Thông báo
Chƣơng trình Học bổng VEF 2013
MỚI! Xin lưu ý điểm quy đổi của kỳ thi GRE mới (bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2011) đối với
điểm GRE tối thiểu để vào vòng phỏng vấn và để được hoàn trả lệ phí thi khi ứng viên trở thành
Nghiên cứu sinh VEF như trong thông báo dưới đây. Điểm GRE cũ thi sau ngày 1 tháng 8 năm
2008 vẫn được chấp nhận.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG VỀ ĐĂNG KÝ THI GRE
1. Xin vui lòng đăng ký thi GRE General Test càng sớm càng tốt.

2. Bạn có thể đăng ký thi GRE tại trang web của Viện Khảo thí Giáo dục (ETS):
www.ets.org
3. Bạn PHẢI ghi mã số của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) 8559 trong mẫu đăng ký thi
GRE như là một trong những đơn vị sẽ nhận được báo điểm GRE chính thức của bạn.
Để tìm được mã này, trên danh mục các bang của Hoa Kỳ trong mẫu đăng ký, hãy
chọn bang Virginia (trụ sở của VEF đặt tại Arlington, Virginia), sau đó chọn Quỹ
Giáo dục Việt Nam.
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) xin thông báo về Chương trình Học bổng cho niên học 2013. 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 này. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các
thành tích cá nhân bao gồm kết quả học tập, sự chuẩn bị, năng lực trí tuệ, khả năng tiếng Anh, và tiềm năng
đóng góp khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.
Niên học 2013, VEF dự định sẽ cấp khoảng 45 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương
trình sau đại học tại Hoa Kỳ khai giảng vào mùa thu năm 2013. Xin lưu ý, VEF chỉ chấp nhận hồ sơ trực
tuyến.

1.

Các ngành học VEF cấp Học bổng

VEF cấp học bổng cho chương trình học lấy bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ tại những trƣờng đại học hàng đầu
của Hoa Kỳ, cho các ngành khoa học cơ bản (khoa học tự nhiên, vật lý, và môi trường), toán học, y tế
(như y tế công cộng, dịch tễ học và miễn dịch học), kỹ thuật và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin).
Các ngành học bao gồm các ngành khoa học cơ bản như sinh học, hoá học, và vật lý, cũng như khoa học
nông nghiệp và khoa học máy tính. Những ứng viên theo học các ngành về biến đổi khí hậu (khoa học môi
trường) hoặc năng lượng hạt nhân sẽ được ưu tiên trong trường hợp những ứng viên này có các tiêu chuẩn
đồng đều như các ứng viên khác.

2.
Điều kiện dự tuyển và quy định đối với nhân viên VEF và nhân viên của các tổ
chức có hợp đồng với VEF
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XIN LƯU Ý quy định sau đây liên quan đến đối tượng dự tuyển là nhân viên của VEF và nhân viên của
các tổ chức có hợp đồng với VEF ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ.

Nhân viên của Quỹ Giáo dục Việt Nam, bao gồm nhân viên hợp đồng, và các thành viên ruột thịt
của họ không được xin các Chương trình Học bổng, Chương trình Học giả hay Chương trình Giáo sư Hoa
Kỳ giảng dạy tại Việt Nam của VEF trong vòng một năm sau khi chấm dứt làm việc cho VEF.

Nếu một cựu nhân viên hay một cựu nhân viên hợp đồng của VEF có đủ điều kiện và muốn xin
Chương trình Học bổng VEF, Chương trình Học giả hoặc Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt
Nam sau thời hạn một năm nói trên thì hồ sơ của họ cần được Hội đồng Quản trị của VEF phê chuẩn.

Nhân viên của các cơ quan nhà nước và tư nhân (ngoại trừ các tổ chức giáo dục) có hợp đồng với
VEF trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính hoặc xét duyệt hồ sơ cho các Chương trình Học bổng,
Chương trình Học giả Việt Nam, và Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam không được nộp
hồ sơ xin học bổng các chương trình của VEF trong vòng một năm sau khi chấm dứt làm việc cho VEF.

3.

Hồ sơ xin học bổng và quy trình tuyển chọn Nghiên cứu sinh VEF

Ứng viên Chương trình Học bổng của VEF có thể nộp hồ sơ theo một trong 2 quy trình, Quy trình A
hoặc Quy trình B. Quy trình A dành cho các ứng viên chưa được nhận vào một chương trình sau đại học ở
Hoa Kỳ. Quy trình B dành cho các ứng viên đã được chấp nhận vào một chương trình sau đại học ở Hoa Kỳ.
Quy trình A và Quy trình B được mô tả dưới đây.

4.

