
 

   

 

SHARE  

EXCHANGE STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM 
(CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN - HỌC BỔNG TOÀN PHẦN - “SHARE”) 

 

Dear HCMUTE students/ Các em sinh viên ĐHSPKTTPHCM thân mến, 

 

Office of International Affairs – Ho Chi Minh City University of Technology and Education 

(HCMUTE) is pleased to announce to you a very interesting scholarship program for Student Exchange, 

SHARE (European Union Support To Higher Education In The ASEAN Region), http://www.share-

asean.eu/activities/scholarship/ 

Phòng Quan Hệ Quốc Tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vui mừng thông báo đến 

các em một chương trình học bổng trao đổi sinh viên rất hấp dẫn, SHARE, http://www.share-

asean.eu/activities/scholarship/ 

As student mobility plays an important role in the further internationalization and harmonization of 

higher education, one of SHARE’s components is a scholarship program for intra-ASEAN and ASEAN-

EU mobility to test the application of credit transfer systems (ACTS and AECTS). The SHARE partner, 

EP-Nuffic, is implementing this scholarship program through short-term (one semester) exchange of 

students with scholarships. This will be done by providing approximately 500 scholarships, of which 400 

scholarships are allocated for intra-ASEAN mobility and 100 scholarships for ASEAN-EU mobility. 

"Student Mobility and Credit Transfer System in ASEAN: Mapping student mobility and credit 

transfer systems in ASEAN region" is a joint report by Campus France and EP-Nuffic, commissioned 

under Result 3, Credit Transfer System and Scholarships. This report identifies the actions which could 

be undertaken in the ASEAN region in order to enhance student mobility and to allow for the recognition 

of students' study abroad period in the ASEAN region. The report is based on the results of a 

comprehensive mapping of mobility programs and credit transfer systems in the ASEAN region of a joint 

survey by Campus France and EP-Nuffic that highlighted the obstacles that restrain student mobility 

within ASEAN. The report also draws attention to the negative impact of the divergent credit transfer 

systems in the ASEAN region. 

The SHARE scholarship program offers a fully-funded, one semester exchange for undergraduate 

students from selected universities (see the University list below) across the ASEAN region. EP-Nuffic 

will also facilitate capacity-building workshop for universities that are willing to enhance their 

internationalization process, student mobility and the use of the new credit transfer systems.  

To learn more about the SHARE Scholarship Program, including the application process, 

please click here.  

Frequently asked questions about SHARE Scholarship, click here  

 

http://www.share-asean.eu/activities/scholarship/
http://www.share-asean.eu/activities/scholarship/
http://www.share-asean.eu/activities/scholarship/
http://www.share-asean.eu/activities/scholarship/
http://www.share-asean.eu/activities/scholarship/scholarship-process/
http://www.share-asean.eu/activities/scholarship/share-scholarship-faq/


 

   

Requirement criteria: 

1. Candidate should have completed at least two (2) semesters at their home university 

2. Candidate must be a national of an ASEAN Member State 

3. Candidate should be a student of a participating university 

4. Candidate must satisfy selection criteria of the host university they choose 

5. Candidate must be studying in the similar program in his/her host university 

6. Candidate must have GPA greater or equal to 8.0/10 

7. Candidate must have English proficiency equivalent to at least IELTS 5.5, and able to communicate 

well in English for studying and living 

8. Candidate must commit to take at least 6 credits (2-3 courses) during the exchange semester time 

9. Female students are at higher priority 

10. Poor students are at higher priority (evidence document is required) 

Các điều kiện ứng tuyển: 

1. Ứng viên đã phải học xong ít nhất 2 học kỳ tại 1 trong các trường thành viên 

2. Ứng viên phải có quốc tịch của một trong các quốc gia ASEAN 

3. Ứng viên phải đang là sinh viên của của 1 trong các trường thành viên 

4. Ứng viên phải thỏa mãn các điều kiện lựa chọn của trường mà mình muốn đến học 

5. Ứng viên phải có ngành học tương tự ngành học dự kiến trao đổi (để tín chỉ học được sẽ được tính 

vào bảng điểm tích lũy ở HCMUTE) 

6. Ứng viên phải có điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên (tính đến thời điểm đăng ký ứng tuyển) 

7. Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh IELTS 5,5 hoặc tương đương trở lên và có khả năng giao tiếp tốt 

trong học tập và sinh hoạt 

8. Ứng viên phải cam kết học thành công ít nhất 6 tín chỉ (2 – 3 môn học) trong 1 học kỳ trao đổi 

