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Thông Báo
Quy trình B của Chương trình Học bổng VEF 2010
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) xin thông báo về Quy trình B của Chương trình Học bổng VEF
2010. Quy trình này dành cho các ứng viên đã được chấp nhận vào học chương trình sau đại học
hàng đầu của Hoa Kỳ cho khoá học mùa thu năm 2010 trong các ngành khoa học và công nghệ
mà VEF tài trợ. Quy trình B đòi hỏi các thí sinh phải nộp đơn xin học bổng của VEF, các văn
bằng chứng chỉ và các tài liệu bổ sung khác. Quy trình nộp đơn và tuyển chọn Nghiên cứu sinh
VEF là một quy trình mở, cạnh tranh và minh bạch. Các ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản
lệ phí nào để tham dự vào quy trình tuyển chọn hoặc để được trở thành Nghiên cứu sinh của
VEF. Tiêu chí tuyển chọn bao gồm trình độ học vấn, năng lực trí tuệ, kỹ năng giao tiếp tiếng
Anh, và tiềm năng cống hiến khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.
VEF sẽ CHỈ nhận đơn xin học bổng cho Quy trình B, năm học 2010 trực tiếp trên mạng, và thời
gian sẽ CHỈ bắt đầu từ 8:00 giờ sáng, ngày 10 tháng 2 năm 2010, đến 8:00 giờ sáng, ngày 10
tháng 3, năm 2010 (theo giờ Việt Nam).
1.

Các ngành VEF cấp học bổng
VEF tuyển chọn những ứng viên đủ tiêu chuẩn và quan tâm đến việc theo học chương trình tiến
sỹ hoặc thạc sỹ ở những trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ, trong các ngành khoa học (tự
nhiên, vật lý và môi trường), toán học, y học và công nghệ bao gồm khoa học nông nghiệp, sinh
học, hoá học, khoa học máy tính, kỹ thuật, vật lý và y tế cộng đồng.
LƯU Ý: Các ngành quản trị kinh doanh và các ngành khoa học xã hội như kinh tế học và tâm lý
học không thuộc các ngành VEF cấp học bổng.

2.

Đối tượng nộp đơn học bổng VEF
Để nộp đơn xin học bổng VEF, ứng viên phải đáp ứng tất cả những yêu cầu dưới đây:
•

Là công dân mang quốc tịch Việt Nam, không phải là người Việt Nam thường trú dài
hạn tại, hoặc mang quốc tịch của, một quốc gia khác.
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•
•

•

Tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân hoặc cao hơn trong các ngành khoa học hoặc công
nghệ VEF cấp học bổng (xem Mục 1. Các ngành VEF cấp học bổng) hoặc sinh viên đại
học năm cuối sẽ tốt nghiệp đại học trước tháng 7 năm 2010.
Điểm trung bình đại học tối thiểu là 7.0/10.0, theo thang điểm của Việt Nam. Các
thang điểm khác phải quy đổi sang thang điểm 10 tương ứng theo hướng dẫn của VEF.
Bảng quy đổi điểm có thể được truy cập tại trang web của VEF
(http://www.vef.gov/download/conversion_table.htm.)
Đã được nhận vào học chương trình sau đại học tại một trong các trường thuộc Liên
hiệp đồng minh VEF hoặc tại một trường hàng đầu ở Hoa Kỳ đồng ý chấp nhận các điều
khoản hỗ trợ tài chính của VEF. Ứng viên phải có thư đồng ý của khoa và/hoặc trường
đại học Hoa Kỳ về việc chấp nhận các điều khoản tài chính của VEF.

