nghiệm

Việc đầu tiên các bạn cần làm là nghiên cứu thật
kỹ danh sách các khóa học nằm trong tài trợ của
học bổng IDEAS. Hãy tập hợp lại tất cả những
khóa học liên quan đến chuyên ngành của bản
thân, sau đó chọn những khóa học hấp dẫn nhất,
từ đó tìm hiểu sâu thêm về khóa học đó trên
trang web của trường. Việc so sánh danh tiếng
của trường bằng hệ thống xếp hạng chỉ nên
mang tính tham khảo vì tất cả các trường nằm
trong danh sách học bổng IDEAS đều là các
trường có chất lượng tốt. Đối với bản thân mình,
sự phù hợp về khóa học là quan trọng hơn cả.

Ví dụ có thể lấy lựa chọn số 2 của mình, đó là
chương trình về kỹ thuật giao thông
(Transportation Engineering) của Trinity College
Dublin (TCD). Mặc dù TCD hơn DIT nhiều về mặt
qulâu đời và danh tiếng nhưng tính thực tiễn của
khóa học Sustainable Infrastructure đã đưa mình
đến với DIT. Ba tháng học tập tại DIT đã giúp
mình củng cố thêm niềm tin vào lựa chọn của
mình. Đối với người bản địa, khi nhắc đến
Engineering nói chung, DIT luôn được đánh giá
cao về mặt đào tạo ứng dụng thực tiễn. Vì thế,
các bạn hãy tự tin vào lựa chọn của mình, sẽ
không có lựa chọn sai, chỉ có lựa chọn phù hợp
hay không mà thôi.

Profile:
Name: Nguyễn Vũ Quốc Anh

IDEAS Scholarship: 2018-2019

Course: Master in Sustainable 

Infrastructure

School: Dublin Institute of 

Technology (DIT)



Trước khi bắt tay vào làm hồ sơ, hãy tâm niệm
một điều “If you truly want it, you can have it”.

• Hãy tạo cho mình một checklist riêng, dựa vào
thông tin hồ sơ cung cấp bởi đại sứ quán. Sau
đó phân nhỏ mỗi đầu mục lớn thành các mục
tiêu nhỏ hơn, kèm theo lịch trình dự kiến. Lời
khuyên của mình tới các bạn là hãy thực hiện
mọi thứ càng sớm càng tốt để chắc chắn bạn
có thời gian xem xét lại toàn bộ hồ sơ của
mình trước khi tới hạn.

• Quan trọng nhất trong hồ sơ chính là bài viết
thể hiện động lực của bạn. Bài viết nên ngắn
gọn, súc tích, nêu lên những thành tựu tiêu
biểu của bản thân, mong muốn học tập tại môi
trường tiên tiến. Ngoài ra, trước khi viết bài,
các bạn nên nghiên cứu về ỹ Irish Aid, học
bổng IDEAS nằm trong quỹ này nên khả năng
đóng góp của bạn sau khi hoàn thành khóa
học sẽ là một điểm cộng nếu chúng phù hợp
với mục tiêu của quỹ Irish Aid.

• Luôn thể hiện sự nghiêm túc, không ngại khó
tại môi trường mới. Bạn nên đặt bản thân
mình vào vị trí của nhà tài trợ học bổng – Irish
Aid, họ muốn nguồn lực của họ mang đến hiệu
quả. Mục tiêu của bạn khi làm hồ sơ là làm
cho họ tin bạn sẽ thành công.

• Đối tượng của học bổng IDEAS không chỉ nằm
trong khối cơ quan nhà nước, vì thế đừng ngại
thể hiện năng lực của bản thân tại các tổ chức
tư nhân khác. Mình đã có học bổng IDEAS dù 4
năm kinh nghiệm thực tiễn của mình là trong
một công ty Nhật Bản.

Điều cuối cũng mình muốn nhắn nhủ đó là đừng
coi học bổng IDEAS là học bổng chỉ dành cho học
tập. Hãy mở rộng bản thân, trải nghiệm văn hóa,
đất nước, con người Ireland. Hãy là cầu nối hữu
hiệu giữa con người hai nước, giúp quan hệ song
phương giữa Việt Nam và Ireland ngày một
khăng khít hơn.
Chúc các bạn may mắn với hành trình xin học
bổng.