Định hƣớng trƣớc khi lên đƣờng (PDO)

Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 6 năm 2013, trước khi các Nghiên cứu sinh của VEF lên đường sang Hoa Kỳ,
VEF sẽ tổ chức một chương trình Định hướng trước khi lên đường (PDO) trong 5 ngày để giúp các Nghiên
cứu sinh tìm hiểu về các vấn đề quan trọng liên quan tới học bổng họ nhận được bao gồm các vấn đề về học
thuật, sự khác biệt văn hóa, các vấn đề tài chính và các quy định pháp luật liên quan tới tình trạng nhập cảnh
của các Nghiên cứu sinh. Chương trình PDO bao gồm hoạt động xây dựng nhóm ngoài trời, thông thường có
một ngày cắm trại. Trong thời gian diễn ra PDO, các Nghiên cứu sinh sẽ nhận được văn bản trao học bổng
chính thức của VEF và các tài liệu về xuất nhập cảnh. Việc tham gia PDO là bắt buộc đối với các Nghiên
cứu sinh của VEF. Nghiên cứu sinh của VEF cần có kế hoạch trước và đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ tham
gia PDO và việc tham gia này là một yêu cầu bắt buộc để nhận đƣợc Học bổng của VEF.

QUY TRÌNH A VÀ QUY TRÌNH B
ĐƯỢC MÔ TẢ NHƯ SAU

QUY TRÌNH A
THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ- Quy trình A
CHỈ chấp nhận hồ sơ trực tuyến trên trang web của VEF: www.vef.gov
CHỈ được mở từ 10 giờ 00 sáng ngày 10 tháng 2 năm 2012
đến 10 giờ 00 sáng ngày 10 tháng 4 năm 2012 (theo giờ Việt Nam).
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I.

Điều kiện Dự tuyển Học bổng VEF theo Quy trình A
Để nộp đơn xin Học bổng VEF, ứng viên phải đáp ứng được tất cả những yêu cầu tối thiểu dưới đây:
A. Là công dân mang quốc tịch Việt Nam và không là công dân Việt Nam thường trú tại, hoặc là
công dân của một quốc gia khác.
B. Tốt nghiệp đại học với ít nhất bằng cử nhân thuộc chuyên ngành VEF cấp học bổng (xem Mục
1“Các ngành học VEF cấp học bổng” nêu trên) hoặc sinh viên đại học năm 3, năm 4, hoặc các năm
cuối sẽ tốt nghiệp đại học trước tháng 7/2013.
C. Điểm trung bình chung (GPA): Điểm trung bình chung của bậc đại học phải đạt tối thiểu là 7/10.
Ứng viên CHỈ có bằng đại học phải có GPA đạt ít nhất 7/10. Ứng viên có GPA bậc đại học từ 6,5/10
đến 7/10 CHỈ đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng trong trường hợp có bằng thạc sỹ với GPA đạt tối
thiểu 7/10 trong cùng ngành học với chuyên ngành nộp đơn xin Học bổng. Các thang điểm khác
phải quy đổi tương ứng sang thang điểm 10 theo hướng dẫn của VEF. Bảng quy đổi điểm có thể truy
cập tại trang web của VEF (http://www.vef.gov/download/conversion_table.htm).
D. Khả năng tiếng Anh thành thạo. Ứng viên phải chứng minh khả năng tiếng Anh thành thạo. Các
ứng viên có thể chứng minh khả năng tiếng Anh của mình thông qua một số bằng chứng sau đây:
1. TOEFL. Chứng chỉ TOEFL có giá trị chưa quá một năm tính đến ngày mở mẫu hồ sơ trực
tuyến, nghĩa là thời điểm chứng chỉ bắt đầu có hiệu lực không được trước ngày 10 tháng 2
năm 2011 (chấp nhận chứng chỉ TOEFL Quốc tế hoặc Nội bộ), tối thiểu 500 điểm TOEFL
thi trên giấy (Paper–based Test - PBT) [tương ứng với 173 điểm TOEFL thi trên máy tính
(Computer–based Test - CBT) và 61 điểmTOEFL thi trực tuyến (Internet–based Test iBT)].
Ứng viên được khuyến khích thi TOEFL Quốc tế thay vì TOEFL Nội bộ để có sẵn điểm
TOEFL đạt tiêu chuẩn khi nộp đơn vào các trường đại học Hoa Kỳ vì trường đại học Hoa
Kỳ không chấp nhận điểm TOEFL Nội bộ. Hơn nữa, hầu hết các chương trình đào tạo sau
đại học tại Hoa Kỳ đòi hỏi các ứng viên phải có điểm TOEFL Quốc tế từ 550 trở lên. Do đó,
các ứng viên cũng được khuyến khích thi lại TOEFL ngay cả khi đã vượt qua vòng phỏng
vấn của VEF để tăng thêm cơ hội được các trường đại học Hoa Kỳnhận vào học đặc biệt là
các trường đại học có tính cạnh tranh cao.
Trang web chính thức ETS (www.ets.org/toefl) cung cấp thông tin về kỳ thi TOEFL bao
gồm mẫu đề thi, điểm thi, đăng ký thi, tài liệu ôn tập và các địa điểm thi, cũng như lịch thi
tại Việt Nam. Ứng viên có thể liên hệ với Trung tâm IIG Việt Nam qua số điện thoại 04
3773 2411 hoặc truy cập trang web: www.toefl.com.vn để biết thêm thông tin về kỳ thi.
2. IELTS. Một bằng chứng khác về khả năng tiếng Anh của ứng viên là chứng chỉ
IELTS. Chứng chỉ IELTS tối thiểu là 6.5 điểm cũng được chấp nhận thay cho chứng chỉ
TOEFL nếu giá trị của nó chưa quá một năm tính đến ngày mở mẫu hồ sơ trực tuyến, nghĩa
là thời điểm chứng chỉ bắt đầu có hiệu lực không được trước ngày 10 tháng 2 năm 2011. Để
biết thêm thông tin, xin vui lòng vào trang web của IELTS: http://www.ielts.org/
3. Bằng cấp tại một quốc gia nói tiếng Anh. Nếu ứng viên đang học hoặc mới có bằng đại
học hoặc cao học (không quá hai năm tính từ ngày xin Học bổng VEF) từ một trường đại
học giảng dạy bằng tiếng Anh tại một nước nói tiếng Anh như Úc, Canada, New Zealand,
Vương Quốc Anh (Anh, Ireland, Scotland hay xứ Wales) hoặc Hoa Kỳ, hay có đủ bằng cấp
chứng minh ứng viên đã tốt nghiệp từ một trường đại học thuộc các quốc gia kể trên thì
cũng được coi là đáp ứng yêu cầu của VEF về khả năng tiếng Anh. Tuy nhiên, các ứng viên
nên biết rằng các trường đại học Hoa Kỳ có thể vẫn yêu cầu chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS
quốc tế chính thức khi các ứng viên nộp đơn vào các chương trình sau đại học.
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E. GRE (Graduate Record Examination)
Để được phỏng vấn, ứng viên vòng cuối của VEF phải đạt số điểm tối thiểu cho phần thi kết hợp
(toán và từ vựng) của kỳ thi GRE General từ 1000 điểm trở lên (bài thi trên giấy hoặc trên máy
tính) hoặc 290 điểm của kỳ thi GRE mới, áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2011. Các điểm số này
không được quá 5 năm, nghĩa là thời điểm chứng chỉ bắt đầu có hiệu lực không được trước ngày
1/8/2008. VEF chỉ chấp nhận bảng thông báo điểm GRE chính thức. Tất cả các ứng viên đều phải
nộp cho VEF kết quả của kỳ thi GRE General. Sau đây là một số thông tin chi tiết về các kỳ thi
GRE:
1. Hoàn trả lệ phí thi GRE: VEF sẽ hoàn lại lệ phí thi GRE General cho tất cả những người
được nhận Học bổng của VEF mà có số điểm cho phần thi kết hợp (toán và từ vựng) đạt tối
thiểu từ 1150 trở lên đối với kỳ thi GRE General hoặc 305 điểm với kỳ thi GRE mới áp
dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2011. Phần thưởng này sẽ được trao cho các Nghiên cứu sinh
tại chương trình PDO vào tháng 6 năm 2013. Để được hoàn trả lệ phí thi GRE, các Nghiên
cứu sinh phải nộp hóa đơn thu lệ phí của kỳ thi này.
2. Kể từ nay tới ngày 10 tháng 4 năm 2012, ba kỳ thi GRE trên giấy sẽ được tổ chức tại
Việt Nam như sau:
Ngày thi
(Ngày/tháng/năm)

