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Australia Awards Vietnam

Học bổng Chính phủ Australia (Australia
Awards) là học bổng quốc tế uy tín do Chính
phủ Australia tài trợ trao cho thế hệ các nhà
lãnh đạo tương lai trên toàn thế giới cơ hội học
tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại
Australia. Học bổng nhằm mở rộng kiến thức,
liên kết giáo dục và các mối quan hệ lâu dài giữa
Australia với các nước trong khu vực và cộng
đồng quốc tế.

Học bổng Chính phủ Australia là gì?

Học bổng Chính phủ Australia phát triển tiềm
năng lãnh đạo và thúc đẩy thay đổi lâu dài bằng
việc tạo ra một mạng lưới toàn cầu các cá nhân
tài giỏi được tiếp thụ các trải nghiệm giáo dục
chất lượng cao tại Australia và nước ngoài.

Học bổng được xét duyệt và trao dựa trên năng lực cá nhân,
quy trình minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng. Các ứng
viên sẽ được xét duyệt dựa trên năng lực chuyên môn và
năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là
khả năng đóng góp và ảnh hưởng tới những thách thức về
phát triển của Việt Nam.

Người nhận học bổng trở về nước sẽ mang theo
tư duy, kiến thức mới và khả năng đóng góp
quan trọng cho nước nhà với tư cách là những
người đi đầu trong lĩnh vực của mình.
Học bổng Chính phủ Australia, do Bộ Ngoại
giao và Thương mại Australia (DFAT) tài trợ,
bao gồm Học bổng Australia Awards dài hạn và
Học bổng Australia Awards ngắn hạn.
Công dân Việt Nam cũng có thể nộp đơn xin
Học bổng Nỗ lực Australia Awards dài hạn và
Học bổng Nỗ lực Australi Awards ngắn hạn.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin truy cập
trang web: https://internationaleducation.gov.
au/Endeavour%20program/Scholarships-andFellowships/Pages/default.aspx
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Chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ
Australia nhằm giúp Việt Nam trở thành nước công nghiệp
hóa vào năm 2020. Học bổng Chính phủ Australia là một
cấu phần quan trọng của chương trình viện trợ Chính phủ
Australia dành cho Việt Nam và nhằm giúp đáp ứng các nhu
cầu phát triển và nguồn nhân lực ưu tiên.
Học bổng Chính phủ Australia là học bổng toàn phần dành
cho các công dân Việt Nam theo học bậc sau đại học tại các
trường đại học uy tín Australia.

Chương trình khuyến khích người khuyết tật, người vùng
nông thôn khó khăn và đặc biệt người dân tộc thiểu số nộp hồ
sơ xin học bổng.
Kể từ năm 1974 đến nay, Việt Nam đã có trên 4.000 sinh viên
học tập tại các trường đại học Australia bằng học bổng Chính
phủ Australia. Nhiều người vẫn đang tiếp tục học tập và tạo ra
những thay đổi quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam.
Để biết thêm thông tin xin truy cập trang web: http://
australiaawardsvietnam.org/

Học bổng Australia ngắn hạn là gì?
Học bổng Australia ngắn hạn mang lại các cơ hội học tập,
nghiên cứu và thực tập chuyên môn ngắn hạn tại Australia.
Hồ sơ xin học bổng mở ra cho các tổ chức Australia mỗi năm
một lần. Các tổ chức đăng cai khóa học tại Australia sẽ phối
hợp cùng các cơ quan đối tác từ các nước tham gia đã được
xét hợp lệ như Việt Nam và đề cử ứng viên tham gia chương
trình. Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia ngắn hạn được
xét tuyển theo quy trình mang tính cạnh tranh. Để biết thêm
thông tin xin truy cập trang web: http://aid.dfat.gov.au/australiaawards/Pages/fellowships.aspx
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Trần Thị Tuyết
Cựu sinh viên 2013 (Tiến sỹ Giáo dục)
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ
và Đảm bảo Chất lượng, Đại học Ngoại ngữ - Đại học
Quốc gia Hà Nội.

“Tôi đã lựa chọn Học bổng Chính phủ Australia cho việc
học thạc sỹ của tôi và tiếp tục lựa chọn học bổng này khi
tôi đi học tiến sỹ, vì tôi tin tưởng vào quá trình xét tuyển:
công khai, minh bạch, công bằng. Đây cũng là học bổng
có tầm ảnh hưởng lớn và có uy tín ở Việt Nam, nhiều
gương mặt được lựa chọn là những cá nhân ưu tú ở
các lĩnh vực khác nhau. Học bổng Chính phủ Australia
thực sự là cầu nối học thuật cho tôi đến với cộng đồng
khoa học quốc tế.”

Học bổng Chính phủ Australia

Có thể học những ngành nào?

Nộp đơn xin học bổng như thế nào?

Ngành học sau đại học của ứng viên nên liên quan đến một
trong những lĩnh vực học ưu tiên sau:

 Đọc kỹ tài liệu về Thông tin dành cho ứng viên Việt Nam và
tham khảo mục Quy trình trên website Học bổng Chính phủ
Australia tại Việt Nam: http://australiaawardsvietnam.org
 Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://oasis.dfat.gov.au/
 Hồ sơ được nhận từ 1 Tháng Hai đến 31 Tháng Ba hàng
năm.