Hẹn gặp lại ở Ireland./.
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IDEAS là học bổng thuộc chương trình Chia sẻ
Kinh nghiệm phát triển Ireland-Việt Nam (IDEAS)
do chính phủ Ireland tài trợ. Hàng năm, chính
phủ Ireland cấp khoảng 30 suất học bổng cho các
sinh viên Việt Nam, bao gồm khóa học thạc sĩ
thuộc bảy khối ngành tại các trường Đại học tại
Ireland. Dành được học bổng IDEAS năm 2018,
hiện tại Linh đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành
Du lịch quốc tế tại Trường Đại học Tổng hợp
Limerick, Ireland.

Để chuẩn bị một hồ hồ sơ tốt, theo kinh nghiệm
cá nhân Linh, mỗi ứng viên nên trang bị cho mình
nền móng về kinh nghiệm làm việc, tiếng Anh, và
các kỹ năng thu thập thông tin thật vững chắc.

Kỹ năng ngôn ngữ

Kỹ năng ngôn ngữ tốt là điều kiện cần đầu tiên để
viết được một bộ hồ sơ học bổng thuyết phục và
đủ năng lực học tập tại Ireland. Để hoàn thiện hồ
sơ học bổng và hồ sơ nhập học tại các trường Đại
học tại Ireland, ứng viên được yêu cầu phải có
IELTS 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.0. Tuy
nhiên trong thực tế, điều quan trọng hơn cả là
các kỹ năng Tiếng Anh của bạn không những phải
đủ để thể hiện con người bạn một cách chân
thực nhất qua các bài luận và vòng phỏng vấn
học bổng, mà còn giúp bạn tự tin học tập tại
Ireland. Nếu không, dù được học bổng mà bạn
không theo kịp với bài giảng của thầy cô, đọc
hiểu một khối lượng lớn các nghiên cứu khoa học
trong thời gian ngắn, viết những bài luận và báo
cáo hơn 3000 chữ, thảo luận với bạn bè từ các
quốc gia và thuyết trình các dự án của mình thì
bạn cũng không thể tận dụng tối đa cơ hội mà
học bổng mang lại.

Kinh nghiệm làm việc

Tuy nhiên, cho dù kỹ năng ngôn ngữ dù có tốt
đến đâu, nếu như kinh nghiệm làm việc của bạn
không đủ thì bạn cũng không thể chuẩn bị hồ sơ
tốt được. Kinh nghiệm làm việc phong phú, đủ cả
chất và lượng sẽ giúp bạn xác định rõ ràng bạn
muốn học gì và cần gì để phát triển sự nghiệp dài
hạn của bạn, cũng như bạn đóng góp được gì cho
khóa học và chương trình học bổng.

Đồng thời, cũng giúp bạn nổi bật khi viết CV cá
nhân, xác định rõ kinh nghiệm nào cần thiết và
phù hợp với ngành học lựa chọn và yêu cầu của
học bổng để đưa vào hồ sơ cá nhân.

Bên cạnh đó, rất nhiều bạn băn khoăn không biết
chọn ngành học, khóa học nào, hay cân nhắc giữa
Lựa chọn 1 và Lựa chọn 2. Tuy nhiên nếu như các
ứng viên hiểu rõ mình muốn gì thì điều này thực
ra rất đơn giản.



Lựa chọn ngành học

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học quốc tế tại
Đại học Ngoại Thương nhưng muốn học Thạc sĩ
ngành Du lịch sau 3 năm làm việc và nghiên cứu
trong ngành, Linh lựa chọn ngay khóa học Du lịch
quốc tế tại Đại học Tổng hợp mà không hề do dự.

• Thứ nhất, khóa học được thiết kế bởi khoa
Kinh tế, Đại học Tổng hợp Limerick và Viện
nghiên cứu quốc gia về Chính sách Du lịch.
Chính vì vậy, khóa học không những cung cấp
các kiến thức về ngành Du lịch quốc tế, mà
còn kết nối Kinh tế học và nghiên cứu chính
sách trong chương trình. Điều này vô cùng phù
hợp với định hướng phát triển nghề nghiệp,
kinh nghiệm học tập và làm việc của bản thân
Linh.

