
 

   

 
 

SHARE BATCH 3  

(Fall semester - September 2017) 

EXCHANGE STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM 
(CHƢƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN - HỌC BỔNG TOÀN PHẦN - “SHARE” ĐỢT 3) 

 

Các em sinh viên HCMUTE thân mến, 

 

Chương trình học bổng toàn phần trao đổi sinh viên SHARE đã trở lại với đợt tuyển hồ sơ cho đợt thứ 3, 

ứng viên được chọn sẽ thực hiện chương trình trao đổi trong thời gian học kỳ từ khoảng tháng 9/2017 đến 

tháng 01/2018 (thời gian có thể biến động tùy theo từng trường ở các nước). 

So với đợt 2 diễn ra ở học kỳ trước, ở SHARE đợt 3 lần này có một số điểm khác biệt, bao gồm:  

1. Vẫn có các suất học bổng trao đổi giữa các trường trong khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên số 

trường tham dự đã tăng lên thành 32 trường (xem danh sách). Tổng số 125 suất cho sinh viên của 

tất cả các trường thành viên. 

2. Có thêm cơ hội học bổng trao đổi với 08 trường ở Châu Âu và Úc (xem danh sách). Tổng số 50 

suất cho sinh viên của tất cả các trường thành viên. 

3. Thời hạn nhận hồ sơ và các yêu cầu có thể khác nhau đối với từng trường. 

4. Ứng viên có thể tham khảo thông tin từ platform của SHARE https://www.share-asean.org/ 

5. Ứng viên nữ không còn quyền ưu tiên so với nam. 

6. Ứng viên đã được học bổng SHARE đợt 2 vẫn được phép ứng tuyển nhưng sẽ có quyền ưu tiên 

thấp hơn ứng viên ứng tuyển lần đầu. 

7. Mỗi ứng viên có quyền ứng tuyển 2 đến 3 trường Host universities (do đó P.QHQT có lời khuyên 

những em đủ điều kiện hãy nộp hồ sơ ứng tuyển cho cả cơ hội trao đổi với các trường Châu Âu và 

Châu Á để tăng cơ hội được cấp học bổng cho mình). 

 

Lưu ý:  

(i)  Các em xem kỹ Bảng Danh sách các trƣờng thành viên bên dưới để biết thông tin trường mình 

muốn đến học (Host university) và thời gian DEADLINE tương ứng để chuẩn bị hồ sơ và nộp về 

Phòng Quan hệ Quốc tế của HCMUTE (Home university) sớm trước deadline ít nhất 3 ngày để 

Phòng có đủ thời gian xử lý hồ sơ và gửi đến trường Host university tương ứng.  

(ii) Theo thống nhất từ các trường trong chương trình, SHARE yêu cầu các em tuyệt đối không gửi 

trực tiếp hồ sơ sang trường Host university mà phải thông qua Home university. Nếu không hồ sơ 

có thể bị loại tự động hoặc gửi trả về Home university dẫn đến bị quá deadline. Riêng đối với các 

trường Châu Âu, các em chủ động liên hệ trực tiếp trường mình muốn xin học để xin Application 

form, sau đó điền thông tin rồi nộp về Phòng Quan hệ Quốc tế của HCMUTE. 

(iii) Hiện đã có một số trường hết hạn nộp hồ sơ theo lộ trình dự kiến, cần khẩn trương nhé! 

https://www.share-asean.org/


 

   

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 Host university 

5. Ứng viên phải có ngành học tương tự ngành học dự kiến trao đổi (để những 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 7,0 trở lên (tính đến thời điểm đăng ký ứng tuyển) 

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

trong học tập và sinh hoạt (Trong trƣờng hợp chƣa có chứng chỉ sẽ thì phỏng vấn chọn trực tiếp) 

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

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

 

Các khoản chi phí đƣợc học bổng SHARE đài thọ: 

1. Học phí (được miễn bởi trường Host university) 

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 khoảng 09/2017) 

 

Hồ sơ ứng tuyển (Vòng sơ tuyển tại trƣờng HCMUTE): 

1. Form xét tuyển (ứng viên điền đầy đủ thông tin vào Application form của trường Host university) 

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

3. Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và 02 tấm hình chụp trong vòng 06 tháng trở lại đây 

(kiểu hình hộ chiếu). Trong trường hợp chưa có hộ chiếu thì cần khẩn trương làm ngay trong tháng 

4/2017.  

