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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ toàn phần KNB của Chính phủ
Indonesia dành cho các nước đang phát triển 2018-2019
Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ,
giảng viên và sinh viên thông tin tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ toàn phần
KNB của Chính phủ Indonesia dành cho các nước đang phát triển 2018-2019. Thông tin
cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
Chương trình học bổng Hợp tác các quốc gia đang phát hay còn gọi học bổng
KNB đang mở đơn dành cho các ứng viên niên khóa 2018 - 2019. Học bổng này dành
cho sinh viên của các nước đang phát triển theo học bằng thạc sĩ tại một trong 16 Đại học
danh tiếng tại Indonesia.
Mục tiêu của chương trình là đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực ở các
nước đang phát triển, thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về văn hoá giữa các nước đang phát
triển và tăng cường mối quan hệ và hợp tác giữa các nước đang phát triển.
Từ năm 2009 đến năm 2017, chương trình đã trao 992 suất học bổng cho sinh viên
đến từ 71 quốc gia đang phát triển trên thế giới.
2. Chế độ học bổng
Trợ cấp nhập học 1,000,000 Indo Rupiah sẽ được trao cho các học viên mới khi họ
đến Indonesia;
Học viên được nhận khoản trợ cấp sinh hoạt là 2.550.000 Indo Rupiah mỗi tháng
trong khi tham gia khóa học tiếng Indonesia và các chương trình chuẩn bị;
Học viên chương trình Thạc sĩ KNB sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng như sau: trợ
cấp sinh hoạt 2.550.000 Indo Rupiah, trợ cấp nghiên cứu 400.000 Indo Rupiah hoặc trợ
cấp Sách 350.000 Indo Rupiah;
Bảo hiểm sức khoẻ với mức tối đa là 200.000 Indo Rupiah/tháng;
Một vé máy bay quốc tế khứ hồi hạng phổ từ sân bay quốc tế của quốc gia của học
viên đến Indonesia, bao gồm đi lại đến Đại học nhập học;
Thời gian học bổng: tối đa 24 tháng đối với chương trình Thạc sỹ (4 học kỳ).
3. Yêu cầu
Ứng viên khi đăng ký chương trình Thạc sĩ không quá 35 tuổi;
Ứng viên phải có bằng cử nhân (người có bằng thạc sỹ không được xét);
Điểm TOEFL 500 hoặc tương đương;
Ứng viên phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến;
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Trước khi đến Indonesia, những ứng viên thành công phải ký vào Thư cam kết và
Hợp đồng học bổng của Chương trình học bổng KNB.
4. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ
Thời gian nộp hồ sơ: Ngày 30/4/2018
Phương thức nộp hồ sơ:
Ứng viên hoàn thành hồ đăng ký trực tuyến theo các bước sau:
Tải Thư mời (Có trong trang thông tin Học bổng KNB tại địa chỉ
http://www.knb.dikti.go.id/aG9tZWRlcGFu);
Gửi Thư mời, hộ chiếu, văn bằng và kết quả học tập tới Đại sứ quán Indonesia để
nhận được Thư giới thiệu;
Hoàn thành quy trình đăng ký trực tuyến;
Kết quả sẽ được công bố trực tuyến thông qua trang thông tin Học bổng KNB và
chính thức thông báo qua mạng lưới ấn phẩm của Đại sứ quán Indonesia.
Bộ hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm các tài liệu bắt buộc sau:
- Thư giới thiệu của Đại sứ quán Indonesia tại quốc gia của ứng viên;
- Thư giới cử của cơ quan chính phủ (Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cơ quan
Chính phủ liên quan khác nếu ứng viên làm việc cho Cơ quan Chính phủ hoặc
Đại sứ quán của quốc gia của ứng viên tại Indonesia);
02 Thư giới thiệu học thuật;
Bản sao hộ chiếu hoặc giấy khai sinh;
Bản sao văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm (bằng tiếng Anh)
Bản sao chứng chỉ TOEFL (hoặc các bài thi năng lực tiếng Anh khác) trong
vòng 2 năm
- Bản sao giấy khám sức khỏe;
Thông tin chi tiết được đăng tải tại http://www.knb.dikti.go.id/aG9tZWRlcGFu.
Trân trọng thông báo.
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