• Thứ hai, khi tìm kiếm thông tin về trường, Linh
thấy rất nhiều nhận xét tích cực về môi trường
học tập, cơ sở vật chất, thư viện, campus đầy
màu xanh, được bình chọn rộng và đẹp nhất
Ireland.

• Thứ ba, sinh viên của khóa học sẽ có những
chuyến đi thực tế trong và ngoài Ireland để
tìm hiểu để môi trường Du lịch quốc tế. Tại
thời điểm viết bài chia sẻ này, Linh đang chuẩn
bị thủ tục để tháng 1 năm 2019 thực hiện
chuyến đi thực tế 10 ngày tại Cuba. Và tất
nhiên, mọi chi phí để thực hiện chuyến đi thực
tế đều được học bổng IDEAS tài trợ.

Lời kết

Các ứng viên cần tìm hiểu thật kỹ càng học bổng
IDEAS để có thể thể hiện bản thân qua hồ sơ một
cách trọn vẹn và phù hợp với tiêu chí của học
bổng. Các bạn có thể tìm kiếm các thông tin trên
mạng hay hỏi kinh nghiệm của các tiền bối đi
trước. Fanpage của Đại sứ quán Ireland cũng là
kênh thông tin vô cùng hữu ích và đáng tin cậy.

Facebook: @irishembassyinvietnam

@educationinirelandvietnam

Các bạn có thể nhắn tin hoặc gửi email theo
hướng dẫn, mọi câu hỏi và thắc mắc sẽ được trả
lời trọng bộ bí kíp Q&A của Đại sứ quán.

Hy vọng những chia sẻ của Linh cũng sẽ là một
bài viết hữu ích cho công cuộc chinh phục học
bổng IDEAS của các bạn.



1. Giới thiệu về bản thân

Chào các bạn, mình tên là Thuần, mình được
nhận học bổng IDEAS 2018 và hiện đang theo
học chương trình Master in Management
(Business) tại Dublin City University. Được biết
các bạn đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ học
bổng nên mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm
của mình.

2. Kinh nghiệm

Mình nghĩ việc quan trọng nhất là phải xác định
mình muốn gì khi đi du học, vì mục tiêu này sẽ
giúp chúng ta giải quyết các vấn đề khác như
chọn trường, chọn ngành, hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi xác định được mình muốn gì, tiếp theo là
phải xác định được những yếu tố để bên học
bổng nên chọn mình mà không chọn các bạn
khác.

Vậy để trả lời vấn đề này, bạn nên tham khảo đầy
đủ các yêu cầu của học bổng, đóng góp của mình
sau này…

Đến bước chọn ngành và trường, điểm này rất
quan trọng. Cách Thuần chọn trước đây là: Mình
xác định học về Business Management, xong rà
xuống các trường có dạy khoá này trong cái list
của DSQ gửi, rồi vào từng trường xem cái course
structure.

Thuần có một chút kinh nghiệm xương máu như
sau:

• Đọc thật kỹ yêu cầu của trường, vì có một số
trường có yêu cầu cao hơn so với yêu cầu học
bổng. Ví dụ, học bổng cần 6.5 IELTS nhưng
trường cần 6.5 IELTS và writing và speaking
không dưới 6.5. Bạn nên lưu ý là nếu đậu vòng
Đại Sứ Quán mà bạn không đậu vòng hồ sơ
bên trường Đại Học thì bạn cũng sẽ không
được lựa chọn.

• Nên chọn hai khoá từ hai trường khác nhau.
Khi đến vòng xét duyệt, nếu bạn chọn cả 2
nguyện vọng trong cùng một trường, họ sẽ xét
duyệt nguyện vọng 1 rồi mới đến nguyện vọng
2. Và nếu bạn rớt nguyện vọng 1 trường đó,
khả năng nguyện vọng 2 của bạn cũng sẽ rớt
theo. Trong khi nếu bạn nộp hai trường khác
nhau, cơ hội hai trường đó xét duyệt cùng một
lúc cao hơn. Đến bước này thì phải có offer
letter từ một trường cho yên tâm, còn khi có
offer hai trường quá tốt. Nhưng nếu không có
offer letter nào thì là một thảm hoạ.
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• Khi chọn trường và ngành, sau khi thực hiện
các bước quan trọng rồi thì nên xem thêm
một số yếu tố khác: Địa điểm (có nhiều trường
các khoá học khá tương tự nhau, nên nếu
chọn gần trung tâm sẽ là một điểm lợi lớn của
bạn), kết nối với anh/chị nào đang/đã học ở
đấy để có thêm kinh nghiệm. Tất nhiên việc
này thứ yếu, ưu tiên 2 việc trên trước. Các
ranking có thể tham khảo nhưng đừng để nó
ảnh hưởng quá nhiều đến quyết định của
mình.