9. Sinh viên nữ được xét ưu tiên 

10. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được xét ưu tiên (có giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn) 

 

SHARE Scholarship Coverage: 

1. Tuition fee 

2. Living allowance 

3. Return airfare (domestic and international) 

4. Health insurance 

5. Settling-in allowance 

6. Study materials 

7. Visa costs 

8. Scholarship duration is for one semester 

Các khoản chi phí đƣợc học bổng SHARE đài thọ: 

1. Học phí (do trường thu nhận sinh viên miễn chi phí này cho sinh viên) 

2. Chi phí sinh hoạt 

3. Vé máy bay khứ hồi 

4. Bảo hiểm y tế tại nước đến học 

5. Phí di chuyển chỗ ở 

6. Tài liệu học tập 

7. Phí xin visa (cư trú hơn 3 tháng) 

8. Học bổng chỉ kéo dài trong 1 học kỳ (bắt đầu từ 01/2017) 



 

   

Candidates must apply and submit the following documents: 

1. Letter of acceptance from host university (Candidates can only apply for a scholarship for selected 

English-taught courses)  

2. Letter of endorsement from home university 

3. Recent academic transcript (in English) 

4. Copy of valid passport and 02 recent photograph (passport size) 

5. All evidence documents for self-commitment (in which you list the courses you intend to take), 

English proficiency, family financial status... 

6. Your full set of documents should be prepared in both paper and electronic files and submitted to: 

Office of International Affairs of HCMUTE 

Room A1-602A, 6th Floor, Center Building. 

Email: oia@hcmute.edu.vn 

Tel: 08 37221223 Ext.8448 (Ms. Nga) or Ext.8449 (Ms. Yến) 

 

Hồ sơ ứng viên cần chuẩn bị: 

1. THƯ CHẤP NHẬN của trường sinh viên muốn đến học (Sinh viên chỉ được đăng ký những môn học 

đƣợc dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh ở trường tiếp nhận) 

2. THƯ GIỚI THIỆU của trường sinh viên đang theo học 

3. Bảng điểm tích lũy (bằng tiếng Anh) tính đến thời điểm ứng tuyển 

4. Bản sao hợp lệ của hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và 02 tấm hình chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây 

(kiểu hình hộ chiếu)  

5. Tất cả các giấy tờ liên quan (Bản cam kết học đủ tín chỉ số tín chỉ tối thiểu – trong đó ghi rõ các 

môn/ngành học dự kiến sẽ học, Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có), Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó 

khăn... 

6. Sinh viên chuẩn bị Bộ hồ sơ đầy đủ dưới 2 định dạng bản giấy và bản file scan điện tử, nộp về: 

Phòng Quan Hệ Quốc Tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 

Phòng A1-602, Lầu 6, Tòa nhà trung tâm. 

Email: oia@hcmute.edu.vn 

Tel: 08 37221223 Ext.8448 (Cô Nga) hoặc Ext.8449 (Cô Yến) 

 

(LƯU Ý: HỒ SƠ KHÔNG ĐẦY ĐỦ CÁC YÊU CẦU SẼ BỊ COI LÀ KHÔNG HỢP LỆ!) 

 

 

  

http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/SHARE_Table-of-Courses-for-Website-20092016.pdf
mailto:oia@hcmute.edu.vn
mailto:oia@hcmute.edu.vn


 

   

UNIVERSITY LIST/DANH SÁCH CÁC TRƢỜNG THÀNH VIÊN 

 

Cambodia: 

1. Royal University of Phnom Penh 

2. National University of Management 

3. Phnom Penh International University 

4. The University of Cambodia 

 

Indonesia: 

1. Bina Nusantara University (BINUS) 

2. Bogor Agricultural University 

3. Universitas Diponegoro 

4. University of Indonesia 

 

Malaysia: 

1. Universiti Kebangsaan Malaysia 

2. Taylors University 

3. University of Technology Malaysia 

4. University of Malaysia Sabah 

 

Myanmar: 

1. Mandalay University 

2. University of Yangon 

 

Philipines: 

1. Ateneo De Manila University 

2. University of The Philipines 

3. University of Santo Tomas 

4. De La Salle University 

 

Thailand: 

1. Chulalongkorn University 

2. Payap University 

3. King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

 

Vietnam: 

1. Hanoi University of Science and Technology 

2. Ho Chi Minh University of Technology and Education 

3. Hue University 

4. Viet Nam National University, Ha Noi 

  

