
      
 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SỸ IDEAS 2012 - 2013 

Ai Len – Điểm đến giáo dục đại học chất lượng hàng đầu thế giới 

 

Đại Sứ quán Ai Len xin thông báo Chương trình học bổng thuộc Chương trình Chia 

sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ai Len – Việt Nam (IDEAS) năm 2012 và dành cho khóa 

học thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh, tài chính và các ngành khoa học khác tại 

trường Đại học Kinh tế UCD Michael Smurfit tại Dublin, Ai Len. Chương trình MBA 

của trường Đại học Kinh tế UCD Michael Smurfit được tạp chí Financial Times xếp 

hạng thứ thứ 57 trên thế giới và thứ 19 tại Châu Âu.  

 

Quy trình xin học bổng bao gồm hai giai đoạn 

 

Giai đoạn 1: Chấp nhận của trường UCD: nộp đơn trên mạng và phỏng vấn qua 

điện thoại. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2012. Xin vui lòng tham khảo 

thêm thông tin tại trang web của UCD http://www.smurfitschool.ie/vietnam. 

 

Giai đoạn 2: Nộp đơn xin học bổng của Irish Aid  

Những thí sinh đươc trường UCD chấp nhận có thể nộp hồ sơ xin học bổng của 

Irish Aid. Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin tại www.embassyofireland.vn  và 

www.vietnamirelandalumni.org. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2012 

 

Thông tin liên hệ của Đại Sứ quán Ai Len:  

Tel: 04-3974-3291 máy lẻ 107 (Chị Mai Chi); fax: 04-3974-3295;  

e-mail: chi.nguyen@dfanet.ie). 

 

Học bổng bao gồm: vé máy bay hai chiều, học phí, bảo hiểm y tế, tiền ăn ở, trợ cấp 

ổn định cuộc sống, tiền sách vở và quần áo (nếu phù hợp). Học bổng chỉ dành cho 

cá nhân với thời gian học toàn thời gian kéo dài 12 tháng.  

 

Chúng tôi đặc biệt khuyến khích đơn xin học bổng của các ứng viên của khu vực 

công, là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác.  
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SỸ VỀ KINH DOANH IDEAS 

 

Chương trình học bổng thuộc Chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ai Len – 

Việt Nam (IDEAS) bắt đầu năm 2009 và dành cho khóa học thạc sỹ ngành quản trị 

kinh doanh và các ngành liên quan (tài chính, quản lý dự án, tiếp thị…). Chúng tôi 

nhận được trung bình 250 hồ sơ cho 10 suất học bổng.  

 

Năm 2012, các khóa thạc sỹ và thạc sỹ quản trị kinh doanh sẽ được cung cấp tại 

Trường Quản trị Kinh doanh Michael Smurfit, Dublin, một trong số 100 trường hàng 

đầu về kinh doanh trên thế giới.  

 

Xin mời truy cập trang web http://www.smurfitschool.ie để có chi tiết về khóa học.  

 

1.  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Masters in Business Administration) 

2.  Thạc sỹ về Quản lý Dự án (MSc Project Management) 

3.  Thạc sỹ về Quản lý Chuỗi Cung cấp (MSc Supply Chain Management)   

4.  Thạc sỹ về Tài chính (MSc Finance) 

5.  Thạc sỹ về Tài chính Định lượng (MSc Quantitative Finance) 

6.  Thạc sỹ về Kinh doanh điện tử (MSc iBusiness)  

7.  Thạc sỹ về Tiếp thị (MSc Marketing) 

8.  Thạc sỹ về Kinh doanh Quốc tế (MSc International Business)  

9. Thạc sỹ về Kế toán Quản trị Chiến lược (MSc in Strategic Management & Planning) 

10. Thạc sỹ về phân tích kinh tế (MSc in Bussiness Analytics)  

11. Thạc sỹ về quản lý tư vấn (MSc in Management Consultancy)  

12. Thạc sỹ về quản lý và nghiên cứu tổ chức (MSc in Management & Organisation 

Studies)  

 

Quy trình xin học bổng bao gồm hai giai đoạn 

 

Giai đoạn 1: Chấp nhận của trường UCD: nộp đơn trên mạng và phỏng vấn qua 

điện thoại.  

Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2012. Xin vui lòng tham khảo thêm 

thông tin tại trang web của UCD http://www.smurfitschool.ie/vietnam. 

 

Giai đoạn 2: Nộp đơn xin học bổng của Irish Aid  

Những thí sinh đươc trường UCD chấp nhận có thể nộp hồ sơ xin học bổng của 

Irish Aid. Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin tại www.embassyofireland.vn  và 

www.vietnamirelandalumni.org. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2012. 
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Tóm tắt tiêu chuẩn:  

 

Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam 

Số năm kinh nghiệm: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh: Ít nhất 3 năm làm việc 

toàn thời gian. 

Thạc sỹ các ngành khác: ít nhất 1 năm kinh nghiệm 

làm việc toàn thời gian.  

 

Bằng cấp Bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại “khá” (đối với 

Thạc sỹ các ngành khác) và “giỏi” (Thạc sỹ Quản trị 

Kinh doanh) 

Đóng góp cho khóa học Có khả năng thể hiện sự đóng góp vào công việc 

nhóm và thảo luận trên lớp 

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh 

- Thạc sỹ các ngành khác: IELTS: 6.5 (Academic) or 

TOEFL: 570 (vẫn còn giá trị cho đến lúc nộp đơn). 

Không chấp nhận chứng chỉ Institutional TOEFL. 

- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh: IELTS: 7.0; GMAT : 

550 

Cam kết - Thể hiện cam kết mạnh mẽ với công cuộc phát 

triển của Việt Nam. 

- Có thể nhận học bổng trong năm học 2012-2013. 

- Thư giới thiệu. 

 

 

 

 

 