Hồ sơ họ yêu cầu các document cần, chứ không
giới hạn việc bạn nộp thêm một số document
khác. Nên nếu các bạn có những điểm có thể hỗ
trợ thêm cho hồ sơ của bạn (vd: Bạn đang có một
công ty và muốn mô tả công ty, tầm nhìn, sứ
mạnh, tình hình hoạt động hoặc bạn đã từng
tham gia một chương trình tình nguyện gì đó…).
Quan trọng là đủ, đúng và ngắn gọn. Đừng bổ
sung thêm các hồ sơ dư thừa. Sau khi hoàn
thành hồ sơ, mình nên đưa cho 1-2 người đọc
thử để họ cho nhận xét và chỉnh sửa.

Quá trình xin học bổng cần rất nhiều thời gian và
công sức, nên bạn cũng nên tập trung chuẩn bị
điều này. Thuần cảm thấy Thuần được rất nhiều
trong quá trình xin học bổng: Tiếng Anh cải thiện,
mình hệ thống được tương lai của mình, mình
biết thêm được văn hoá và giáo dục của Ireland…
Nên dù có rớt thì bản thân bạn cũng đã được
nhiều thứ rồi, năm sau có nộp lại thì bạn cũng sẽ
có lợi thế hơn hẳn.

Còn nếu đậu thì bạn sẽ thấy quá trình đó là quá
trình gian nan mà xứng đáng nhất mà bạn đã trải
qua. Đối với bạn nào quan tâm về DCU, Thuần
thấy đây là một trường trẻ và năng động, khoá
Thuần học được tham dự nhiều hoạt động hoặc
bài phát biểu của các doanh nhân, các công ty
lớn như Google, AIB, Bank of Ireland… Tuy nhiên
cường độ học và viết rất cao. Dưới đây là một số
hình ảnh tại trường



1. Giới thiệu về bản thân

Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Trương Bảo
Khuyên, hiện đang theo học Master in
International Development tại Maynooth
University (MU)

Hẳn các bạn đang rất bận với việc chuẩn bị hồ sơ
học bổng Irish Aid IDEAS nhỉ? Mình xin chia sẻ
những kinh nghiệm cốt lõi trong việc chuẩn bị hồ
sơ để các bạn tham khảo nhé:

2. Kinh nghiệm

ĐỌC – NỐI – THẲNG là 3 từ mô tả về quá trình
chuẩn bị hồ sơ học bổng chính phủ Irish Aid
IDEAS của mình

ĐỌC GÌ?

Đọc về những gì Irish Aid đang thực hiện tại Việt
Nam để hiểu giá trị tổ chức là gì? Đặc biệt, đọc kỹ
chiến lược 2017-2020 của Irish Aid tại Việt Nam
để biết trong thời gian tới Irish Aid sẽ làm gì? ở
đâu? Dành cho ai?

Đọc thật kỹ yêu cầu của trường, vì có một số
Video giới thiệu về Ireland và học bổng Irish Aid:
các bạn xem ở đây:

https://www.youtube.com/watch?v=4MHySM-
0wqg&t=56s

Đọc về những ngành học được chọn lọc trao học
bổng trong năm nay, ngành học nào hợp với bạn
nhất? Có những trường nào cùng đào tạo ngành
này? Vào từng trường, xem họ có bao nhiêu
Modules? Chương trình thạc sỹ của Ireland sẽ
bao gồm 90 tín chỉ nhưng số môn học sẽ khác
nhau cho từng trường, các bạn nghiên cứu kỹ
xem chương trình nào bạn muốn học nhất.

NỐI GÌ?

Nối những gì bạn đã học, hoặc ít nhất đã làm với
những gì bạn muốn học.