• Quản trị và cải cách kinh tế (chính sách cạnh tranh, quản lý
tài chính công, phát triển khu vực tư nhân, thương mại/hội
nhập khu vực và quản trị)
• Cơ sở hạ tầng (quy hoạch giao thông, quản lý tài sản, an
toàn đường bộ và tài chính cho cơ sở hạ tầng, ví dụ hợp
tác công-tư)

 Được học tập ở bậc Thạc sỹ tại một trường đại học
Australia do ứng viên lựa chọn

• Phát triển nhân lực (tiêu chuẩn dựa trên năng lực/quản lý
chất lượng, phát triển kỹ năng, bao gồm lãnh đạo và quản
lý, sự lãnh đạo/tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao
động, đào tạo nghề/cải cách và quản lý giáo dục đại học)

 Được nhận một học bổng toàn phần có thể lên đến 150,000
đô la Úc bao gồm sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, chi phí học
tập và đi lại

• Bình đẳng giới (nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ,
khuyến khích vai trò lãnh đạo của phụ nữ và nghiên cứu
bạo lực trên cơ sở giới)

 Được hỗ trợ toàn diện bao gồm tư vấn khóa học và khóa
bồi dưỡng tiếng Anh có thể lên tới 12 tháng tại Việt Nam
nếu cần

• Khuyết tật.

Quyền lợi của Học bổng là gì?

Các ngành học khác được xét dựa trên thành tích cá nhân.

 Được hỗ trợ khi trở về Việt Nam thông qua chương trình tái
hòa nhập và Mạng lưới Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ
Australia năng động

Ai có thể nộp đơn xin học bổng?
Cá nhân xin học bổng phải đáp ứng toàn bộ các tiêu chí hợp
lệ và phải thuộc một trong ba nhóm ứng viên sau:
 Cán bộ thuộc cơ quan, tổ chức chính quyền địa phương,
nhân viên làm việc của NGO trong nước và các doanh
nghiệp ở các tỉnh
 Cán bộ các cơ quan trung ương
 Giảng viên đại học/cao đẳng hoặc nghiên cứu viên
Để biết thêm thông tin tiêu chí hợp lệ xin truy cập: http://
australiaawardsvietnam.org
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Nguyễn Văn Toàn
Cựu sinh viên 2008 (Thạc sĩ Khoa học
nông nghiệp)
Phó trưởng phòng Khoa học kỹ thuật – Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn An Giang

Học bổng Chính phủ Úc đã thực sự mang lại cho tôi
cơ hội rất lớn để tiếp cận một nền giáo dục tiên tiến
trên thế giới với nhiều trải nghiệm khó quên bên các
bạn bè quốc tế và quý thầy cô trong một môi trường
học tập, rèn luyện rất năng động và hiệu quả. Những
kỹ năng và kiến thức mới đã giúp ích rất nhiều trong
việc cải thiện đáng kể chất lượng và hiệu quả công
việc hiện tại của bản thân và tôi nghĩ rằng chương
trình đã thật sự đóng góp rất lớn trong việc đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh An Giang và
các địa phương khác của khu vực Đồng Bằng Sông
Cửu Long”

Các ứng viên thuộc diện khó khăn có được ưu
tiên không?
Có, những nhóm ứng viên sau sẽ được ưu tiên:
 Người ở các tỉnh/huyện nghèo theo quy định (đặc biệt là
người dân tộc thiểu số)
 Người khuyết tật
Có chính sách hỗ trợ thêm các nhóm ứng viên này được bình
đẳng tham gia chương trình.

Các ứng viên được tuyển chọn như thế nào?
 Các ứng viên được tuyển chọn dựa trên sự kết hợp các
tiêu chí về kết quả học tập, lựa chọn ngành học phù hợp,
năng lực chuyên môn, tố chất lãnh đạo và khả năng đóng
góp cho sự phát triển của Việt Nam
 Tất cả các ứng viên đỗ vòng sơ tuyển phải tham gia vòng
phỏng vấn
 Tất các cả các ứng viên phải đáp ứng về kết quả học tập
và trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của trường đại học
Australia mà họ lựa chọn

Làm thế nào để biết thêm thông tin?
 Đọc kỹ tài liệu về Thông tin dành cho ứng viên Việt
Nam và các câu hỏi thường gặp tại trang web: http://
australiaawardsvietnam.org/
 Gửi email về info@australiaawardsvietnam.org
 Gọi đường dây nóng (04) 3938 7375 (8h30 đến 16h30 các
ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) trong thời gian
nhận hồ sơ, hoặc (04) 3939 3991/2 vào các thời gian khác
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Lù Thị Hồng Nhâm
Cựu sinh viên 1998 (Thạc sỹ Quản lý Giáo
dục)
Người dân tộc Thái, sáng lập và điều hành một công
ty xúc tiến cơ hội giáo dục tại Australia cho người Việt
Nam

“ Với một người dân tộc thiểu số như tôi, dành được
Học bổng của Chính phủ Australia là một vinh dự
và việc học tập tại Australia là một trải nghiệm thú vị
về tiếp thu và chuyển đổi kiến thức khoa học, cuộc
sống, kinh nghiệm làm việc và đăc biệt, thế giới
quan. Áp dụng những gì có được sau chuyến đi lại là
một trải nghiệm thú vị khác về khám phá bản thân và
các cơ hội xung quanh với mục đích phát triển bản
thân và đóng góp tốt cho cộng đồng.”