Hạn đăng ký thông
thƣờng
(Ngày/tháng/năm)

Hạn đăng ký muộn1
(Ngày/tháng/năm)

Các kỳ thi bổ sung và
hạn đăng ký các kỳ thi
vào ngày thứ Hai
(Ngày/tháng/năm)

Dự kiến ngày nhận điểm
Ngày nhận điểm qua
qua đƣờng bƣu điện và xem
điện thoại
kết quả trực tuyến
(Ngày/tháng/năm)
(Ngày/tháng/năm)

22/10/2011 09/09/2011

16/09/2011

26/08/2011

21/11/2011

02/12/2011

19/11/2011 07/10/2011

14/10/2011

23/09/2011

19/12/2011

30/12/2011

11/02/2012 30/12/2011

06/01/2012

16/12/2011

12/03/2012

23/03/2012

Đăng ký muộn chỉ áp dụng cho đăng ký trực tuyến, lệ phí là 25USD. Hạn đăng ký muộn là
một tuần sau khi hết hạn đăng ký thông thường.
1

Các kỳ thi vào Thứ Hai sẽ được tổ chức vào các ngày 24/10/2011, 21/11/2011 và
13/2/2012.
2

3. Trang web chính thức của ETS (www.ets.org/gre) cung cấp thông tin về kỳ thi GRE, bao
gồm mẫu đề thi, điểm thi, đăng ký, tài liệu luyện tập, địa điểm và ngày thi tại Việt Nam.
Ngoài ra, bạn có thể vào trang web của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) tại Việt Nam
(http://www.iie.org/en/Offices/Hanoi) để biết thêm thông tin về các kỳ thi GRE trên giấy.
4. Để biết thông tin về kỳ thi GRE trên máy tính, xin vui lòng truy cập trang web của Công ty
Nhất Nghệ, đơn vị được ETS ủy quyền tổ chức kỳ thi GRE trên máy tính ở Việt Nam, tại
địa chỉ: www.nhatnghe.com.
II.

