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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh chương trình học bổng Sau Đại học dành cho học viên Việt Nam
của Đại học Nottingham Trent (NTU), Vương quốc Anh, năm 2018
Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn
thể cán bộ, giảng viên và sinh viên thông tin tuyển sinh chương trình học bổng Sau đại
học dành cho học viên Việt Nam của Đại học Nottingham Trent (NTU), Vương quốc
Anh, năm 2018. Nội dung chương trình cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
Đại học Nottingham Trent (NTU) là một trường đại học nghiên cứu công lập tại
Nottingham, Anh và là trường đại học lớn thứ 14 ở Anh (trong số 166 trường). NTU hiện
đang mở đơn cung cấp học bổng dành cho ứng viên từ Việt Nam theo học chương trình
Sau Đại học được khai giảng tháng 09/2018.
Bậc học: Thạc sĩ
Ngành học: Các ngành có chương trình đào tạo tại trường
2. Giá trị học bổng
Học bổng cạnh tranh, có giá trị 4.000 £/năm.
3. Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học được công nhận;
- Đối với chương trình Thạc sĩ 1 năm, ứng viên cần có chứng chỉ IELTS 6.5 với
điểm tối thiểu là 5.5 cho mỗi kĩ năng;
- Đối với chương trình Thạc sĩ 2 năm, ứng viên có chứng chỉ IELTS 6.5 với điểm
tối thiểu đạt 6.0 cho kĩ năng Nói và Nghe, và 5.5 cho kĩ năng Đọc và Viết;
- Điểm CGPA đạt 6.7/10 hoặc cao hơn, hay 2.6/4 hoặc cao hơn.
4. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ:
- Thứ hai, 19/02 /2018, 16:00 GMT.
- Thứ hai, 23/04/2018, 16:00 GMT.
- Thời hạn cuối cùng: Thứ Hai, 18/06/2018, 16:00 GMT.
Phương thức nộp hồ sơ:
- Ứng viên hoàn thành mẫu đơn đăng kí học bổng của trường và gửi mẫu đơn
đăng ký tới địa chỉ email: international@ntu.ac.uk trước 16:00 GMT theo một trong các
thời hạn kể trên.;
- Ứng viên sẽ được xem xét tất cả học bổng mà ứng viên đủ điều kiện.
- Mẫu đơn đăng kí có thể tải về từ địa chỉ: https://goo.gl/ztNhRr
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Thông tin chi tiết về chương trình học bổng nói trên và các yêu cầu cụ thể được
đăng tải tại: https://www.ntu.ac.uk/international/scholarships-and-fees/scholarships
Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các đơn vị (th/h);
- Website (đăng tải);
- Lưu VT, HTQT
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(Đã ký)

TS. Nguyễn Bích Hồng

2

