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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ toàn phần của Đại học Tài chính –
Kinh tế Thượng Hải, 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 Thạc sĩ toàn phần của
Đại học Tài chính – Kinh tế Thượng Hải (Shanghai University of Finance and Economics
-SUFE), Trung Quốc năm 2018. Nội dung chương trình cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
Học bổng là một phần trong Chương trình Học bổng toàn phần Sau Đại học được
Chính phủ Trung Quốc tài trợ dành cho các trường Đại học và một số Sở Giáo dục của
Trung Quốc được chỉ định để tuyển những sinh viên quốc tế xuất sắc học Sau Đại học tại
Trung Quốc.
Bậc học: Thạc sĩ, trong thời gian học tập không quá 02 năm học
Các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh:
1. Kinh doanh quốc tế (International Business)
2. Tài chính (Finance)
3. Luật (Master of Laws)
4. Kinh tế vùng (Regional Economics)
5. Quản trị hành chính công (Master of Public Administration)
2. Chế độ học bổng
Chương trình cung cấp học bổng toàn phần bao gồm học phí, chỗ ở, trợ cấp sinh
hoạt và bảo hiểm y tế toàn diện.
3. Yêu cầu
Ứng viên không phải là công dân Trung Quốc và có sức khoẻ tốt;
Ứng viên khi đăng ký chương trình Thạc sĩ không quá 35 tuổi.
4. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ
Thời gian nộp hồ sơ: Ứng viên nộp đơn trực tuyến và gửi bộ hồ sơ hoàn chỉnh qua
đường bưu chính trước ngày 31/3/2018
Phương thức nộp hồ sơ:
Ứng viên hoàn thành Đơn đăng ký (lưu ý mã tuyển sinh Đại học Kinh tế - Tài
chính Thượng Hải là 10272) và nộp đơn trực tuyến tại địa chỉ
http://www.csc.edu.cn/studyinchina hoặc http://www.campuschina.org, sau đó in Đơn
đăng ký để bổ sung vào bộ hồ sơ nộp qua đường bưu chính.
Bộ hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm các tài liệu bắt buộc sau:
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- Mẫu đơn đăng ký trực tuyến của CSU có chữ ký và ảnh cá nhân;
- Bản sao công chứng bằng cấp cao nhất và bảng điểm học tập bằng tiếng Anh
hoặc tiếng Trung;
- Kế hoạch học tập hoặc đề cương nghiên cứu tối thiểu 800 từ;
- 02 thư giới thiệu của các giáo sư khác nhau;
- Bản sao Mẫu khám sức khoẻ dành cho người nước ngoài (trong vòng 6 tháng);
- Chứng chỉ HSK5,6 (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);
- Bản sao hộ chiếu;
SUFE sẽ đánh giá các hồ sơ của ứng viên và rút gọn danh sách ứng viên đủ yêu
cầu. Các ứng viên có thể được thông báo để tham gia phỏng vấn trực tiếp hoặc qua
internet nếu cần. Danh sách ứng viên được cấp học bổng sẽ được thông báo vào cuối
tháng 5 hoặc đầu tháng 6. SUFE sẽ liên hệ với người được cấp học bổng và gửi thông
báo nhập học qua bưu điện.
Các ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với đại diện tuyển sinh của SUFE theo địa chỉ
email: ices@mail.sufe.edu.cn
Địa chỉ bưu chính để nộp hồ sơ (Tiếng Anh):
Room 102, Admission Office ICES SUFE
No. 369 Zhongshan Beiyi Road, Shanghai,China
Post code: 200083
TEL: +86-21-65361944
Thông tin chi tiết và các yêu cầu cụ thể được đăng tải tại https://goo.gl/9r4CYq.
Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các đơn vị (th/h);
- Website (đăng tải);
- Lưu VT, HTQT
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