3. Quy trình tuyển chọn
Quy trình tuyển chọn gồm có hai vòng:
1. VÒNG MỘT - Sơ tuyển: Từ ngày 10 tháng 2, đến ngày 10 tháng 3 năm 2010, VEF sẽ
nhận và xem xét đơn dự tuyển của những ứng viên đã được nhận vào ít nhất một trường hàng
đầu của Hoa Kỳ cho khoá học bắt đầu vào mùa thu năm 2010 với ngành học VEF cấp học
bổng. Trường đại học mà ứng viên được nhận vào học hoặc phải thuộc Hiệp hội các Trường
Đồng minh VEF và/hoặc phải chấp nhận các điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF.
2. VÒNG HAI - Phỏng vấn: Vào cuối tháng 3 năm 2010, những ứng viên xuất sắc nhất sẽ
được mời phỏng vấn qua điện thoại, sau khi Viện Hàn Lâm Quốc gia Hoa Kỳ xem xét hồ sơ
của họ. Những ứng viên phỏng vấn thành công sẽ được đề cử lên Hội đồng Quản trị VEF để
được phê chuẩn.
Lưu ý: Quy trình tuyển chọn nêu trên là kế hoạch dự kiến cho Quy trình B của Chương
trinh Học bổng VEF, năm học 2010 và có thể thay đổi theo nhu cầu của Quỹ. Mọi thay
đổi CHỈ sẽ được thông báo qua trang web của VEF tại www.vef.gov.
4. Quá trình chuẩn bị
Lưu ý: Trước hạn nộp đơn, ứng viên có thể thay đổi hoặc cập nhật các thông tin đã điền
vào đơn dự tuyển trên mạng.
Để hoàn tất mẫu đơn dự tuyển trên mạng, ứng viên phải chuẩn bị các nội dung sau:
BÀI LUẬN: Chuẩn bị một bài luận tiếng Anh, trình bày ba lý do tại sao ứng viên muốn xin
học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ bằng học bổng VEF. Ứng viên cũng cần trình bày
rõ mục tiêu của mình và lý giải học bổng VEF có thể giúp được gì cho ứng viên trong việc
đạt được mục tiêu đó. Bài viết phải rõ ràng, tiếng Anh tốt và không dài quá hai trang giấy
A4, viết dòng đơn. Nội dung và chất lượng bài viết là những yếu tố đặc biệt quan trọng trong
việc quyết định tuyển chọn ứng viên có đủ điều kiện để nhận học bổng VEF. Sau đây là một
số gợi ý về nội dung:
Các kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu
•

Nêu những kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu;
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•

Trình bày một thử thách trong khoa học mà ứng viên đã trải qua (có thể là
thành công hoặc thất bại đáng nhớ), cách khắc phục thử thách đó và các
bài học kinh nghiệm.

Kế hoạch tương lai
•
•
•

Trình bày lĩnh vực chuyên môn trong ngành học mà ứng viên muốn
nghiên cứu (nêu một số môn học cụ thể và các quan tâm nghiên cứu
chung) theo thứ tự ưu tiên;
Nêu rõ mục tiêu và tác động của đề cương nghiên cứu của ứng viên;
Diễn giải mức độ đóng góp của đề cương nghiên cứu của ứng viên đối với
sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.

TÀI LIỆU BỔ SUNG. Mỗi ứng viên phải nộp cho VEF những tài liệu sau:
• Thư mời nhập học từ mỗi trường;
• Thư hỗ trợ tài chính nếu các điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF không
được đề cập trong thư mời nhập học. Thư hỗ trợ tài chính nên ghi rõ là trường
mà ứng viên được nhận vào học biết và chấp nhận các điều khoản hỗ trợ tài
chính của VEF;
• Bản sao đơn xin học gửi đến các trường mà ứng viên đã được nhận vào
học;
• Một bộ hồ sơ bổ sung gửi đến các trường mà ứng viên đã được nhận vào
học.
Tất cả các tài liệu bổ sung phải gửi qua đường bưu điện (nên gửi chuyển phát nhanh) đến văn
phòng VEF trước ngày 10 tháng 3 năm 2010:
Chương trình Học bổng
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)
Phòng 502, Tháp Hà Nội
49 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mọi câu hỏi về Quy trình B của Chương trình Học bổng VEF, xin gửi Email tới hộp
thư vef2010@vef.gov
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