Nối những gì bạn sắp học với những gì bạn sắp
làm và những gì Irish Aid đang theo đuổi tại Việt
Nam

Nối phần CV, phần hồ sơ, phần bằng cấp và cả
thư giới thiệu thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh
nhất có thể.

Video Chuẩn bị hồ sơ học bổng: 
https://www.youtube.com/watch?v=scLqWnbop
OQ
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THẲNG LÀ SAO?

Là trả lời trực tiếp vào những câu hỏi trong phần
hồ sơ, số từ trong mỗi câu trả lời không nhiều, 
hãy tận dụng tối đa số từ bạn có thể để cho
người đọc hồ sơ “nhìn thấy bạn” rõ nhất trước
khi gặp bạn trong vòng phỏng vấn. 

Là biểu đồ cuộc đời bạn thành “1 đường thẳng đi
lên” để tăng giá trị hồ sơ của bạn

Là kế hoạch nghề nghiệp của bạn thẳng tiến tới
những gì Irish Aid đang muốn làm tại Việt Nam.

Tất cả những điều này mình đã nói trong Video 
Video Chuẩn bị hồ sơ học bổng.

Nếu bạn đang cân nhắc về việc chọn trường, 
mình xin giới thiệu về Maynooth University, nơi
mình đang học.

Maynooth University nằm trong hệ thống 4 
trường đại học quốc gia của Ireland. Uy tín và
giới thiệu về trường các bạn có thể xem tại đây:

https://www.maynoothuniversity.ie/international
/why-maynooth

Những điều mình rất thích về Maynooth
University mà bạn có thể cân nhắc:

Số học viên trong lớp nhỏ: dưới 20 người/ lớp
khiến các sinh viên có cơ hội tối đa để tham gia
vào lớp học của mình.

Sự đa dạng về học viên: có những học viên trên
60 tuổi bên cạnh những bạn rất trẻ, và quốc tịch
cũng đa dạng, lớp mình học có 14 học viên đến
từ 8 quốc gia, các bạn sẽ được trải nghiệm cách
tư duy, kinh nghiệm và góc nhìn phong phú. Điều
này rất có ích cho việc học thạc sỹ

Thư viện rất hỗ trợ và tiện dụng, ngoài hệ thống
sách giấy và sách online, có máy tính bàn và thậm
chí cả laptop cho sinh viên mượn sử dụng, bạn
không cần mang vác nhiều. Có phòng học dành
riêng cho hệ sau đại học để đảm bảo sự yên tĩnh
tối đa.

Cách Dublin 1 giờ xe bus: đây là trường gần
Dublin nhất. Điều này có ý nghĩa vì bạn có thể
tránh sự đông đúc và đắt đỏ ở Dublin. Bạn có thể
đến Dublin chơi hàng tuần. Quan trọng hơn, bạn
có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc làm
hồ sơ tạm trú.

Tiện đi học: nếu bạn ở trong Campus, bạn chỉ
mất khoảng 5 đến 10 phút để di chuyển đến lớp. 
Trong bán kính 10 phút đi bộ, có 2 siêu thị. Bạn
tiết kiệm rất nhiều chi phí di chuyển, chi phí này
ở bên này khá đắt. Và bạn tiết kiệm thời gian di 
chuyển, việc này rất có giá trị vào thời điểm
nhiều môn học và mùa đông.

Cuối cùng, các bạn nhớ kiểm tra kỹ hồ sơ và nhờ
người xem lại lần cuối trước khi nộp nhé.

P.S: Bạn nào vào Maynooth University có thể
“thừa kế” đồ dùng của mình .

https://www.maynoothuniversity.ie/international/why-maynooth


1. Giới thiệu về bản thân

Mình tên là Mai Thị Hoàng Giang, mình là một
trong số gần 30 bạn may mắn nhận được học
bổng IDEAS 2018-2019 và hiện đang theo học
chương trình Master in Accounting and Finance
tại Griffith College.

Griffith College là một trong những trường tư
thục lâu đời và lớn nhất tại Ireland. Các khóa học
của trường được kiểm định và chứng nhận chất
lượng bởi Quality and Qualifications Ireland
(QQI) – tổ chức độc lập của chính phủ về kiểm
soát và nâng cao chất lượng giáo dục của nước
này. Trường nằm ngay trung tâm thủ đô Dublin
nên rất thuận tiện cho việc đi lại và cuộc sống
hàng ngày của sinh viên.