Hồ sơ Trực tuyến
Để chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ trực tuyến xin Học bổng của VEF, các ứng viên phải có các thông tin
và tài liệu sau:

A. BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ BẢNG ĐIỂM BẬC ĐẠI HỌC & BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ BẢNG
ĐIỂM CAO HỌC (nếu có): Các ứng viên bắt buộc phải nộp chứng từ xác nhận hoàn tất bậc đại học
(đối với sinh viên tốt nghiệp đại học) và bậc cao học (nếu có) như bằng tốt nghiệp, giấy xác nhận từ
trường đại học hiện tại (đối với các sinh viên năm cuối) cũng như bảng điểm đại học và cao học, nếu
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có. Các tài liệu này phải được dịch sang tiếng Anh có công chứng hoặc dấu chứng nhận của trường
(xem mục I. Điều kiện dự tuyển Học bổng VEF nêu trên).
B. MINH CHỨNG VỀ KHẢ NĂNG TIẾNG ANH THÀNH THẠO (xem mục I. Điều kiện dự
tuyển Học bổng VEF nêu trên)
C. ĐIỂM GRE (xem mục I. Điều kiện dự tuyển Học bổng VEF nêu trên)
D. MỚI: Trình bày thông tin trong 2 bài luận (BÀI LUẬN HỌC THUẬT VÀ BÀI LUẬN VỀ
BẢN THÂN). Mỗi ứng viên phải chuẩn bị một bài luận học thuật và một bài luận về bản thân, mỗi
bài có độ dài một trang. Bài luận học thuật bao gồm thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm
nghiên cứu của ứng viên và kế hoạch học tập, nghiên cứu trong chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ.
Bài luận về bản thân bao gồm thông tin về bản thân, kinh nghiệm thực tế, sở thích đặc biệt và mục
tiêu nghề nghiệp trong tương lai, trong đó có đề cập tới kế hoạch sau khi hoàn thành chương trình
học. Ứng viên cũng cần chỉ rõ vai trò của mình với tư cách sẽ là đại diện cho sinh viên Việt Nam tại
Hoa Kỳ và đại diện cho Hoa Kỳ khi quay trở về và đóng góp cho Việt Nam.
Mỗi bài luận phải có bố cục rõ ràng, sử dụng tiếng Anh tốt và không dài quá một trang giấy A4, dòng
đơn, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12. Chất lượng bài luận là yếu tố đặc biệt quan trọng
trong việc lựa chọn ứng viên đủ điều kiện nhận Học bổng VEF.
Thông tin gợi ý cho bài luận học thuật:
Kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu



Nêu những kinh nghiệm học tập và làm việc.
Mô tả bất kỳ nghiên cứu nào đã được tiến hành trong một thời gian xác định và nêu lên
tầm quan trọng của nghiên cứu đó. Nếu ứng viên chưa hoàn thành được nghiên cứu
chính thức nào, có thể thay thế bằng cách mô tả một chương trình/dự án đã tiến hành
như một phần trong quá trình học của mình. Nên tránh sử dụng biệt ngữ và các thuật
ngữ chưa được định nghĩa. Mặc dù VEF không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm
nghiên cứu khi nộp đơn, nhưng các chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ đánh giá rất
cao về điều này.

Kế hoạch học tập



Ngành học và nghiên cứu mong muốn.
Mục tiêu và tác động của nghiên cứu hay (các) chương trình/dự án mà ứng viên đề xuất.

Thông tin gợi ý cho bài luận về bản thân:
Minh chứng về khả năng lãnh đạo và kế hoạch trong tương lai




Mô tả những ví dụ về khả năng lãnh đạo và việc tham gia của ứng viên vào các hoạt
động tại trường đại học hay trong cộng đồng của mình.
Kế hoạch cho việc trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học.
Đóng góp của nghiên cứu hay (các) chương trình/dự án mà ứng viên đề xuất cho sự phát
triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Xây dựng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam
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Đưa ra ba lý do cho nguyện vọng theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ với Học
bổng VEF. Ứng viên phải trình bày rõ ràng về việc Học bổng VEF sẽ giúp mình đạt
được những mục tiêu đã đề ra như thế nào.
Mô tả về việc ứng viên sẽ giúp hoàn thành sứ mệnh của VEF, với tư cách là người nhận
được Học bổng.
Mô tả về vai trò đặc biệt của ứng viên, với tư cách là Nghiên cứu sinh VEF.
Mô tả về những dự định, kế hoạch của ứng viên nhằm giúp tăng cường quan hệ hợp tác
về mặt chuyên môn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Mô tả về vai trò là đại diện cho nền văn hóa của Việt Nam khi theo học tại Hoa Kỳ và
đại diện cho nền văn hóa Hoa Kỳ khi quay trở về Việt Nam.
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E. BA THƢ GIỚI THIỆU. Ứng viên phải nộp ba thư giới thiệu từ giảng viên/giáo sư của mình, những
người đã tham gia hướng dẫn ứng viên trong quá học tập và nghiên cứu hoặc là người quản lý trong
công việc liên quan tới lĩnh vực học tập của ứng viên. Những người giới thiệu phải hướng dẫn ứng
viên trong vòng ít nhất hai năm và phải biết rõ trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn của ứng
viên. Thư giới thiệu phải viết bằng Tiếng Anh, trên tiêu đề chính thức với chữ ký của người giới
thiệu. Các thư giới thiệu phải hoàn toàn khác nhau. Mỗi người giới thiệu phải thể hiện sự hiểu biết
của mình về ứng viên bằng việc nêu lên các ví dụ cụ thể về các tình huống quan sát trực tiếp cho thấy
năng lực xuất sắc của ứng viên.

F. CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA KỲ
VEF cam kết đảm bảo rằng các Nghiên cứu sinh VEF sẽ có cơ hội tốt nhất có thể để học tập những
kiến thức chuyên môn và được đào tạo để trở thành những nhà khoa học và kỹ sư hàng đầu của Việt
Nam. Việc tham gia vào những chương trình đào tạo như vậy vừa là niềm tự hào mà Nghiên cứu sinh
mang lại cho đất nước mình vừa là vinh dự của trường đại học sẽ tiếp nhận Nghiên cứu sinh cũng
như của Hoa Kỳ khi tài trợ cho những cá nhân xuất sắc. Do vậy, VEF đề nghị các ứng viên và những
ứng viên được đề cử nhận Học bổng, chọn các trường đại học có chương trình đào tạo và nghiên cứu
xuất sắc để có thể đạt được những mục tiêu nêu trên. Các ứng viên phải xác định 5 trƣờng đại học
Hoa Kỳ và các khoa liên quan mà ứng viên muốn học ở đó và nêu rõ ngành học trong khoa cũng như
các lý do cho việc chọn lựa mỗi trường. Thêm vào đó, các ứng viên phải cung cấp tên và chức danh
của hai (02) giáo sƣ hƣớng dẫn nghiên cứu ở mỗi trƣờng mà ứng viên có nguyện vọng theo học
và phải giải thích tại sao ứng viên muốn chọn các giáo sư hướng dẫn đó. Để đáp ứng yêu cầu này,
VEF khuyên các ứng viên nên tìm hiểu kỹ các trƣờng đại học Hoa Kỳ, các khoa và chuyên ngành
liên quan cũng nhƣ các giáo sƣ hƣớng dẫn nghiên cứu tiềm năng trước giai đoạn VEF nhận đơn
xin Học bổng. Ứng viên có thể tham khảo các bảng xếp hạng những chương trình sau đại học, bao
gồm cả bảng xếp hạng của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ (http://www.nap.edu/rdp/) cũng như danh
sách các trường Đồng minh của VEF trên trang web của VEF. Đây là những trường đại học hàng đầu
tại Hoa Kỳ chấp nhận các điều khoản và điều kiện chia sẻ tài chính với VEF. Bên cạnh đó, các ứng
viên nên tìm đến các Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ (có trụ sở tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà
Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh) cũng như các nguồn lực của họ để
tìm kiếm các trường đại học phù hợp với nhu cầu học thuật và các lĩnh vực nghiên cứu của mình.
Ngoài việc xem xét các trường, các khoa và những giáo sư hướng dẫn hàng đầu trong ngành mà mình
chọn, các ứng viên cũng nên cân nhắc “những trường an toàn” để nộp đơn. Trường an toàn có thể
không được xếp hạng hàng đầu, nhưng vẫn là một trường xuất sắc, nơi mà ứng viên có thể đạt được
các mục tiêu của mình. VEF khuyên các ứng viên nên chọn từ 3 tới 4 trường hàng đầu và 1 tới 2
trường an toàn trong số 5 trường mà VEF sẽ hỗ trợ tài chính trong quá trình nộp đơn.
LƢU Ý ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG: Các ứng viên phải kiểm tra thật kỹ các yêu cầu dự tuyển để có
thể đáp ứng mọi yêu cầu nêu trên và hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến cùng với các tài liệu yêu
cầu trước thời hạn của VEF. Sau ngày hết hạn, hồ sơ nào còn thiếu thông tin hoặc tài liệu yêu cầu
sẽ tự động bị loại. VEF không chấp nhận hồ sơ không hoàn chỉnh và không gia hạn thời gian mở hồ
sơ.
III.

