THÔNG BÁO
Chƣơng trình VEF 2.0 cho năm 2018
THỜI HẠN NỘP ĐƠN
Hồ sơ trực tuyến được mở trên trang web của chương trình VEF 2.0 tại địa chỉ: www.vef2.org
Từ 10h00 sáng ngày 15 tháng 2 năm 2017
Tới 10h00 sáng ngày 15 tháng 6 năm 2017 (theo giờ Việt Nam)
Chương trình VEF 2.0 được xây dựng dựa trên thành công của Chương trình Học bổng của Quỹ
Giáo dục Việt Nam - Vietnam Education Foundation (VEF) (www.vef.gov) Fellowship Program
– một chương trình của Chính phủ Hoa Kỳ, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 đến 2016 với
mục đích tăng cường quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua hợp tác, trao đổi giáo dục.
Trong 14 năm hoạt động của mình, chương trình Học bổng VEF đã trở thành nhịp cầu kết nối
giáo dục Việt Nam và Hoa Kỳ, tạo nên một quy trình hỗ trợ những sinh viên trẻ, tài năng của
Việt Nam theo học sau đại học tại các trường hàng đầu Hoa Kỳ.
Được tiến hành bởi cộng đồng Nghiên cứu sinh và Học giả VEF, những người tốt nghiệp từ các
trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ, với sự tài trợ của Quỹ Việt Nam - Vietnam Foundation
(http://www.vnfoundation.org), Chương trình VEF 2.0 tiếp nối và phát huy quy trình tuyển chọn
khắt khe, uy tín của VEF nhằm hỗ trợ những sinh viên xuất sắc của Việt Nam trong các ngành
khoa học, công nghệ nộp đơn vào chương trình sau đại học tại các trường hàng đầu Hoa Kỳ.
Quy trình nộp đơn và tuyển chọn của Chương trình VEF 2.0 là một quy trình mở, cạnh tranh và
minh bạch. Tiêu chí lựa chọn ứng viên dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm kết quả học tập,
sự chuẩn bị, năng lực trí tuệ, khả năng tiếng Anh, và tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của
khoa học và công nghệ của Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Xin lưu ý: Chương trình chỉ nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: www.vef2.org.
A. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Là công dân mang quốc tịch Việt Nam.
2. Đã tốt nghiệp đại học hoặc là sinh viên năm cuối sẽ tốt nghiệp đại học trước ngày 1
tháng 8 năm 2018 với chuyên ngành thuộc nhóm ngành mà chương trình hỗ trợ (xem
mục 6 dưới đây).
3. Điểm trung bình chung. Điểm trung bình chung (GPA) bậc đại học ít nhất 7.0/10.0. Các
thang điểm khác phải quy đổi theo bảng hướng dẫn quy đổi tại địa chỉ:
http://vef2.org/file.axd?file=/GPA%20conversion%20table.pdf.
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4. Trình độ tiếng Anh. Ứng viên phải có khả năng tiếng Anh thành thạo, thể hiện qua điểm
TOEFL – bài thi trên Internet (iBT) ít nhất là 80 hoặc IELTS ít nhất là 6.5. Bằng đại
học hoặc bằng Thạc sĩ từ một nước nói tiếng Anh cũng có giá trị tương đương.
5. Điểm GRE (Graduate Record Examination). Tất cả ứng viên phải nộp điểm GRE
không quá 5 năm, cụ thể không trước ngày 15 tháng 6 năm 2012.
6. Ngành học. Ứng viên phải theo học một trong những ngành sau: khoa học, công nghệ,
toán, và y (cụ thể là y tế công cộng, khoa học y sinh, dịch tễ học, và miễn dịch học).
B. QUYỀN LỢI CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH

1. Chương trình VEF 2.0 hỗ trợ cung cấp thư giới thiệu từ những giáo sư uy tín của Hoa Kỳ
và các Cựu nghiên cứu sinh và Học giả VEF, những người có bằng Tiến sĩ từ các trường
đại học hàng đầu Hoa Kỳ.
2. Chương trình VEF 2.0 hướng dẫn ứng viên nộp đơn vào các trường đại học Hoa Kỳ
thông qua các buổi tư vấn được tổ chức định kỳ cùng một mạng lưới đông đảo các
Nghiên cứu sinh và học giả VEF, những người đang theo học tại các trường đại học Hoa
Kỳ, có thể hỗ trợ ứng viên trong quá trình nộp đơn.
3. Chương trình VEF 2.0 sẽ tổ chức Chương trình Định hướng trước khi lên đường – PreDeparture Orientation (PDO), dự kiến đầu tháng 6 hoặc 7 năm 2018 trước khi các ứng
viên thành công lên đường bắt đầu chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ. Chương trình
PDO sẽ chuẩn bị, hướng dẫn cho các ứng viên những vấn đề quan trọng về học thuật, văn
hóa, tài chính, cũng như pháp luật tại Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ chương trình PDO sẽ có
các hoạt động xây dựng nhóm, cắm trại.
4. Chương trình VEF 2.0 không có ràng buộc về visa hay cam kết làm việc trong tương lai.
Những ứng viên thành công sẽ theo học tại Hoa Kỳ với visa F-1 của trường.
5. Những ứng viên thành công (Nghiên cứu sinh VEF thế hệ 2.0) sẽ được tham gia mạng
lưới các Nghiên cứu sinh và Học giả VEF, một cộng đồng đang lớn mạnh không ngừng,
bao gồm những nhà nghiên cứu, chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ,
tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ.
C. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

Các ứng viên được đánh giá dựa trên những tiêu chí sau:
1. Thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc, thể hiện qua điểm trung bình chung (GPA),
các giải thưởng, luận văn, luận án, công trình, bài báo.
2. Điểm GRE và trình độ tiếng Anh, xét theo điểm TOEFL/IELTS, và khả năng trao đổi các
vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh để ứng viên có thể theo học chương trình sau đại học
tại Hoa Kỳ.
3. Năng lực, phẩm chất lãnh đạo và tiềm năng đóng góp cho sự phát triển khoa học và công
nghệ của Việt Nam.
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D. QUY TRÌNH NỘP ĐƠN

Để chuẩn bị nộp hồ sơ trực tuyến cho chương trình VEF 2.0, ứng viên phải có những
thông tin và tài liệu sau:
1. BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ BẢNG ĐIỂM. Ứng viên phải cung cấp bằng tốt
nghiệp và bảng điểm bậc đại học hoặc bậc cao học (thạc sĩ), nếu có, đã được dịch sang
tiếng Anh có công chứng hoặc dấu xác nhận chính thức của trường. Những ứng viên
chưa tốt nghiệp đại học có thể xin giấy xác nhận của trường mình đang theo học.
2. ĐIỂM TIẾNG ANH. Ứng viên có thể chọn một trong ba hình thức dưới đây:
 Điểm TOEFL theo bài thi trên internet (iBT) tối thiểu 80 và không trƣớc ngày 15
tháng 6 năm 2015.
 Điểm IELTS tối thiểu 6.5 và không trƣớc ngày 15 tháng 6 năm 2015.
 Bằng đại học hoặc Thạc sĩ từ một nƣớc nói tiếng Anh. Ứng viên phải có giấy xác
nhận đang theo học chương trình đại học hoặc Thạc sĩ hoặc có bằng tốt nghiệp chương
trình đại học hoặc Thạc sĩ từ một nước nói tiếng Anh, không trƣớc ngày 15 tháng 6
năm 2015. Xin lưu ý, khi ứng viên nộp đơn sang các trường đại học Hoa Kỳ, có thể các
trường sẽ vẫn yêu cầu điểm bài thi TOEFL chính thức.
3. ĐIỂM GRE. Ứng viên phải cung cấp điểm bài thi GRE, tối thiểu 290, không trƣớc
ngày 15 tháng 6 năm 2012.
4. SƠ YẾU LÍ LỊCH – (RESUME/C.V.). Ứng viên phải cung cấp một bản sơ yếu lí lịch
(không quá 400 từ), gồm những thông tin tổng quát về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm
việc/nghiên cứu, các công trình, bài báo, kỹ năng, và những thành tích mà ứng viên đã
đạt được.
5. BÀI LUẬN - STATEMENT OF PURPOSE (SOP). Ứng viên phải trình bày một bài
luận (SOP) (không quá 400 từ) về khả năng, triển vọng thành công của bản thân và đam
mê, nhiệt huyết với chương trình sau đại học, cũng như tiềm năng lãnh đạo và đóng góp
cho sự phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.
6. HAI THƢ GIỚI THIỆU. Ứng viên phải cung cấp 2 thư giới thiệu của giáo viên
dạy/hướng dẫn mình hoặc người quản lý nơi mình làm việc. Các thư giới thiệu này phải
được viết bằng tiếng Anh, trên giấy tiêu đề chính thức, và có chữ ký của người giới thiệu.
7. DANH SÁCH TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA KỲ. Ứng viên phải liệt kê ít nhất 3 trường
đại học cùng với những khoa tương ứng, bao gồm tên của 2 giáo sư mà mình dự kiến
muốn làm việc cùng, và lý do lựa chọn trường/khoa/giáo sư đó.
8. CÁC TÀI LIỆU KHÁC. Ứng viên có thể cung cấp các tài liệu hỗ trợ khác nhằm tăng
tính cạnh tranh cho hồ sơ của mình.
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E. PHỎNG VẤN VÒNG 1

