


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

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

o Không hạn chế về độ tuổi

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

ĐỐI TƯỢNG

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



o Tối thiểu đã có 02 năm kinh nghiệm làm
việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp (thời
gian tối thiểu căn cứ theo ngày trên bằng
tốt nghiệp đại học).

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

o 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).

TIÊU CHÍ



TIÊU CHÍ

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

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

o Chương trình không cung cấp học bổng bán
phần

o Ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học phù
hợp với yêu cầu của khóa học mình lựa chọn.

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

o 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.



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

o Chứng chỉ còn giá trị (2 năm kể từ ngày cấp) 
tính đến ngày 01/9/2020.

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

o 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).

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

* Lưu ý: một số khóa học có thể yêu cầu kết quả IELTS 
cao hơn yêu cầu củaChương trình. Ứng viên cần kiểm
tra kỹ yêu cầu cụ thể của trường/khóa học mình dự
định lựa chọn.

TIÊU CHÍ



o Đơn xin học bổng (03 bản theomẫu)

o CV (tối đa 2 trang).

o Chứng chỉ tiếng Anh: bản gốc hoặc bản
công chứng (của cơ sở cấp chứng chỉ hoặc
đơn vị công chứng hợp pháp).

o Bản sao hộ chiếu trang thông tin cá nhân –
trên tờ giấy A4 (công chứng).

o Bản sao công chứng bằng cấp và bảng
điểm của tất cả các năm học (bản dịch
tiếng Anh công chứng).

o Một thư giới thiệu của cơ quan, tổ chức
(người đứng đầu tổ chức hoặc phụ trách
trực tiếp).

o Hai thư giới thiệu của giáo viên cũ từ
trường đại học (bản ký gốc, không phải
chữ ký điện tử).

HỒ SƠ



o Đơn xin học bổng phải đánh máy. Bản
word Đơn xin học bổng có thể download
tại đây: Bit.ly/2Z2fQwy.

o Đơn xin học bổng gồm 03 bản, mỗi bản
đều dán 01 ảnh.

o Một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm tất cả các
tài liệu theo hướng dẫn ở trang trước.
Thiếu bất cứ một loại giấy tờ, tài liệu nào
coi như bộ hồ sơ không hợp lệ.

LƯU Ý

HỒ SƠ



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

o 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.

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

LƯU Ý

THƯ GIỚI THIỆU



CÁC NGÀNH HỌC

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học
thực phẩm

Kinh tế, Tài chính và Kế toán

Công nghệ thông tin và Truyền thông

Quạn hệ quốc tế, Chính trị, Luật, Nhân quyền

Quản trị và Kinh doanh

Y tế, Dược phẩm, Công nghệ sinh học

Chính sách xã hội, Nghiên cứu phát triển, Hỗ trợ
nhân đạo

Du lịch và quản lý khách sạn, Quan hệ công
chúng

Nghiên cứu về Phụ nữ, Giới, Bình đẳng

Các ngành học khác như: Phân tích dữ liệu, Trí
tuệ nhân tạo, Báo chí





DANH MỤC CÁC KHÓA HỌC

LƯUÝ:

o Ứng viên chỉ lựa chọn các khóa học có trong
Danh mục Khóa học 2020.

o Mỗi ứng viên lựa chọn 02 khóa học phù hợp
với năng lực và nhu cầu của mình.

o Trong một số trường hợp, website của các
trường chưa cập nhật về khóa học.

o Tờ giới thiệu học bổng không thể liệt kê hết
tất cả các ngành, khóa học. Các khóa học được
liệt kê trong Danh mục Khóa học đều hợp lệ để
đăng ký.



HỌC BỔNG CUNG CẤP GÌ?

o Vé máy bay 2 chiều.

o 100% học phí.

o Chi phí ăn, ở trong thời gian học.

o Bảo hiểm sức khỏe.

o Hỗ trợ ổn định cuộc sống.

o Phí visa.



11/11
2019

T2
2020

T3
2020

T3 – T4
2020

T8
2020

T9
2020

12/8
2019

T8 – T11 
2019

Hết hạn nộp hồ sơ

Phỏng vấn tại Hà Nội và Tp HCM

Thông báo kết quả phỏng vấn

Các ứng viên trúng tuyển nộp hồ sơ các
trường đại học Ireland

Pre-departure

Nhập học tại Ireland

Chương trình mở đơn

Hồ sơ nộp cho Đại sứ quán Ireland



o 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.

o Chỉ những ứng viên được lựa chọn sau vòng
phỏng vấn sẽ được hướng dẫn và giới thiệu liên
hệ với trường để nộp hồ sơ đăng ký khóa học.

o 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.

o 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
3/2020 là không được mời phỏng vấn.

LƯU Ý VỀ QUI TRÌNH



THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:

12:00 ngày 11/11/2019

Hồ sơ gửi về:

Chương trình Học bổng IDEAS
Đại sứ quán Ireland
Tầng 2, Leadvisors
41A Lý Thái Tổ
Hoàn Kiếm – Hà Nội

THỜI HẠN HỒ SƠ



LƯU Ý VỀ HỒ SƠ

o Hồ sơ nộp bản cứng, trong phong bì dán kín.

o Ứng viên có thể tới nộp trực tiếp tại Đại sứ quán
Ireland (9:00-12:00 các buổi sáng từ T2 – T6).

o Hồ sơ gửi qua đường bưu điện: được tính theo
dấu bưu điện ngày gửi.

o Hồ sơ gửi đến cần ghi rõ: HỒ SƠ HỌC BỔNG bên
ngoài phong bì.

o Hồ sơ và giấy tờ đã nộp không được hoàn trả
trong bất cứ trường hợp nào.

o Chương trình sẽ không trả lời các thắc mắc về hồ
sơ.