Một trong những điểm mình ấn tượng về Griffith
College là đội ngũ giảng viên dày dặn kinh
nghiệm và nhiệt tình ở đây. Các thầy cô không chỉ
có kiến thức học thuật sâu rộng mà còn là những
người có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các
công ty, tổ chức lớn. Vậy nên chương trình học ở
trường mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.

Một điều đặc biệt nữa ở Griffith College là môi
trường đa dạng về văn hóa, với số lượng sinh
viên quốc tế đến từ rất nhiều quốc gia. Sinh viên
ở trường có cơ hội kết bạn và trao đổi với nhau
về nhiều vấn đề, từ văn hóa, kinh tế đến đặc
trưng của từng nước, từng khu vực. Đó cũng là
một trải nghiệm làm việc trong môi trường đa
quốc gia rất hữu ích cho công việc sau này của
sinh viên.

2. Kinh nghiệm

Điều quan trọng nhất khi chuẩn bị hồ sơ cho học
bổng IDEAS là bạn cần hiểu rõ chính bản thân
mình. Theo mình, để cân nhắc lựa chọn khóa học
và chuẩn bị hồ sơ, các bạn nên đánh giá kết hợp
ba yếu tố: chuyên ngành đại học + kinh nghiệm
làm việc + định hướng tương lai.

Chuyên ngành đại học có lẽ là yếu tố ít quan
trọng nhất trong ba yếu tố trên, nhưng cũng nên
được xem xét trước khi ra quyết định. Bởi lẽ khi
bạn bắt đầu một khóa học thạc sĩ, các kiến thức
chuyên ngành cơ bản sẽ không được nhắc lại.
Thay vào đó, bạn cần phải tự nghiên cứu, tìm tòi
các vấn đề chuyên sâu hơn dưới sự định hướng,
hướng dẫn của giảng viên.

Vậy nếu chuyên ngành đại học của bạn không liên
quan đến chuyên ngành thạc sĩ bạn muốn nộp hồ
sơ có được không? Câu trả lời là có, bạn vẫn có
thể, điều đó phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc
và định hướng tương lai của bạn. Khi đã lựa chọn
một ngành để học thạc sĩ, bạn phải xác định rõ
ràng con đường mình muốn đi trong tương lai
dài hạn. Kinh nghiệm làm việc thực tế được nêu
trong hồ sơ không chỉ là những công việc toàn
thời gian, mà có thể bao gồm những hoạt động
xã hội, những dự án bạn từng tham gia. Bạn học
được gì từ những kinh nghiệm làm việc đó? Tại
sao bạn lại định hướng như vậy cho tương lai?
Hiểu rõ về chính bản thân giúp hồ sơ của bạn có
được sự rõ ràng, mạch lạc cần thiết và thuyết
phục được hội đồng tuyển chọn.
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Mỗi học bổng có những tiêu chí, định hướng
khác nhau. Để hiểu thêm về học bổng IDEAS,
những giá trị mà chương trình Irish Aid mong
muốn đem lại cho con người và xã hội ở Việt
Nam, bạn nên tham khảo tư liệu từ nhiều nguồn
thông tin. Đây là lúc kỹ năng tìm hiểu thông tin,
nghiên cứu của bạn cần được phát huy. Một số
nguồn quan trọng bạn có thể tham khảo bao
gồm:

Trang web của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam:
www.dfa.ie.vietnam
Trang Facebook: @Irishembassyinvietnam

Trang Facebook: @EducationinIrelandVietnam

Bạn cũng nên tìm hiểu thông tin về trường học,
khóa học mà mình dự định nộp hồ sơ. Trong các
tài liệu hướng dẫn cho chương trình học bổng
hàng năm mà đại sứ quán đã cung cấp đều có
danh mục các trường, các khóa học được lựa
chọn, các môn học bao gồm trong khóa học. Bạn
cũng có thể lên website của trường để tìm hiểu
thêm. Diễn đàn sinh viên Việt Nam tại Ireland
(Facebook group: Vietnamese Youth and
Students in Ireland) cũng là địa chỉ mà bạn có thể
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tìm câu trả lời
cho những câu hỏi của mình.