Quy trình Tuyển chọn

Để nhận đƣợc Học bổng VEF, các ứng viên phải thành công ở cả 3 vòng tuyển chọn được mô tả như
sau:
VÒNG 1: Xét duyệt Hồ sơ
Trong thời gian mở hồ sơ nêu trên, các ứng viên sẽ nộp hồ sơ trực tuyến. VEF sẽ tiến hành xét duyệt sơ
bộ để đảm bảo các hồ sơ đủ điều kiện đáp ứng được tất cả những yêu cầu tối thiểu. Những ứng viên đủ
tiêu chuẩn sẽ được vào vòng hai.
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VÒNG 2 – Thi Vấn đáp
Vào tháng 8 năm 2012, các giáo sư hàng đầu của Hoa Kỳ do VEF lựa chọn sẽ tiến hành kỳ thi Vấn đáp.
Kỳ thi Vấn đáp được thực hiện bằng tiếng Anh và kéo dài 45 phút với mỗi ứng viên. Các giáo sư Hoa
Kỳ sẽ giới thiệu cho VEF những ứng viên đủ tiêu chuẩn để VEF xét cấp Học bổng, đồng thời họ cũng
giới thiệu các trường đại học phù hợp cho từng ứng viên đạt tiêu chuẩn. Tại thời điểm này, các ứng viên
được giới thiệu được gọi là ứng viên được đề cử. Chỉ có các ứng viên do VEF đề cử mới được tham gia
vòng 3 của quy trình tuyển chọn.
VÒNG 3 – Nộp đơn xin học vào trường đại học Hoa Kỳ
Vào mùa thu 2012, VEF sẽ giúp các ứng viên đề cử nộp hồ sơ vào 5 trường đại học hàng đầu tại Hoa
Kỳ, có thể bao gồm những trường được các ứng viên đề cử lựa chọn cũng như những trường được các
giáo sư Hoa Kỳ giới thiệu. Trong bất cứ trường hợp nào, danh sách cuối cùng của năm trường đại học
Hoa Kỳ như đã nêu ở trên phải được VEF phê duyệt. Các trường đại học này phải nằm trong danh sách
các Trường Đồng minh của VEF (xem danh sách các Trường Đồng minh của VEF tại website của VEF:
http://home.vef.gov/alliance_university.php) hoặc phải là một chương trình sau đại học hàng đầu
của Hoa Kỳ chấp nhận các điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF. Các điều khoản hỗ trợ tài chính của
VEF được đăng tải trên trang web của VEF trong mục “Chương trình Học bổng VEF/Các Tài liệu cho
Ứng viên” tại địa chỉ:
:
(http://home.vef.gov/download/Basic_Financial_Terms_of_VEF_fellowship_grant.pdf). VEF tài
trợ chi phí nộp hồ sơ xin học vào 5 trường đại học đã được VEF phê duyệt bằng cách chi trả (1) phí báo
điểm GRE và TOEFL tới 5 trường trên, (2) phí thi GRE Subject Test nếu kỳ thi này là yêu cầu bắt buộc
bởi bất cứ trường nào trong số 5 trường Hoa Kỳ được phê duyệt, (3) phí nộp hồ sơ xin học đến các
trường đại học Hoa Kỳ không thuộc các Trường Đồng minh của VEF trong số 5 trường được phê duyệt.
Với sự đồng ý của các ứng viên, VEF gửi thông tin liên hệ và thông tin về hồ sơ của các ứng viên được
đề cử cũng như các ứng viên được giới thiệu vào các chương trình sau đại học nhưng không được VEF
hỗ trợ về mặt tài chính tới các Trường Đồng minh của VEF nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên trong
quá trình nộp đơn vào các trường đại học này. Các trường đại học có thể cung cấp hỗ trợ tài chính toàn
phần cho các ứng viên nếu muốn.
Các ứng viên đề cử phải thông báo cho VEF ngay khi nhận được thư chấp nhận của trường đại học Hoa
Kỳ. Vào cuối tháng 3 năm 2013, tất cả các ứng viên đƣợc đề cử phải gửi thƣ chấp nhận của các
trƣờng đại học cho VEF và cũng như thư đồng ý với các điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF và các
trường đại học phải điền vào mẫu xác nhận của VEF mô tả các hỗ trợ tài chính trong suốt chương trình
học đối với ứng viên cho dù đó là trường đại học thuộc hay không thuộc danh sách các Trường Đồng
minh của VEF. Các ứng viên được đề cử cần liệt kê danh sách các trường đại học họ mong muốn theo
học theo thứ tự ưu tiên. VEF sẽ quyết định trường đại học tốt nhất mà ứng viên đề cử sẽ theo học với
việc cân nhắc tối đa các trường mà các giáo sư Hoa Kỳ giới thiệu. Vào thời điểm này, các ứng viên đề
cử đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp Học bổng VEF.
HỌC BỔNG VEF
Hội đồng Quản trị VEF sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về những ứng viên được nhận Học bổng vào
tháng 4 năm 2013. Thời điểm này, các ứng viên được đề cử sẽ trở thành Nghiên cứu sinh VEF sau khi
được Hội đồng quản trị của VEF phê duyệt.
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QUY TRÌNH B

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ - Quy trình B
CHỈ chấp nhận hồ sơ trực tuyến trên trang web của VEF: www.vef.gov
CHỈ được mở từ 10 giờ 00 sáng ngày 4 tháng 2 năm 2013,
đến 10 giờ 00 sáng ngày 12 tháng 3 năm 2013 (theo giờ Việt Nam).

I.

Điều kiện Dự tuyển
Để nộp đơn xin Học bổng VEF, ứng viên phải đáp ứng được tất cả những yêu cầu tối thiểu dưới đây:
A. Là công dân mang quốc tịch Việt Nam và không là công dân Việt Nam thường trú tại, hoặc là
công dân của một quốc gia khác.
B. Tốt nghiệp đại học với ít nhất bằng cử nhân thuộc chuyên ngành VEF cấp học bổng (xem Mục
1“Các ngành học VEF cấp học bổng” nêu trên) hoặc sinh viên đại học năm 3, năm 4, hoặc các năm
cuối sẽ tốt nghiệp đại học trước tháng 7/2013.
C. Điểm trung bình chung (GPA): Điểm trung bình chung từ trường đại học đạt tối thiểu là 7/10.
Ứng viên CHỈ có bằng đại học phải có GPA đạt tối thiểu là 7/10. Ứng viên có GPA bậc đại học từ
6,5/10 đến 7/10 CHỈ đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng trong trường hợp có bằng thạc sỹ với GPA
đạt tối thiểu 7/10 trong cùng ngành học với chuyên ngành nộp đơn xin học bổng. Các thang điểm
khác phải quy đổi tương ứng sang thang điểm 10 theo hướng dẫn của VEF. Bảng quy đổi điểm có
thể truy cập tại trang web của VEF (http://www.vef.gov/download/conversion_table.htm).
D. Có thƣ nhập học chính thức từ một trường đại học Đồng minh của VEF hoặc từ một trường đại
học hàng đầu của Hoa Kỳ chấp nhận các điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF và thuộc các ngành
học VEF hỗ trợ (xem Mục 1“Các ngành học VEF cấp Học bổng” nêu trên). Ứng viên phải nộp thư
nhập học chính quy không có điều kiện kèm theo.