Những ứng viên đáp ứng yêu cầu tối thiểu của chương trình sẽ được xem xét mời tham dự Phỏng
vấn Vòng 1. Vòng phỏng vấn này sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 7 năm 2017 và được tiến
hành bởi các giáo sư, chuyên gia người Việt Nam, đa phần là các Cựu nghiên sinh và Học giả
VEF, những người có bằng Tiến sĩ từ các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ. Hình thức phỏng vấn
chủ yếu sẽ là trực tiếp, với ngôn ngữ tiếng Anh, diễn ra trong khoảng 60 phút, và được tổ chức
tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những ứng viên xuất sắc nhất sẽ nhận được thư giới thiệu
từ các giám khảo của Vòng 1 và được mời tham dự vòng phỏng vấn cuối với các giáo sư Hoa
Kỳ.
F. PHỎNG VẤN VÒNG CUỐI

Vòng phỏng vấn với các giáo sư hàng đầu Hoa Kỳ sẽ được tiến hành trong tháng 8 và tháng 9,
năm 2017, với hình thức chủ yếu là phỏng vấn trực tuyến (online). Những ứng viên xuất sắc
nhất, được đánh giá đủ khả năng nộp đơn vào chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ, sẽ được nhận
thư giới thiệu từ các giáo sư hàng đầu Hoa Kỳ.
G. NỘP ĐƠN VÀO CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA KỲ

Từ đầu tháng 10 năm 2017 đến đầu tháng 3 năm 2018, chương trình VEF 2.0 sẽ hỗ trợ các ứng
viên nộp đơn vào các trường đại học Hoa Kỳ, thông qua các buổi tư vấn, hướng dẫn được tổ
chức định kỳ. Ứng viên cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mạng lưới rộng lớn các Nghiên cứu sinh
và Học giả VEF đang theo học hoặc đã hoàn thành chương trình tại các trường hàng đầu Hoa
Kỳ. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2018, các ứng viên sẽ thông báo kết quả và thư mời
nhập học từ các trường về cho chương trình.
*************
Lưu ý: Những thông tin được cung cấp ở trên mang tính hướng dẫn cho các ứng viên về những mốc thời gian
dự kiến của các hoạt động trong khuôn khổ chương trình VEF 2.0 cho năm 2018. Chương trình có toàn quyền
thay đổi khi cần thiết. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của chương trình tại địa chỉ:
www.vef2.org hoặc thông báo qua email tới các ứng viên.
Mọi câu hỏi về quy trình nộp đơn và tuyển chọn của Chương trình VEF 2.0 cho năm 2018 cũng như yêu cầu hỗ
trợ, xin gửi về địa chỉ email: 2018@vef2.org.
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