Và cuối cùng, khi đã hoàn thiện hồ sơ, đừng quên
kiểm tra lại cẩn thận, đối chiếu với danh mục hồ
sơ theo yêu cầu và nên sắp xếp theo thứ tự trong
danh mục. Quá trình chuẩn bị hồ sơ có thể đòi
hỏi rất nhiều công sức và nỗ lực, tuy nhiên kết
quả của nó hoàn toàn xứng đáng. Các bạn sẽ
được trải nghiệm một năm tại một đất nước xinh
đẹp, thân thiện với nền giáo dục tiên tiến và
nhận được sự hỗ trợ hết mình từ chương trình
học bổng.

Chúc các bạn may mắn!

http://www.dfa.ie.vietnam/


1. Giới thiệu về bản thân

Mình là Lưu Thị Thùy Nhung, sinh viên đang theo
học khóa M.Sc. in Interactive Digital Media tại
Trinity College Dublin và vinh dự nhận học bổng
IDEAS của Chính phủ Ireland 2018-2019. Mình
bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ cho học bổng chỉ một
tuần trước khi hết hạn, và lúc lên Đại sứ quán
nộp cũng là ngay trước giờ đóng hồ sơ nên hi
vọng những kinh nghiệm có được trong một tuần
nước rút này sẽ hữu ích cho các bạn khi chỉ còn
gần một tháng nữa là hết hạn cho IDEAS 2019-
2020.

2. Kinh nghiệm

Đối với học bổng IDEAS cũng như các học bổng
chính phủ khác, điều quan trọng nhất là xác định
bạn có phải ứng viên thích hợp cho học bổng hay 
không. Theo mình đây là một bước quan trọng vì
để thuyết phục được Hội đồng Xét tuyển thì
trước hết bạn cần thuyết phục được chính mình.

+ Tìm hiểu & lựa chọn ngành học
Bạn hãy tìm hiểu kỹ các ngành học trong phạm vi 
học bổng IDEAS để lựa chọn cho mình hai ngành
phù hợp. Hãy tìm hiểu kỹ thông tin từng khóa
học trên website của trường, các module học
phần, thời lượng để xác định mình sẽ nhận được
gì sau khóa học này. Những yếu tố đó nên có liên
kết với kinh nghiệm làm việc bạn đã có, nhưng
quan trọng hơn là đóng góp gì vào định hướng
phát triển nghề nghiệp của bạn. Việc lựa chọn
một ngành học hợp lý, thuyết phục sẽ giúp bạn
giải quyết các câu hỏi tiếp theo của hồ sơ một
cách dễ dàng hơn.

+ Tiêu chí đánh giá hồ sơ
Kinh nghiệm lớn nhất của mình là đọc kỹ Mission 
Strategy của Irish Aid tại Việt Nam trong giai
đoạn hiện tại (2017-2020), đặc biệt là Goal & 
Objectives để biết được mục tiêu của Irish Aid 
trong hỗ trợ Việt Nam đang là gì. IDEAS là nằm
trong chương trình này nên sẽ theo những tiêu
chí của Irish Aid. Những yếu tố này cần nằm
trong mục tiêu phát triển và kế hoạch của bạn
sau khi trở về. Ví dụ khi ở Việt Nam, mình làm về
Communications cho một tổ chức phi chính phủ
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nước ngoài về đào tạo nghề cho giới trẻ và đây
cũng là định hướng làm việc của mình tiếp theo.
Điều này liên quan trực tiếp đến mục tiêu phát
triển năng lực con người giúp phát triển kinh tế,
xóa đói giảm nghèo của Irish Aid.

Bên cạnh đó, điểm IELTS tốt và thành tích học
tập, công tác cũng sẽ giúp hồ sơ của bạn nổi bật
hơn, tuy nhiên những yếu tố này đều cần chuẩn
bị trong thời gian dài hơn. Tại thời điểm chuẩn bị
hồ sơ, mình đã có điểm IELTS 8.5 từ trước còn
hạn nên hồ sơ cũng nhanh gọn hơn.

