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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần của Đại học Central South
(CSU), Trung Quốc năm 2018
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 toàn phần của Đại
học Central South (CSU), Trung Quốc năm 2018. Nội dung chương trình cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
CSU là đại học hàng đầu trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc và là một trong
những trường đầu tiên thực hiện "Dự án 211" (nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm
phát triển khoảng 100 cơ sở giáo dục đại học và chuyên ngành chính), "Dự án 985" (nỗ
lực của chính phủ Trung Quốc để xây dựng các đại học tầm cỡ thế giới), và "Kế hoạch
2011" (sáng kiến khác của chính phủ Trung Quốc để tăng cường đổi mới các đại học).
CSU đang cung cấp học bổng toàn phần cho sinh viên không phải là công dân
Trung Quốc đến du học tại Trung Quốc. CSU sẽ xét duyệt hồ sơ ứng tuyển và tổ chức
phỏng vấn khi cần thiết.
Bậc học: Cử nhân (4-5 năm), Thạc sĩ (3 năm), Tiến sĩ (4 năm)
Chuyên ngành: Bất kỳ chuyên ngành đào tạo nào của trường, xem chi tiết danh
mục các chương trình đào tạo tại https://goo.gl/bS65gj
2. Chế độ học bổng
Học bổng toàn phần bao gồm học phí, ký túc xá trong trường và phí bảo hiểm y tế
và trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 2000 RMB cho sinh viên hệ Cử nhân, 2500 RMB cho
học viên Thạc sĩ và 3000 RMB cho nghiên cứu sinh.
3. Yêu cầu
Ứng viên không phải là công dân Trung Quốc, không có tiền án, tiền sự và có sức
khoẻ tốt;
Ứng viên trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi đối với chương trình Cử nhân, 18 đến 35
tuổi đối với chương trình Thạc sĩ, từ 18 đến 40 tuổi đối với chương trình Tiến sĩ;
Ứng viên của các chương trình Sau Đại học phải có kết quả học tập tốt, có năng
lực đổi mới và khả năng nghiên cứu tốt;
Đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung, HSK 4 (trên 180) là yêu cầu
bắt buộc. Những trường hợp sau có thể được miễn trừ: bằng cấp trước đó được giảng dạy
hoàn toàn bằng tiếng Trung hoặc ứng viên cho chương trình Cử nhân tiếng Trung. Những
người không đủ điều kiện về chứng chỉ HSK khi nộp hồ sơ phải tham gia khóa đào tạo
tiếng Trung trong 01 năm tại CSU và phải vượt qua kỳ thi HSK 4;
Đối với các chương trình dạy bằng tiếng Anh, TOEFL iBT 85 hoặc IELTS 6.0
(trong vòng hai năm) là yêu cầu bắt buộc. Các trường hợp sau có thể được miễn trừ:
người bản địa nói tiếng Anh hoặc trình độ trước đó đã được giảng dạy hoàn toàn bằng
tiếng Anh;
Ứng viên chưa từng nhận học bổng của các cơ sở giáo dục khác.
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4. Thời gian nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/3-31/5/2018
Phương thức nộp hồ sơ:
Ứng viên đăng ký trực tuyến trong thời gian quy định. Ứng viên nộp trực tuyến
các tài liệu đăng ký bắt buộc sau và gửi hai bản sao hồ sơ cho CSU trước ngày 31/5/2018,
bao gồm:
- Mẫu đơn đăng ký trực tuyến của CSU có chữ ký và ảnh cá nhân;
- Bản sao hộ chiếu;
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất và bảng điểm học tập;
- Bản sao Mẫu khám sức khoẻ dành cho người nước ngoài và bản sao kết quả xét
nghiệm máu, xét nghiệm ECG và chụp X-quang ngực (trong vòng 6 tháng);
- Giấy chứng nhận dân sự bản chính;
- Bản sao giấy nộp lệ phí ứng tuyển 500 Nhân dân tệ hoặc 90 đô la Mỹ (có tên
của ứng viên đăng ký);
- Bảng điểm HSK4 (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung) hoặc
IELTS\TOFEL hay bất kỳ chứng chỉ năng lực tiếng Anh khác (đối với chương trình
giảng dạy bằng tiếng Anh);
- Kế hoạch học tập tối thiểu 800 từ (dành cho ứng viên Sau Đại học);
- 02 thư giới thiệu của các giáo sư khác nhau (dành cho ứng viên Sau Đại học);
- Giấy cam kết chưa nhận các loại học bổng khác;
- Các bài báo đã công bố hoặc bất kỳ tài liệu hỗ trợ khác (dành cho ứng viên Sau
Đại học);
Thư tiếp nhận và Yêu cầu xin Visa học tập tại Trung Quốc sẽ được gửi tới ứng
viên được tiếp nhận cuối tháng 6/2018.
Các ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với đại diện tuyển sinh của CSU theo địa chỉ:
Office of International Student, Department of International Cooperation &
Exchanges
Central South University
932 Lushan Road South, Changsha, Hunan, P.R. China 410083
Tel: +86-731-8883 6661, 8887 7515, 8265 0391
Fax: +86-731-88710136
E-mail: admissions@csu.edu.cn
Website: en.csu.edu.cn
Thông tin chi tiết và các yêu cầu cụ thể được đăng tải tại https://goo.gl/bS65gj.
Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các đơn vị (th/h);
- Website (đăng tải);
- Lưu VT, HTQT
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