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Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
thông báo về Chương trình Học bổng Bậc Thạc sỹ ngành Hành chính công như sau:
Đại sứ quán Brunei tại Hà Nội thông báo về chương trình Học bổng Thạc sỹ ngành Hành chính và Quản lý Công
(Master of Public Policy and Management – MPPM) tại Đại học Brunei Darussalam (UBD) cho công dân Việt
Nam năm 2019.
1. Giá trị học bổng:
- Học phí toàn khóa trị giá BND 78,000/năm (tương đương 1 tỷ 320 triệu VNĐ/năm) trong 01 học kỳ tại UBD và
01 học kỳ tại một cơ sở đào tạo là đối tác của UBD tại Hoa Kỳ.
- Bảo hiểm y tế;
- Vé máy bay khứ hồi bay thẳng từ Việt Nam đến Brunei và khứ hồi giữa Brunei và Hoa Kỳ;
- Sinh hoạt phí tại Brunei và tại Hoa Kỳ (bao gồm chi phí cho nơi ở, ăn uống, tài liệu,..) với một mức quy định phù
hợp; cụ thể là:
+ Sinh hoạt phí cho thời gian tại Brunei là BND 750 từ tháng 8-12/2019 và 6-7/2020;
+ Sinh hoạt phí cho thời gian tại Hoa Kỳ là BND 3,000 từ tháng 01-5/2020 và sẽ được quy đổi theo tỷ giá USD tại
thời điểm sinh viên chuẩn bị sang Hoa Kỳ.
2. Thời gian học: 12 tháng tương đương 2 học kỳ, trong đó;
- 01 học kỳ chính quy cho chương trình Sau Đại học có cấp bằng tại Viện Nghiên cứu Chính sách, Đại học
Brunei Darussalam (UBD);
- 01 học kỳ tại một trong các cơ sở đào tạo về Chính sách dưới đây là đối tác của UBD tại Hoa Kỳ:
+Khoa Chính sách Công Goldman, Đại học California Berkeley;
+ Khoa Chính sách Công Sanford, Đại học Duke;
+ Khoa Chính sách Công, Đại học Maryland;
+ Khoa Chính sách Công McCourt, Đại học Georgetown.
3. Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam;
- Đã có bằng Cử nhân thuộc các chuyên ngành liên quan đến Hành chính – Chính sách công;
- Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt IELTS 6.0 hoặc TOEFL 550;
- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm trong công việc liên quan đến Hành chính – Chính sách công.
4. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn đăng ký: Ứng viên điền và nộp thông qua trang web sau
đây: https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/forms/master-research/
- Bản gốc bằng Đại học và bảng điểm;
- Chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) còn hạn;
- Thư tiến cử của lãnh đạo đơn vị tuyển dụng;
- Công văn của đơn vị tuyển dụng cho phép ứng viên dự tuyển và đi học tại Brunei trong giai đoạn trên;
- Sơ yếu lý lịch (CV) ghi rõ quá trình làm việc;
- Hộ chiếu (trang thông tin cá nhân).
Lưu ý: Hồ sơ của ứng viên cần được dịch ra tiếng Anh và công chứng nếu văn bản gốc không được cấp bằng tiếng
Anh. Các văn bản khác cũng cần nộp online qua đường link sau: https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/
5. Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển:
Ngày 01/04/2019
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6. Thông tin liên hệ:
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình này xin vui lòng liên hệ email: iendao@ciec.vn để được hỗ trợ giải đáp.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