+ Kế hoạch của bạn sau khi hoàn thành khóa
học và vì sao bạn cần khóa học này
Theo mình đây là phần quan trọng nhất của hồ
sơ. Mình bắt đầu bằng việc xác định (1)những kết
quả và dự án mình đã làm được ở hiện tại và
(2)dự án mình muốn thực hiện sau khi học xong.
(1) và (2) dĩ nhiên cần có sự đồng nhất, nhưng
bạn cũng phải trả lời vì sao ở thời điểm hiện tại
mình không làm được (2). Từ đó mình xác định
(3)những kiến thức thu được từ khóa học để
giúp mình thực hiện (3).

Một điểm quan trọng khi trình bày là bạn cần
thật cụ thể. Một kế hoạch được lập một cách có
trách nhiệm và thực tiễn nên có mục tiêu rõ rệt
và thời gian cụ thể để giải quyết từng hành động.
Ví dụ khi trình bày về dự án tương lai mình nói rõ
mục tiêu với con số cụ thể, timeline chuẩn bị, xây
dựng hệ thống, triển khai giai đoạn 1, 2, và đánh
giá kết quả dự án. Xuyên suốt những thông tin
này là việc lồng ghép hợp lý với các mục tiêu
hành động của Irish Aid.

Qua các bài luận của mình và giai đoạn phỏng
vấn sau này, bạn cũng cần thể hiện sự hiểu biết
về kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam, đặc biệt
là phần bạn quan tâm và mong muốn đóng góp.
Điều đó cho thấy bạn lựa chọn học bổng cho mục
đích phát triển đất nước, thay vì chỉ phát triển
bản thân mình. Bên cạnh các yếu tố này, sự hiểu
biết của bạn về văn hóa, con người Ireland cùng
những chương trình, hoạt động cụ thể của Đại sứ
quán Ireland tại Việt Nam cũng được đánh giá
cao.



3. Trinity College và cuộc sống tại Dublin 

Cho đến nay, mình đã ở Ireland được hơn ba
tháng và mình cảm thấy thực sự may mắn vì điều
này. Trước khi đến Ireland, mình đã đi đến nhiều
nơi ở các châu lục khác nhau với văn hóa đa
dạng, nhưng vẫn ngạc nhiên và thú vị với cuộc
sống ở đây. Người dân Ireland rất thân thiện và
tốt bụng và không khí thực sự trong lành. Mình
rất thích các hoạt động outdoor nên gần như
cuối tuần nào mình cũng dành thời gian khám
phá một địa điểm nào đó ngoài thành phố như
Howth, Bray, hay Dublin Mountain Way. Địa điểm
yêu thích của mình là lần hiking rừng
Barnaslingan và Carrickgologan trong mùa thu lá
vàng.

Về việc học, chương trình MSc in Interactive
Digital Media của mình đa dạng và kết hợp linh
hoạt giữa thực hành và lý thuyết với nhiều
project thú vị, nhưng cũng đòi hỏi bạn phải rất
tập trung. Phòng lab của mình có nhiều trang
thiết bị hiện đại từ kính VR đến dàn thu âm
chuyên nghiệp mà sinh viên có thể sử dụng toàn
thời gian. Các Club và Societies của Trinity cũng là
một điểm nổi bật với nhiều hoạt động đa dạng,
từ bắn cung, đua thuyền, đến trải nghiệm ẩm
thực. Mình hiện là cộng tác viên nhiếp ảnh cho
Trinity News, tờ báo của trường được thành lập
từ 1953.

Bên cạnh đó, Trinity với kiến trúc cổ kính cũng là
điểm hấp dẫn du lịch hàng đầu của Dublin nên
mỗi lần dạo quanh trường dù hơi mệt (vì trường
rất rộng) nhưng cũng rất thoải mái vì cảm giác
mình như đang đi thăm quan vậy.

Tháng 12 này là một tháng khá bận rộn vì bên
cạnh việc hoàn thành các assignment được giao,
mình cũng tham gia hỗ trợ Conference về Digital
Storytelling của Giáo sư Chủ nhiệm Bộ môn,
đồng thời tham gia trông thi cho các bạn sinh
viên khác. Những hoạt động này khiến cuộc sống
sinh viên thực sự rất đáng nhớ với mình.