II. Hồ sơ Trực tuyến
Để chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ trực tuyến, các ứng viên phải có sẵn các tài liệu sau:
A. BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ BẢNG ĐIỂM BẬC ĐẠI HỌC & BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ BẢNG
ĐIỂM CAO HỌC (nếu có): Các ứng viên bắt buộc phải nộp chứng từ xác nhận hoàn tất bậc đại
học (đối với sinh viên tốt nghiệp đại học) và bậc cao học (nếu có) như bằng tốt nghiệp, giấy xác
nhận từ trường đại học hiện tại (đối với các sinh viên năm cuối) cũng như bảng điểm đại học và cao
học (nếu có). Các tài liệu này phải được dịch sang tiếng Anh có công chứng hoặc dấu chứng nhận
của trường (xem mục I. Điều kiện dự tuyển Học bổng VEF nêu trên).
B. MỚI: Trình bày thông tin trong 2 bài luận! BÀI LUẬN HỌC THUẬT VÀ BÀI LUẬN VỀ
BẢN THÂN. Mỗi ứng viên phải chuẩn bị một bài luận học thuật và một bài luận về bản thân, mỗi
bài có độ dài một trang. Bài luận học thuật bao gồm thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm
nghiên cứu của ứng viên và kế hoạch học tập, nghiên cứu trong chương trình sau đại học tại Hoa

8|Page –

Thông báo Chƣơng trình Học bổng VEF – Niên học 2013

Kỳ. Bài luận về bản thân bao gồm thông tin về bản thân, kinh nghiệm thực tế, sở thích đặc biệt và
mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai, trong đó có đề cập tới kế hoạch sau khi hoàn thành chương
trình học. Ứng viên cũng cần chỉ rõ vai trò của mình với tư cách sẽ là đại diện cho sinh viên Việt
Nam tại Hoa Kỳ và đại diện cho Hoa Kỳ khi quay trở về và đóng góp cho Việt Nam.
Mỗi bài luận phải có bố cục rõ ràng, sử dụng tiếng Anh tốt và không dài quá một trang giấy A4,
dòng đơn, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12. Chất lượng bài luận là yếu tố đặc biệt quan
trọng trong việc lựa chọn ứng viên đủ điều kiện nhận Học bổng VEF.
Thông tin gợi ý cho bài luận học thuật:
Kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu



Nêu những kinh nghiệm học tập và làm việc.
Mô tả bất kỳ nghiên cứu nào đã tiến hành trong một thời gian xác định và nêu lên tầm
quan trọng của nghiên cứu đó. Nếu ứng viên chưa hoàn thành một nghiên cứu chính
thức nào, có thể thay thế bằng cách mô tả một chương trình/dự án đã được tiến hành
như một phần trong quá trình học của mình. Nên tránh sử dụng biệt ngữ và các thuật
ngữ chưa được định nghĩa. Mặc dù VEF không yêu cầu ứng viên khi nộp đơn phải có
kinh nghiệm nghiên cứu nhưng các chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ đánh giá rất
cao điều này.

Kế hoạch học tập



Ngành học và nghiên cứu mong muốn.
Mục tiêu và tác động của nghiên cứu hay (các) chương trình/dự án mà ứng viên đề xuất.

Thông tin gợi ý cho bài luận về bản thân:
Minh chứng về khả năng lãnh đạo và kế hoạch trong tương lai




Mô tả những ví dụ về khả năng lãnh đạo và việc tham gia của ứng viên vào các hoạt
động tại trường đại học hay trong cộng đồng của mình.
Kế hoạch cho việc trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học.
Đóng góp của nghiên cứu hay (các) chương trình/dự án mà ứng viên đề xuất cho sự phát
triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Xây dựng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam






Đưa ra 3 lý do cho nguyện vọng muốn theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ với
Học bổngVEF. Ứng viên phải trình bày rõ ràng về việc Học bổng VEF sẽ giúp mình đạt
được những mục tiêu đã đề ra như thế nào.
Mô tả về việc ứng viên sẽ giúp hoàn thành sứ mệnh của VEF, với tư cách là người nhận
được học bổng.
Mô tả về vai trò đặc biệt của ứng viên, với tư cách là Nghiên cứu sinhVEF.
Mô tả về những dự định, kế hoạch của ứng viên nhằm giúp tăng cường quan hệ hợp tác
về mặt chuyên môn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Mô tả về vai trò là đại diện cho nền văn hóa của Việt Nam khi theo học tại Hoa Kỳ và
đại diện cho nền văn hóa Hoa Kỳ khi quay trở về Việt Nam.

