
Quỹ Học bổng Tiến sĩ phối hợp giữa Viện Harvard
Yenching và Đại học Quốc gia Xinh-ga-po (HYI-
NUS) đã thành lập một chương trình học bổng tiến
sĩ phối hợp, theo đó các ứng viên đăng ký đồng thời
để lấy bằng Tiến sĩ tại NUS và chương trình học giả
tại HYI. Các ứng viên phải đến từ các trường đại
học hoặc viện nghiên cứu đối tác của HYI ở Đông
Nam Á và làm việc về các chủ đề trong Nghiên cứu
Đông hoặc Đông Nam Á, với cách tiếp cận đa ngành
hoặc liên ngành. Trong năm học 2022-2023, Đại
học Quốc gia Hà Nội có thể đề cử tối đa 02 ứng viên
trong số các giảng viên trẻ triển vọng nhất của
ĐHQGHN để đăng ký tham gia chương trình tiến sĩ
phối hợp HYI-NUS. Để biết thêm thông tin về các
chương trình của NUS, vui lòng tham khảo tại trang
web Đại học Quốc gia Xinh-ga-po:
http://www.nus.edu.sg.

Thí sinh phải nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng
tuyển sinh của Khoa Sau đại học thuộc Đại học
Quốc gia Xinh-ga-po. Thời hạn nhận hồ sơ là
ngày 01 tháng 11 năm 2021. Vui lòng điền đầy đủ
thông tin vào mẫu HYI-NUS (lấy từ Ban Hợp tác
và Phát triển, ĐHQGHN) và nộp cùng với mẫu đơn
đăng ký chuẩn của NUS và các tài liệu liên
quan.Ứng viên được lựa chọn sẽ ghi danh lấy bằng
tiến sĩ và nhận học bổng NUS. Các ứng viên thông
thường sẽ ở học tập, nghiên cứu tại NUS trong ba
năm và ở Mỹ trong một năm học. Phần học bổng
do NUS tài trợ tối đa là ba năm, và phần ở Hoa Kỳ
sẽ do HYI tài trợ.  
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Lĩnh vực nghiên cứu: Các ngành học của ứng viên trong khoa học xã hội và nhân văn sẽ được xem xét:        
 • Nhân chủng học • Khảo cổ học • Khu vực và nghiên cứu quốc tế • Lịch sử nghệ thuật và kiến   trúc • Lịch sử
(bao gồm lịch sử kinh tế và luật pháp) • Ngôn ngữ học • Văn học • Truyền thông và nghiên cứu phim • Triết
học • Chính trị • Nghiên cứu tôn giáo • Xã hội học • Phụ nữ, Giới tính và Nghiên cứu tình dục. Các ứng viên
thuộc các ngành Kinh tế, Giáo dục, Địa lý, Luật, Tâm lý và Hành chính Công có thể được xem xét, nhưng
phải kiểm tra với Viện trước khi nộp đơn. Nếu ngành học của bất kỳ ứng viên nào nằm ngoài phạm vi nêu
trên và bạn không chắc ứng viên đó có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không, vui lòng liên hệ với
Ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN trước khi nộp hồ sơ.


