
Sinh viên đã có bằng cử nhân 
Ứng viên phải là công dân nước ngoài (không phải là công dân Trung Quốc), có sức khỏe tốt.  
Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh, chẳng hạn như
TOEFL (90 trở lên), IELTS (6.5 trở lên).
Sinh viên có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ từ một tổ chức hướng dẫn bằng tiếng Anh được miễn thi IELTS hoặc TOEFL.
Tiếng Trung không bắt buộc

Khoa Quốc tế, Đại học Chiết Giang Trung Quốc (ZIBS) sẽ cấp 01 học bổng toàn phần chương trình thạc sỹ cho 1 sinh
viên được Đại học Quốc gia Hà Nội đề cử.  Sinh viên được chọn sẽ theo học thạc sỹ ngành Trung Quốc học cho chương
trình bắt đầu từ tháng 9 năm 2021. Học bổng trị giá 61.600 RMB trong 2 năm nhằm hỗ trợ sinh viên đủ tiêu chuẩn phù
hợp theo học tại Khoa Quốc tế, Trường Đại học Chiết Giang. Thông qua chương trình giảng dạy liên ngành và nghiên cứu
thực địa chuyên sâu trong bối cảnh kinh tế, văn hóa và xã hội đương đại của Trung Quốc, sinh viên có được cái nhìn độc
đáo về môi trường xã hội và kinh doanh của Trung Quốc. Các nghiên cứu về Trung Quốc tại ZIBS được xây dựng trên
tiền đề rằng sinh viên quốc tế có thể tương tác và giao tiếp với cộng đồng địa phương bằng cách học nói tiếng Quan
Thoại trong khi theo học bằng tiếng Anh.

Yêu cầu:

Thời gian đăng ký trước ngày 30/4/2021. Sinh viên quan tâm tới học bổng có thể gửi hồ sơ đăng ký về ĐHQGHN qua các
đơn vị phụ trách, để ĐHQGHN tuyển chọn và gửi đề cử tới ĐH Chiết Giang. Thông tin chi tiết liên hệ Ban Hợp tác &
Phát triển.
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