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Học bổng này lần đầu tiên được trao cho không

chỉ các học viên cao học mà cả các bạn sinh

viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc có

thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu

khoa học. Đây là năm thứ ba Trường Đại học

Ngoại ngữ được phê duyệt tiến hành dự án

trọng điểm về nghiên cứu Hàn Quốc học này và

hiện Trường Đại học Ngoại ngữ cũng là đơn vị

duy nhất của Việt Nam được tài trợ và triển khai

dự án.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ,
Trường Quốc tế có chương trình học
bổng dành riêng cho nữ sinh Ấn Độ
trong năm 2022. Chương trình học bổng
có tên “Vietnam – India Women
Empowerment Scholarships” nhằm tìm
kiếm các nữ sinh tiềm năng, hỗ trợ tài
chính để đào tạo các bạn nữ trở thành
thế hệ lãnh đạo nữ tương lai cho quốc
gia lâu đời nhất về văn hóa, lịch sử. 

Nhà trường sẽ cung cấp 12 suất học bổng
trị giá từ 10% đến 100% học phí cho các
nữ sinh Ấn Độ có thành tích học tập xuất
sắc khi theo học các chương trình Kinh
doanh quốc tế, Kế toán, Phân tích và Kiểm
toán, Hệ thống thông tin quản lý, Phân tích
dữ liệu kinh doanh, Tin học và Kỹ thuật
máy tính, Ngôn ngữ Anh. Ngoài ra,
Trường Quốc tế vẫn dành các suất học
bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành
tích học tập tốt. 

Ngày 17/03/2022, tại Trường Đại
học Ngoại ngữ đã diễn ra lễ trao học
bổng của Dự án “Xây dựng trường
đại học trọng điểm về Hàn Quốc học
tại Việt Nam” (AKS CORE) do Viện
Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung
ương tài trợ.
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