
Ban thư ký Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN Secretaries) đang mở đơn cho
chương trình học bổng lãnh đạo trẻ ASEAN-Trung Quốc 2022 (ASEAN-China Young Leaders
Scholarship - ACYLS) cho học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên cao học của các trường thuộc
hệ thống AUN. 
 
ACYLS là một sáng kiến nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giáo dục và
thúc đẩy trao đổi học thuật và liên kết giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc;
thúc đẩy giao lưu văn hóa-xã hội và giao lưu nhân dân để xây dựng một cộng đồng ASEAN-
Trung Quốc chặt chẽ hơn vì một tương lai chung.
 
Chương trình cung cấp học bổng toàn phần như: (i) học phí, (ii) nơi ở, (iii) vé máy bay hai
chiều, (iv) bảo hiểm y tế, and (v) chi phí sinh hoạt cho chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc nghiên
cứu cho học giả trong 1 kỳ.
 
Hồ sơ nộp tại http://www.campuschina.org . Hạn nộp:20/03/2022
Thông tin chi tiết xem tại poster và tại đây

Học bổng lãnh đạo trẻ ASEAN-Trung Quốc 2022

Đại học Quốc gia Seoul thông báo về Học bổng SNU President Fellowship (SPF) cho học
kỳ mùa Thu 2022. Học bổng dành cho các giảng viên của các trường đại học lớn ở các
nước đang phát triển theo đuổi chương trình Tiến sĩ. Học bổng bao gồm:
Toàn bộ học phí cho sáu học kỳ
• KRW 1.500.000 ~ 2.000.000 chi tiêu hàng tháng trong 3 ~ 4 năm
• Vé máy bay khứ hồi 
• Đào tạo tiếng Hàn (chỉ có lớp buổi tối trong học kỳ chính quy)
• Bảo hiểm y tế quốc gia (số tiền bảo hiểm có thể khác nhau tùy thuộc vào người nhận
tình hình)
Lưu ý: Để đủ điều kiện nhận học bổng, việc đăng ký SPF trực tuyến phải được thực hiện
thông qua Trang web của Văn phòng Tuyển sinh SNU (https://en.snu.ac.kr/admission)
trước thời hạn. Ứng viên nên tham khảo “Hướng dẫn Tuyển sinh cho Sinh viên Quốc tế”
đính kèm. Vui lòng chú ý mục thời hạn hồ sơ. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Học bổng 
SNU President Fellowship - Hàn Quốc
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https://drive.google.com/drive/folders/1h3VuwaMIrGTP5cH7bgKjE-3It26-VcnN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZFiDn8vldP8_LOx7mKfVAaLwECSnw-k5?usp=sharing
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