Nếu bạn đang làm hồ sơ Học bổng IDEAS, hãy tham khảo

kỹ các tài liệu sau đây:

1. Giới thiệu Học bổng IDEAS 2020

2. IDEAS Scholarship 2020 - Application Form

3. IDEAS Scholarship 2020 – Directory of Eligible Courses

4. Chiến lược của Ireland tại Việt Nam 2017-2020

5. Du học tại Ireland

6. Ireland của bạn

7. Meet Alumni 2019

8. Students Advice

9. IDEAS Scholarship 2020 Handbook

Xem thêm chi tiết tại: www.dfa.ie/vietnam

NHỮNG TÀI LIỆU NÊN ĐỌC





IDEAS SCHOLARSHIP 2007-2019



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
TIÊU CHÍ

o Ứng viên khi nộp hồ sơ phải là công dân Việt Nam,
hiện đang sinh sống tại Việt Nam tại thời điểm nộp hồ
sơ học bổng.

o Ứng viên cần có tối thiểu bằng tốt nghiệp đại học.

o Yêu cầu 02 năm kinh nghiệm làm việc được tính từ
thời điểm tốt nghiệp đại học (căn cứ theo ngày trên
bằng tốt nghiệp đại học) tới thời điểm nộp hồ sơ. Các
thời gian làm tình nguyện, thực tập không được tính
cho năm kinh nghiệm, nhưng có thể cung cấp thông
tin trong hồ sơ.

o 02 năm kinh nghiệm không nhất thiết phải liên quan
đến ngành học lựa chọn (lưu ý một số khóa học có thể
yêu cầu điều này).

o Thời gian kinh nghiệm có thể được tính là tổng thời
gian làm việc cho các cơ quan, tổ chức khác nhau.

o Ứng viên có thể lựa chọn ngành học khác với ngành
tốt nghiệp đại học. Điều này phụ thuộc vào yêu cầu
của khóa học mà ứng viên lựa chọn.



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH

o Chứng chỉ tiếng Anh IELTS phải nộp cùng hồ sơ học
bổng. Hồ sơ không có chứng chỉ IELTS coi như không
hợp lệ.

o Chứng chỉ tiếng Anh IELTS phải còn giá trị tới ngày
1/9/2020.

o Chứng chỉ IELTS có thể nộp bản gốc, bản sao của nơi
cấp, hoặc công chứng được nhà nước công nhận.

o Ứng viên đã tốt nghiệp tại một nước nói tiếng Anh
vẫn cần nộp chứng chỉ IELTS.

o Các chứng chỉ tiếng Anh khác (TOEFL, TOEIC) không
có giá trị thay thế chứng chỉ IELTS.

o Lưu ý một số khóa học yêu cầu kết quả IELTS cao hơn
yêu cầu của Chương trình Học bổng.

o Trong trường hợp khóa học yêu cầu kết quả IELTS
thấp hơn yêu cầu của Chương trình Học bổng, ứng
viên vẫn cần đáp ứng yêu cầu của Chương trình Học
bổng.



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
HỒ SƠ

o Thư giới thiệu bắt buộc phải là bản ký gốc (kể cả
trường hợp người giới thiệu không ở Việt Nam).

o Thư giới thiệu có thể từ tổ chức, đơn vị đang làm hoặc
của nơi làm việc trước.

o Ứng viên chưa từng làm việc cho cơ quan, tổ chức
nào (tự doanh) có thể nộp thư giới thiệu của đối tác
kinh doanh.

o Thư giới thiệu nếu không sử dụng giấy có tiêu đề sẵn
(letter-head) thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về
người viết thư giới thiệu để Chương trình có thể liên
hệ.

o Thư giới thiệu nộp cùng hồ sơ, không nhất thiết phải
cho phong bì riêng.

o Không có mẫu chung cho thư giới thiệu.

o Lưu ý: ứng viên không sử dụng logo Irish Aid trong
bất cứ giấy tờ, hồ sơ nào của mình.



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
HỒ SƠ

o Bằng cấp + bảng điểm có thể nộp bản gốc, bản sao có
xác nhận của nơi cấp, hoặc công chứng bởi đơn vị
công chứng được nhà nước công nhận.

o Bản sao công chứng hộ chiếu trang thông tin cá nhân.
Bản sao hộ chiếu sử dụng giấy khổ A4.

o Lưu ý rằng các hồ sơ đã nộp không được trả lại trong
bất cứ trường hợp nào.



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
CÂU HỎI KHÁC

o Chương trình không hạn chế độ tuổi, ngành nghề, địa
phương.

o Các ứng viên đã nộp hồ sơ năm trước, vẫn có thể nộp
hồ sơ năm nay.

o Chương trình chỉ cung cấp học bổng bậc thạc sĩ, học
toàn thời gian tại các trường đại học ở Ireland.

o Ứng viên chỉ được lựa chọn các khóa học có trong
Danh mục Khóa học của Chương trình.

o Các ứng viên được cấp học bổng không được bảo lưu
sang năm tiếp theo với bất cứ lý do gì.

o Chương trình không có hạn ngạch về ngành học,
trường, vùng miền, khu vực.

o Chương trình chỉ liên hệ với các ứng viên được lựa
chọn phỏng vấn.

o Các ứng viên dự phỏng vấn phải có mặt phỏng vấn
trực tiếp. Không chấp nhận các hình thức phỏng vấn
trực tuyến.

Chương trình không trả lời thắc mắc qua điện thoại.

Chương trình không trả lời các câu hỏi không liên quan
đếnChương trình.



@irishembassyinvietnam
@educationinirelandvietnam

bit.ly/IDEASScholarship2020
bit.ly/IDEASScholarship2020Materials

www.dfa.ie/vietnam
www.educationinireland.com

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

