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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần Sau đại học, Đại học Khoa học
và Công nghệ Trung Quốc (USTC), năm 2018
Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến toàn
thể cán bộ, giảng viên thông tin tuyển sinh chương trình học bổng toàn phần Sau đại học,
Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) năm 2018. Nội dung chương trình
cụ thể như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc là trường Đại học nghiên cứu Quốc
gia đặt tại Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc, trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc.
Bậc học: Thạc sĩ và Tiến sỹ
Ngành học phù hợp với cán bộ, giảng viên của Trường: Xem chi tiết tại địa chỉ
http://isa.ustc.edu.cn/xs/disp.asp?menu1=01&menu2=03&ucode=101
2. Giá trị học bổng
Miễn học phí;
Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng: Chương trình Thạc sỹ: 3,000 NDT/tháng, chương
trình Tiến sỹ: 3,500 NDT/tháng.
Được sắp xếp nơi ở miễn phí bởi USTC.
Bảo hiểm Y tế toàn diện.
3. Yêu cầu
Ứng viên cho chương trình Tiến sỹ cần có bằng Thạc sỹ (tương đương bằng Thạc
sỹ tại Trung Quốc) và tuổi dưới 40;
Ứng viên cho chương trình Thạc sỹ cần có bằng Cử nhân (tương đương bằng Cử
nhân tại Trung Quốc) và tuổi dưới 35;
Chưa nhận học bổng Chính phủ Trung Quốc.
4. Thời hạn nộp hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ cho hồ sơ nhập học năm 2018: 31/03/2018.
Phương thức nộp hồ sơ:
Ứng viên nộp đơn đăng ký ứng tuyển cho học bổng bằng cách:
- Tạo tài khoản trực tuyến (http://isa.ustc.edu.cn/xs/login_scho.asp?exit=Y) bằng tài
khoản email hợp lệ và nhập mật khẩu riêng. Ứng viên sẽ nhận được mail xác nhận. Số
tham chiếu được gửi sẽ luôn được yêu cầu trong các mẫu hỏi liên quan đến đơn đăng ký.
- Đăng nhập vào tài khoản của đơn đăng ký, điền tất cả thông tin và tải lên các tài
liệu theo yêu cầu. Đơn đăng ký trực tuyến sẽ được xem và chỉnh sửa tùy theo ứng viên
tới trước hạn chót của đơn. Thông tin sẽ được tự động lưu mỗi khi ứng viên nhấn NEXT
khi hoàn thành mỗi bước.
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- Nộp đơn đăng ký bằng cách nhấn vào “Confirm and Submit” khi hoàn thành.
Lưu ý rằng khi đơn đăng ký không còn ở dạng “xem trước hồ sơ” thì thông tin của ứng
viên không thể thay đổi.
- Nhấn “Status” trên Quick Links để kiểm tra tình trạng đơn của ứng viên.
Ứng viên cần nộp các tài liệu yêu cầu cho hồ sơ đăng ký tới Phòng Quan hệ quốc
tế của USTC qua đường bưu điện hoặc trực. Tài liệu yêu cầu cho hồ sơ đăng ký cho kỳ
học mùa xuân được gửi đến sau 01/09/2018 sẽ không được chấp nhận. Các tài liệu đăng
ký cho kỳ học mùa thu gửi đến sau 30/05/2018 sẽ không được chấp nhận.
Bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:
- Đơn đăng ký học bổng USTC;
- Thư tiếp nhận từ Giáo sư của USTC;
- 2 thư giới thiệu từ giảng viên của ứng viên tại trường trước đó;
- Bản sao hộ chiếu;
- Bản sao công chứng bảng điểm và bằng cấp cao nhất;
- Bản sao Mẫu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài;
- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Trung;
- Kế hoạch học tập.
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng nói trên và các yêu cầu cụ thể được
đăng tải tại: http://isa.ustc.edu.cn/xs/disp.asp?menu1=01&menu2=03&ucode=101
Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các đơn vị (th/h);
- Website (đăng tải);
- Lưu VT, HTQT
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