C. THƢ CHẤP NHẬN: Thư chấp nhận chính thức của trường đại học Hoa Kỳ, xác nhận việc trường
tiếp nhận ứng viên vào hệ chính quy vô điều kiện có đề cập tên khóa học, cấp độ khóa học (thạc sĩ
hay tiến sĩ), khoa đào tạo và chuyên ngành thuộc khoa đó.
D. CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN TÀI CHÍNH CỦA VEF: Trường chấp nhận ứng viên phải
thông báo bằng văn bản, có tiêu đề của trường về việc chấp thuận các điều khoản tài chính của VEF
và trường phải điền vào mẫu xác nhận của VEF mô tả các hỗ trợ tài chính trong suốt chương trình
học của ứng viên. Các điều khoản về hỗ trợ tài chính có thể tìm thấy trên trang web của VEF trong
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mục “Chương trình Học bổng VEF/Các tài liệu cho Ứng viên” tại
(http://home.vef.gov/download/Basic_Financial_Terms_of_VEF_fellowship_grant.pdf)

địa

chỉ:

LƢU Ý ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG: Các ứng viên phải kiểm tra thật kỹ yêu cầu dự tuyển để có thể
đáp ứng mọi yêu cầu nêu trên và để hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến và các tài liệu yêu cầu
trước thời hạn. Sau ngày hết hạn, hồ sơ nào còn thiếu thông tin hoặc tài liệu bắt buộc sẽ tự động bị
loại. VEF không chấp nhận hồ sơ không hoàn chỉnh và không gia hạn thời gian nộp hồ sơ.
III. Quy trình Tuyển chọn
Để có đƣợc Học bổng VEF thông qua Quy trình B, mỗi ứng viên phải thành công ở cả hai vòng
tuyển chọn được mô tả như sau:
VÒNG 1: Xét duyệt Hồ sơ
Từ ngày 4 tháng 2 đến 12 tháng 3 năm 2013, hồ sơ trực tuyến sẽ được mở trên trang web của VEF.
VEF sẽ xét duyệt hồ sơ của những ứng viên đã được nhận học tại ít nhất một chương trình sau đại
học hàng đầu của Hoa Kỳ cho học kỳ thu năm 2013 trong những ngành học được VEF hỗ trợ. Bên
cạnh đó, cho dù trường đại học Hoa Kỳ đồng ý tiếp nhận ứng viên thuộc hay không thuộc danh sách
các trường Đồng minh của VEF, đều phải chấp nhận các điều khoản hỗ trợ tài chính của VEF bằng
văn bản, đồng thời trường phải điền vào mẫu xác nhận của VEF mô tả các hỗ trợ tài chính trong suốt
chương trình học đối của ứng viên.
Sau quá trìnhVEF xét duyệt tính hợp lệ của các hồ sơ, các giáo sư Hoa Kỳ, những người có chuyên
môn về ngành học của các ứng viên, sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật để xác định mức độ quan trọng
của các thành tích và tiềm năng đóng góp cho khoa học của các ứng viên thông qua kết quả học tập,
kết quả các kỳ thi, các kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu, các giải thưởng, và bài luận. Các ứng
viên đạt tiêu chuẩn sẽ được mời tham dự vòng phỏng vấn qua điện thoại.
VÒNG 2: Thi Vấn đáp
Cuối tháng 3 năm 2013, những ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được phỏng vấn qua điện thoại. Tùy thuộc
vào số lượng các suất học bổng dành cho các ứng viên Quy trình B, các ứng viên đạt tiêu chuẩn cao
nhất sẽ được đệ trình lên Hội đồng Quản trị VEF để phê chuẩn.
HỌC BỔNG VEF
Hội đồng Quản trị VEF sẽ quyết định việc trao học bổng vào tháng 4 năm 2013. Tại thời điểm này,
các ứng viên được đề cử sẽ chính thức trở thành Nghiên cứu sinh của VEF.
*************
Lưu ý: Trên đây là những thông tin hướng dẫn và thời gian biểu dự kiến cho các hoạt động trong
quy trình xét tuyển Học bổng VEF năm học 2013. VEF có quyền thay đổi khi có yêu cầu. Bất cứ thay
đổi nào cũng sẽ CHỈ được đăng tải trên trang web chính thức của VEF tại địa chỉ www.vef.gov và do
vậy, VEF khuyên các ứng viên nên kiểm tra thông tin trên trang web của VEF thường xuyên.
Sau khi nhận được Học bổng VEF, tất cả các Nghiên cứu sinh phải tuân thủ chặt chẽ các quy định
và yêu cầu của VEF, nếu không họ có thể sẽ bị tước học bổng.

********
Mọi câu hỏi về quy trình xét tuyển Học bổng VEF cho niên học 2013, xin gửi đến
vef2013@vef.gov, hoặc gọi điện (84-4) 3936 3670 đến Văn phòng VEF tại Hà Nội, Việt Nam.
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