Chương trình học bổng GE Foundation Scholar-Leaders năm 2016
Thông báo nhận hồ sơ dự tuyển
Viên Giáo dục Quốc tế (IIE) Việt Nam trân trọng thông báo chương trình học bổng GE Foundation Scholar-Leaders
năm 2015. Chương trình do IIE đại diện cho Quỹ GE, một tổ chức từ thiện thuộc tập đoàn General Electric Company
(GE) điều hành tại Việt Nam.
Thông qua chương trình học bổng này, Quỹ GE mong muốn nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục bậc đại học bằng
cách tuyển chọn và biểu dương 05 sinh viên ưu tú có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang học năm thứ nhất các ngành
kinh tế/quản trị, kỹ thuật và khoa học tự nhiên tại các trường đại học tham gia chương trình trên toàn quốc.

Học bổng cung cấp những gì?






Học bổng trị giá 3,000 USD cho 3 năm học đại học
liên tiếp (1,000 USD/năm)
Cơ hội tham gia Hội thảo Phát triển Kỹ năng Lãnh
đạo.
Cơ hội được dẫn dắt bởi những cán bộ giàu kinh
nghiệm của tập đoàn GE tại Việt Nam
Cơ hội tham gia các hoạt động phát triển cộng
đồng.

Ai có thể nộp hồ sơ dự tuyển?
Tất cả các ứng viên đáp ứng được những tiêu chí tối
thiểu sau đều có thể nộp hồ sơ dự tuyển:







Là công dân Việt Nam
Là sinh viên năm thứ nhất của một trong những
trường đại học tham gia chương trình
Đang theo học các ngành kinh tế/quản trị, kỹ thuật
hoặc khoa học tự nhiên
Có thành tích học tập xuất sắc, dựa trên điểm tổng
kết học kỳ 1 đại học và học bạ PTTH.
Cần được hỗ trợ tài chính, cần phải có giấy xác
nhận hoàn cảnh khó khăn hợp pháp.

Các trường đại học tham gia chương
trình
Các ứng viên phải là sinh viên năm thứ nhất của các
trường đại học như sau:
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Bách khoa Hà Nội
Cần Thơ
Đà Nẵng
Huế
Kinh tế Quốc dân
Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Ngoại thương Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
Nha Trang
Quốc gia Hà Nội
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Cách nộp hồ sơ
1. Truy cập vào trang web:

http://apply.scholarshipandmore.org để điền

đơn xin học bổng.
2. Nộp các giấy tờ bổ sung bao gồm:
Bản xác nhận thông tin (Certification Page)
Kết quả học tập của ba năm học PTTH và học kỳ
1 năm học 2015/2016 – bản sao công chứng
Giấy tờ xác nhận hoàn cảnh khó khăn – cấp bởi
chính quyền địa phương, nộp bản gốc hoặc bản
sao công chứng
Giấy chứng nhận các giải thưởng, danh hiệu, hoạt
động ngoại khóa – bản sao công chứng

HẠN NỘP HỒ SƠ: NGÀY 15/4/2016
Đơn xin học bổng cùng các giấy tờ bổ sung phải được
nộp đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2016 (tính theo dấu
bưu điện). Nộp giấy tờ bổ sung trực tiếp hoặc qua bưu
điện tại địa chỉ sau:
Chương trình học bổng
GE Foundation Scholar-Leaders
Viện Giáo dục Quốc tế (IIE)
P.501, nhà A1, Khu Ngoại Giao Đoàn
298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Quá trình xét duyệt hồ sơ như thế nào?
Tất cả các hồ sơ sẽ được hội đồng tuyển chọn đánh giá
và xét duyệt. Các ứng viên xuất sắc sẽ được chọn vào
vòng phỏng vấn. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo
trong tháng 6/2016. Đây sẽ là kết quả tuyển chọn cuối
cùng, không xét lại.

Có thể tìm thông tin liên quan ở đâu?
Viện Giáo dục Quốc tế (IIE)
P.501, nhà A1, Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc
298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 04.37262524; Email: gefslpvietnam@iie.org
Website: www.iie.org/hanoi
http://scholarshipandmore.org

