Học bổng Đại học:
Đ

Đại học
Hertfordshire

Học bổng Quốc tế
c

hi u tr ởng

CATS College London

CEG

£2000

phí

CATS College

55% học

Cambridge

phí

CATS College

40% học

Canterbury

phí

UK and Amsterdam
FoundationCampus
centres

Tùy vào

Sinh viên có thành tích học tập

chất l ợng

tốt + bản giới thi u bản thân

hồ sơ
60% học

35% học
phí

Đ

1/2016

IELTS hoặc CATS)

chất l ợng

• Thành tích học tập xuất sắc

hồ sơ

chất l ợng

quốc tế

• Tốt về tiếng Anh (bài thi

Tùy vào

Tùy vào

500 từ

Sinh viên

• Hoàn thành với kết quả xuất
2015–2016

Sinh viên quốc tế

sắc trong các bài kiểm tr toán
• Phỏng vấn trực tiếp, qu
Skype hoặc đi n thoại

hồ sơ
Tùy vào
chất l ợng

• Sinh viên có điểm tốt

hồ sơ

Sinh viên
Vi t N m

– A levels:
HB 40%: GPA > = 8.0
HB 20%:GPA: 7.0–7.9

Kings

Học bổng: Adv nced

20%–40%

College

level foundation/ A–level

học phí

N/A

1/2016

– Advanced level foundation:

Sinh viên

HB 30%: GPA >= 8.0

Vi t N m

HB 20%:GPA: 7.0–7.9

Hồ sơ: Đơn xin HB + Bài luận
+ Phỏng vấn
University of Học bổng dự bị ĐH 2016
Southampton

cho SV Vi t N m

£5000

2

2016

GPA >= 9.0 + Bài luận

Sinh viên
Vi t N m

– GPA 2 năm học gần nhất >=
8.0 (Môn Toán và Kho học
>= 8.0)
Study Group

St r Student £8,000

Lên đến

Scholarship Award

£8,000

N/A

2016/17

– Phỏng vấn với đại di n

Sinh viên

tr ờng

Vi t N m

– Bài luận ít nhất 300 từ: “Tại
s o bạn lại muốn học ở một
trung tâm quốc tế (ISC) và tại

Đ

Đ

s o bạn lại là một ứng viên phù
hợp cho học bổng này?”
Cho tất cả các sinh viên xác
IELTS UKVI Supporting
Fee

£200

Học bổng chuyên ngành
Chemistry:
High Achiever's Bursary
University of
Nottingham

University of
Bolton

£1000/năm

15% học

Faculty of Engineering

phí

£1,000 cho

Scholarships

năm 2, 3, 4
£1,000 /
năm học

University of International Ambassador

Up to

West London

£5,000

2015–2016

Sinh viên quốc tế
Tùy vào

cho năm 1, chất l ợng

Undergraduate

Scholarships

chất
l ợng hồ sơ

Học bổng chuyên ngành:

Care Leavers Bursary

ISC UK

Tùy vào

for International Students

International

nhận học các ch ơng trình tại

N/A

hồ sơ

Học sinh có thành tích học tập
2015–2016

khá giỏi

Tùy vào

Sinh viên xuất sắc sẽ đ ợc mời

chất l ợng

nộp

hồ sơ
50

2015–2016

Sinh viên
quốc tế

hồ sơ học bổng

Kỳ T1/2016:

Có Th mời học tại UWL kỳ

4/12/2015

tháng 1,2016

Sinh viên quốc tế

Học bổng sau Đại học:
Đ

Í

Đại học
Hertfordshire

Đại học
Anglia
Ruskin

Study Group

Học bổng Quốc tế
c

Hi u tr ởng

Học bổng MBA tại
Cambridge

Tùy vào
£2000

chất l ợng

1/2016

hồ sơ

£3000

St r Student £8,000

Lên đến

Scholarship Award

£8,000

N/A

N/A

1/2016

2016/17

Đ

Thành tích học tập xuất sắc +

Sinh viên

bài luận 500 từ

quốc tế

Tùy thuộc

Sinh viên

chất l ợng hồ sơ

quốc tế

– GPA 2 năm học gần nhất

Sinh viên

>= 8.0 (Môn Toán và Kho

Vi t N m

học >= 8.0)

Đ

Í

Đ

– Phỏng vấn với đại di n
tr ờng
– Bài luận ít nhất 300 từ: “Tại
s o bạn lại muốn học ở một
trung tâm quốc tế (ISC) và tại
s o bạn lại là một ứng viên
phù hợp cho học bổng này?”
IELTS UKVI
Supporting Fee

University of
Westminster

Cho tất cả các sinh viên xác
£200

N/A

nhận học các ch ơng trình tại
ISC UK
Hoàn toàn đề nghị từ tr ờng

Học bổng toàn phần

100%

2

16/10/2016

Đại học

Sinh viên quốc tế

Nhất lớp và nhu cầu tài chính


+Ứng viên là

công dân

th ờng trú tại một trong các
n ớc thuộc d nh sách đ ợc
xem xét tr o học bổng, có
định h ớng qu y trở về n ớc
ng y khi khó học kết thúc.


100 % học
University of
Oxford

Học bổng toàn phần

phí, trợ cấp

Louis Dreyfus-

sinh hoạt phí

Weidenfeld

8/2/2016
16

đến

+Ứng viên cần chứng tỏ sau
khi kết thúc khó

học tại

Oxford, sẽ phục vụ lợi ích
cho cộng đồng quốc tế.

(ít

22/2/2016
 +Các ứng viên cần thể hi n

nhất 14.057£)

Sinh viên quốc tế
(Bậc ĐH, ThS, Chuyên
viên nghiên cứu)

đ ợc mối liên h giữ đề tài
nghiên cứu với mục tiêu nghề
nghi p lâu dài, giải thích lợi
ích, tác động c

công vi c

chuyên môn tới đời sống xã
hội trong n ớc hoặc trong
khu vực và thế giới.
University of

UWE Global Student

West England

Scholarship

100%

1

Hạn hồ sơ:
 +Ch

từng học ở Anh, ch

31/3/2016 nhận học bổng Anh.

Sinh viên quốc tế
(Bậc Thạc sĩ trở lên)

Đ

Í

Đ

Học : 9/2016
 +Đáp ứng điều ki n IELTS
c


+Thành tích ĐH hạng nhất.



+Thành tích hạng nhất.



+Đơn dự tuyển phải chứng
minh đ ợc:

£25,500


Ở miến phí tại
Nhà Sinh viên

SOAS
University
London

Cultures of Resistance

quốc tế
(ISH)+
vouchers phần
ăn tại khách

tr ờng.

2

–Lịch sử quốc gi .

 –Qu n tâm tới hò bình, xã Dành cho sinh viên các
Hạn hồ sơ:
n ớc từng bị thảm họ
hội.
24/2/2016
 –Phát thảo đề tài nghiên cứu chiến tr nh (có Vi t
Học:9/2016
Nam)
trong/s u quá trình học.


sạn ISH

–Phải th m gi đầy đ khó
học.



–Đáp ứng các yêu cầu chứng
chỉ ngoại ngữ c

tr ờng.

