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TỔNG QUAN HỌC BỔNG:

Giải thưởng Cao học Quốc tế Singapore (SINGA) là sự hợp tác giữa Cơ quan Khoa học, Công
nghệ & Nghiên cứu (A*STAR), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Đại học Quốc gia Singapore
(NUS), Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD) và Đại học Quản lý Singapore (SMU).

Việc đào tạo tiến sĩ sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh tại phòng thí nghiệm bạn đã chọn tại các
Viện Nghiên cứu A*STAR, NTU, NUS, SUTD hoặc SMU. Sinh viên sẽ được giám sát bởi các nhà
nghiên cứu nổi tiếng trong các phòng thí nghiệm này. Sau khi hoàn thành thành công, sinh
viên sẽ được cấp bằng Tiến sĩ bởi NTU, NUS, SUTD hoặc SMU.

Singapore là cửa ngõ của một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình
Dương. Và với SINGA, bạn có thể theo đuổi chương trình học Tiến sĩ tại Singapore, thiết lập các
liên kết toàn cầu và đưa sự nghiệp nghiên cứu của bạn lên một tầm cao mới.

SINGA nuôi dưỡng một cộng đồng nghiên cứu sôi nổi và đa dạng về văn hóa của sinh viên
quốc tế. Bạn sẽ được làm việc trong một môi trường đa văn hóa cùng với các nhà nghiên cứu
xuất sắc và nổi tiếng thế giới trong các cơ sở vật chất hiện đại.

Chi tiết xem tại:
https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-graduate-studies/singapore-international-
graduate-award-singa
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