  

http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/KHM_RUPP.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/KHM_NUM.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/KHM_PPIU.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/KHM_UCAMB.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/IND_BINUS.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/IND_IPB.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/IND_UNDIP.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/IND_UI.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/MYS_UKM.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/MYS_TAYLORS.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/MYS_UTM.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/MYS_UMS.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/MMR_MANDALAY.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/MMR_UY.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/PHL_ATENEO.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/PHL_UP.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/PHL_UST.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/PHL_DLSU.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/THA_CHULA.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/THA_PAYAP.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/THA_KMUTT.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/VNM_HUST.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/VNM_HCMUTE.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/VNM_HUE.pdf
http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/09/VNM_VNU.pdf


 

   

SHARE SCHOLARSHIP PROCESS 

(QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ HỌC BỔNG SHARE) 

  

 
 

Phase 1 – Apply to a SHARE participating university 

Bƣớc 1 - Ứng tuyển vào chƣơng trình trao đổi của một trƣờng thành viên 

The participating universities listed below have confirmed their available international courses for 

the second semester, starting in 2017. The list of their international courses can be continuously updated. 

Students must consult with your university’s International Relations Office for information on the 

university’s application procedures and submission. Candidates are strongly advised to request 

admission as early as possible. 

Các trường thành viên được liệt kê trong danh sách đã có Danh mục các môn/ngành học họ sẽ tổ 

chức trong phạm vi Học kỳ II năm học 2016-2017 (bắt đầu từ 01/2017). Danh sách này sẽ còn được tiếp 

tục cập nhật. Sinh viên ứng tuyển phải xin ý kiến Phòng Quan Hệ Quốc Tế của trường mình đang học về 

quy trình thủ tục ứng tuyển và việc nộp hồ sơ. Các sinh viên có nguyện vọng tham gia chƣơng trình nên 

ứng tuyển sớm nhất có thể để nhận đƣợc sự chấp nhận của trƣờng mà mình chọn đến học. 

  

In order to apply for the scholarship, students must: 

1. Select the country they want to go to 

2. Select the university of the chosen country 

3. Look for the qualification criteria offered by the chosen university (by clicking on the University 

names to see the requirements) 

4. Look for the relevant courses offered by the chosen university (by clicking on the University names 

to see the course list) 

5. Prepare a full set of required documents to submit before deadline 15 Oct 2016 

6. Submit your application form to the Office of International Affairs (Note: because you will have to 

gain an Acceptance and Recommendation letter from HCMUTE, you must not apply directly through 

the SHARE's website) 

Để chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, sinh viên cần phải thực hiện các việc theo trình tự sau đây: 

1. Chọn quốc gia mình muốn đến học 

2. Chọn một trong các trường thành viên tại quốc gia đó 

3. Tìm kiếm thông tin về các điều kiện chấp nhận sinh viên trao đổi của trường đã chọn (Bằng cách 

nhắp chuột vào tên trường mình chọn) 

http://www.share-asean.eu/wp-content/uploads/2016/03/SHARE-Scholarship-Process-Bubbles.png


 

   

4. Tìm kiếm thông tin về ngành/môn học mà mình muốn đăng ký học (Bằng cách nhắp chuột vào tên 

trường mình chọn) 

5. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ yêu cầu của trường tiếp nhận trước hạn chót 15/10/2016 

6. Nộp toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh về Phòng Quan Hệ Quốc Tế của trường mình học (CHÚ Ý: vì tất cả 

các hồ sơ ứng tuyển phải có sự chấp thuận của cả trường sinh viên đang theo học và trường sinh viên 

muốn đến học, sinh viên không nên ứng tuyển trực tiếp qua website của SHARE, tránh trường hợp bị 

loại vì chưa có Thư Chấp nhận và Thư Giới thiệu của trường sinh viên theo học)  

 

Step 2 – Apply for SHARE Scholarship 

Bƣớc 2 – Nộp hồ sơ ứng tuyển cho SHARE 

Online applications for the SHARE Scholarship will open on 1 September 2016, with a deadline 

of 11 November 2016. However, submission of your required documents must be done by your Host 

University, not yourself. 

 Chương trình SHARE bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến từ 01/09/2016 đến hết 11/11/2016. Tuy 

nhiên, để thuận tiện cho việc quản lý và tiếp nhận của 2 trường ở 2 phía, việc nộp hồ sơ ứng tuyển của 

sinh viên nhất thiết phải thông qua trƣờng sinh viên đang theo học (Phòng Quan Hệ Quốc Tế), chứ 

không nộp trực tiếp theo cá nhân. 

 

 

CHÚC CÁC EM MAY MẮN! 