4. Bản cam kết học đủ số tín chỉ tối thiểu – trong đó ghi rõ các môn/ngành học dự kiến sẽ học 

5. Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) 

6. Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có) 

7. 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) 

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

 

 

CHÚC CÁC EM MAY MẮN! 

  

mailto:oia@hcmute.edu.vn


 

   

DANH SÁCH CÁC TRƢỜNG THÀNH VIÊN 

No. 

(TT) 

University 

(Trƣờng thành viên) 

Semester 1 Start Date 

(Ngày nhập học) 

Application Deadline 

(Hạn nộp hồ sơ) 

INTRA-ASEAN Universities 

1 Royal University of Phnom Penh 3rd week in September 2nd week May 

2 University of Cambodia 31 July End of April 

3 Phnom Penh International University Last week of October Mid-July 

4 National University of Management 1 November End of August 

5 University of Indonesia September 20 April 

6 Diponegoro University 2nd week August 1st  May 

7 Bogor Agricultural University 1st week September 30 April 

8 Bina Nusantara (BINUS) University 2
nd

 Week of September 30 April 

9 National University of Laos 1 October 5 August 

10 Universiti Kebangsaan Malaysia 4 September 15 May  

11 Taylors University 23 August 30 April 

12 UniversitiTeknologi Malaysia 3 September 15 May 

13 Universiti Malaysia Sabah 4 September 15 May 

14 University of Yangon 1st June 2017 1st May 

15 Mandalay University 1st June 2017 30 April 

16 Myanmar Maritime University 2nd May 1st April (Expired) 

17 Yangon University of Economics 1st June 1st May 

18 University of the Philippines 1st and 2nd week August 31 March (Expired) 

19 University of Santo Tomas 2
nd

 Week of August 15 May 

20 De La Salle University August, 15
th

 25 May 

21 Ateneo de Manila University 2nd week of August 2017 31 March (Expired) 

22 Chulalongkorn University First Monday of August 17 – 30 April  

23 Payap University 1 August 31 May 

24 
King Mongkut's University of 

Technology Thonburi 
7 August 1st April (Expired) 

25 Thammasat University 2nd week August 20 May 

26 
Viet Nam National University, Ha 

Noi 
15 August 08 May  

27 
Hanoi University of Science and 

Technology 
15 August 01 May 

28 
Ho Chi Minh City University of 

Technology and Education 
15 August 19 May 

29 Hue University 15 August 01 May 

30 Savannakhet University 1 October 5 August 

31 Champasack University 1 October 5 August 

32 Souphanouvong University 1 October 5 August 



 

   

 

 

HÃY MẠNH DẠN NỘP HỒ SƠ, TẤT CẢ NHỮNG EM THỎA MÃN 

YÊU CẦU CỦA HOME UNIVERSITY VÀ HOST UNIVERSITY  

ĐỀU CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƢỢC HỌC BỔNG! 

 

EU & AUSTRALIA Universities 

33 Uppsala University (Sweden)  Chưa thấy cung cấp Chưa thấy cung cấp 

34 University of Ghent (Belgium)  Chưa thấy cung cấp Chưa thấy cung cấp 

35 
Université Paul Sabatier - Toulouse 

III (France)  
Chưa thấy cung cấp Chưa thấy cung cấp 

36 University Groningen (Netherlands)  Chưa thấy cung cấp Chưa thấy cung cấp 

37 
Warsaw School of Economics 

(Poland)  
Chưa thấy cung cấp Chưa thấy cung cấp 

38 
University of Duisburg-Essen 

(Germany) 
Chưa thấy cung cấp Chưa thấy cung cấp 

39 University College Cork (Ireland)  Chưa thấy cung cấp Chưa thấy cung cấp 

40 
University of Applied Sciences 

Upper Austria (Austria) 
Chưa thấy cung cấp Chưa thấy cung cấp 


