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Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã nhận được thông báo của Học viện 

Công nghệ Bắc Kinh (Beijing Institute of Technology – BIT) về học bổng Chính phủ 

Trung Quốc dành cho sinh viên và học viên cao học từ ĐHQGHN đến học tập bậc 

thạc sĩ và tiến sĩ tại BIT. 

ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau: 

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên và học viên cao học của ĐHQGHN. 

2. Thời gian tham dự:  

Bắt đầu vào năm học 2022 – 2023, trong đó thời gian học tập đối với bậc Thạc 

sĩ là 02 năm và đối với bậc Tiến sĩ là 04 năm. 

3. Chỉ tiêu: 03 suất học bổng. 

4. Điều kiện tham dự chương trình : 

- Là sinh viên hoặc học viên cao học của ĐHQGHN đã hoàn thành chương 

trình đào tạo được đề cử tham dự. 

- Ứng viên đăng kí học chương trình Thạc sĩ phải dưới 35 tuổi, có bằng cử nhân 

phù hợp với chương trình đăng kí và phải có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc. 

- Ứng viên đăng kí học chương trình Tiến sĩ phải dưới 40 tuổi và có bằng thạc 

sĩ phù hợp với chương trình đăng kí. 

- Ứng viên phải đáp ứng trình độ ngoại ngữ khi tham dự chương trình: 

+) Trình độ tiếng Trung đạt chứng chỉ HSK bậc 5 trở lên. 

+) Trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 80 trở lên 

(Đối tác chỉ chấp nhận các chứng chỉ IELTS và TOEFL, không chấp nhận chứng chỉ 

TOEIC và các chứng chỉ trong nước). 



5. Hồ sơ đăng ký:  

- Mẫu đăng kí học bổng (chi tiết  trong tài liệu đính kèm); 

- Photo hộ chiếu; 

- Bản scan bằng và bảng điểm; 

- CV cá nhân; 

- Kế hoạch học tập; 

- 02 thư giới thiệu; 

- Giấy khám sức khỏe; 

- Chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp; 

*Lưu ý: Ứng viên scan hồ sơ theo từng file. 

6. Chi phí tham dự chương trình :  

- Ứng viên có hồ sơ được BIT xét duyệt thành công phải đóng 600 CNY chi phí 

tham dự trước khi tham dự các bước tiếp theo. 

- Sau khi được tiếp nhận, ứng viên sẽ nhận học bổng toàn phần, bao gồm: 

+) Học phí, chi phí ở kí túc xá của BIT và bảo hiểm y tế. 

+) Nhận sinh hoạt phí mỗi tháng 3.000 CNY (đối với học viên cao học) và 

3.500 CNY (đối với nghiên cứu sinh). 

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh 

viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN trước ngày 

21/12/2021 (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, 

SĐT: 098 99 55 068). 

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, 

xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ. Nguyễn Hoàng Hải (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT, VCT. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

Lê Thị Thu Thủy 
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