TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BUN-GA-RI NĂM 2022
Tên chương trình /
học bổng

Học bổng ĐH & SĐH tại Bun-ga-ri

Loại chương trình /
học bổng (*)

Học bổng đại học và sau đại học (Hiệp định)

Đơn vị / tổ chức

Bộ GD&ĐT Việt Nam - Bộ GD & KH Cộng hòa Bun-ga-ri

Thông tin tổng quát

* 02 suất học bổng ĐH và ThS, 02 học bổng TS, 02 học bổng thực tập
sinh sau ĐH hoặc NKKH và 02 học bổng thực tập ngôn ngữ để đi học tại
Bun-ga-ri
* Học bổng được tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bun-ga-ri
* Ứng viên chưa đăng ký dự tuyển chương trình nào khác cùng thời điểm;
* Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan
cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước;
* Ứng viên đăng kí đi học ThS, TS, Thực tập bằng tiếng Bun-ga-ri cần có
bằng ĐH, ThS học tại Bun-ga-ri bằng tiếng Bun-ga-ri
* Ứng viên đăng kí đi học ĐH, ThS, TS nếu chưa biết tiếng Bun-ga-ri sẽ sẽ
được bố trí học tiếng Bun-ga-ri trước khi vào học chuyên ngành

Điều kiện/tiêu chuẩn

Quyền lợi

* Đ/v chương trình đại học: là học sinh lớp 12 hoặc sinh viên năm 1 hệ
chính quy tập trung và thỏa các điều kiện về thành tích học tập khác; phải
đăng ký dự tuyển ngành học cùng khối ngành với ngành đã trúng tuyển và
đang học ở VN hoặc đã đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia, thuộc đối tượng
tuyển thẳng;
* Đ/v chương trình SĐH: là người có trình độ đại học đạt loại khá trở lên và
thỏa các điều kiện về thành tích học tập khác; phải đăng ký dự tuyển
ngành phù hợp với nhu cầu của cơ quan / địa phương cử đi học hoặc
ngành học đã tốt nghiệp;
* Chỉ được dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng; chỉ
được đăng ký 1 ngành học và không được thay đổi ngành học, cơ sở đào
tạo sau khi trúng tuyển;
* Chính phủ Bun-ga-ri: Học phí, phí nghiên cứu, BHYT, chỗ ở KTX và học
bổng
* Chính phủ Việt Nam: Vé máy bay, phí đi đường, phí làm hộ chiếu, visa,
bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí (cấp bù theo hiệp định)
Ứng viên nộp đồng thời hồ sơ giấy và hồ sơ online trước thời hạn cuối

Cách thức nộp hồ sơ

Hạn cuối nộp hồ sơ
Link tham khảo

1. Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại cổng thông tin điện tử của Cục Hợp tác
quốc tế (http://tuyensinh.vied.vn)
2. Nộp bộ hồ sơ giấy bằng tiếng Việt và 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Anh hoặc
tiếng Bun-ga-ri qua chuyển phát nhanh đảm bảo tới Cục Hợp tác quốc tế Bộ GD&ĐT (35 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)
4/29/2022
http://icd.edu.vn/ hoặc http://moet.gov.vn

