BQ GIAO DVC VA DAO TAO CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ti do- Hnh phüc
S66/TB-BGDDT
Ha N5i, ngày thánggj nam 2020

THÔNG BAO
TUYEN SINH DI HQC TI HUNG-GA-RI DIN HIP D!NH NAM 2021
Can cir Chucmg trInh hcp tác giia B Gião dic và Dào to Vit Nam và B
Nguon nhn lrc Hung-ga-ri cho các näm 2019 - 2021, B Giáo dic và Dão to thông
báo tuy&i sinh di h9c ti Hung-ga-ri din Hip djnh närn 2021 nhu sau:
1. Thông tin chung v chuong trinh hçc being
1.1. Ten chwcrng trin/z h9c báng và co' quai: ph i trách
- Ten chuong trInh hQc bng: Chuang trInh hçc bng di hc ti Hung-ga-ri din
Hip dinh närn 2021 (ten chuang trInh phia Hung-ga-ri: "Stipendium Hungaricum
Programme").
- Coquanphiitrách:
+ Phia Viêt Narn: Bô Giáo dic và Dào tao;
+ PhIa Hung-ga-ri: Tempus Public Foundation (sau day gçi là Qu hc bng
Hung-ga-ri).
1.2. Si lu'p'ng h9c bJng, trinh e43 ctào 4i0 và nganh h9c
- ChInh phU Hung-ga-ri cp 200 h9c bng cho cong dan Vit Narn di dào to ti
Hung-ga-ri theo trInh d di hçc, rnt chu kS' (bne-tier master - OTM: chzrcing trInh lien
thông dci hQc - thc si', thc si, tiên si và thrc tp chuyên ngành.
- Chi tiêu hc bng nhix sau:
+ 25 h9c bng rnt chu ks';
± 80 hçc bng dai hçc;
+ 55 hc bng thc Si;
+ 30 h9c bng tin Si;
+ 10 h9c bang thrc tp trInh d sau di h9c tij 5 tháng dn 10 tháng).
- Ngành hçc: Cãc nhórn ngành nià phia Hung-ga-ri cap hc bong dào to cho
rng viên Vit Nain diso'c neu ti phi 1ijc C.
1.3. T1z&igian dâo (çzo
- Chirnng trinh di h9c: tr 02 näm dn 04 nm hçc;
- Chuong trInh thc Si: tr 1,5 näm dn 02 näm hoc;
- Chi.ring trInh rntt chu kS': 05 näm dn 06 närn hoc;
- Chuang trInh tin Si: 04 näm;
- Chucing trInh thire tap: tir 5 thang dn 10 tháng.
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1.4. Clii t hpc btJng
Chinh phü Hung-ga-ri tip nhn dào tao, nghiên ciru min phi, cp bão him y
và hQc bong theo quy djnh cüa phia Hung-ga-ri. Chinh phü Vit Nam cap ye may bay
mt lixçrt di và ye, phI di thrOng, 1 phi lam h ehiêu, visa và cap bci sinh hoat phi theo
chê d hin hành doi vâi hru h9c sinh hçc bong Hip djnh tai Hung-ga-ri.
2. Bi tu'qng, diu kiin Va h so' di tuyên
2.1. Dii kin cli ung
iirng viên dr tuyn c&n clap 1'rng dy dU các diu kiin chung sau dày:
- Co phm chit chInh trj, dao dire t6t; không trong th?yi gian thi hành kr luât hoäc
trong thii gian clang bj ccc quan có thâm quyên xem xét xir 1' k 1ut;
- Dü sire khOe d hçc tp tai nuàc ngoài;
- Chua clang k dir tuyn chuo'ng trinh hc bng nao khác tir khi thông báo nay có
hiu hrc den khi có kêt qua sc tuyên;
- Cam k& hoàn thành chuong trInh dào tto và trâ v phic viii tai Ca quan cCr di
h9e hoc theo yêu câu cüa Nhà nuàc. Nhtlng ngi.ri không hoàn thành chi.rcmg trInh dào
tao, tix ho hoc, bi buQc thôi hoc hoäc sau khi tot nghiep không tra ye nixo'c phuc vu,
không thirc hin day dü nghra vi cüa ngui diiçc cap h9c hông phãi bOi hoàn kinh phi
dào tao theo quy djnh hin hành;
- Không xét tuyn irng viên thuc các tn.r?mg hçip sau:
+ D ttrng &rc Co quan Nhà nuâc dr di h9c a nuàc ngoài rihung không hoàn
thânh khóa hçc hoc khOng th%rc hin dày dü nghia vi,i cira ngui &rgc cap hc bong;
+ Dang lam vic ti Co quan trong rnràc nhung khOng có van bàn clia ca quan
cong tác cho phép di,r tuyên;
+ D duvc các cci quan, dja phucmg trong nuâc hoc nuâc ngoài cp hçc bng
di h9c dai hçc/sau dai h9c i ni.râe ngoài, hin Co các rang buc ye nghia vi, trách nhim
chua duqc phép di hc tip nuóc ngoài.
2.2. Yêu can ve bâc h9c
- IIJ'ng viên chi duce clang k d%r tuyn trInh d clào tao cao hon trInh d d CO van
bang;
- Tng viCn dçr tuyn bc dai h9c và mt chu k' các ngành y khoa, 1ut, kin true
và ngh thut can clang k' chInh xác hçc bac "dii hQc" hoc "m5t chu k5" trong hO so
d,r tuyên tiêng Vit và "BA" hoc "OTM' trong h thông clang k trrc tuyên phia Hungga-ri;
- U'ng vién clang k d tuyn hQc bng thi,rc tp trong h thing clang k trrc tuyn
phIa Hung-ga-ri phài ghi rö "partial studies ".
2.3. Yêu cu ve ngànli 119c
- Ngành hçc clang k2 dr tuyn phãi phü hç'p vâi khi ngành clang hQc dai hçc &
Vit Narn hoc d dat giãi thix&ng quôc të va quôc gia (dOi vâi 1mg viên h9c bong di
h9c và mt chu ks'), phü hcip vOi ngành dä hQc dai hvc/thac si, cong vic clang lam (dôi
vâi 1mg vien h9c bong thac siltiên sTIthc t.p) và thuc ngành dào tao ma phIa Hung-ga-
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ri dàrth cho 1mg viên Vit Nam. U'ng viên tim hiu ngành 1ioc/ching trinh hQc phü hcip
tai trang https://stipendiumhungaricurn.hu/studv-finder/;
- H sci dr tuyn phIa Vit Nam chi thrçc dang k 01 nganh hQc;
- H sc dang k trrc tuyn phIa Hung-ga-ri: 1mg viên drçcc dang ky' 02 nguyen
vvng (chi ttht xern tçi phy lyc A,B). Tuy nhiên, 02 nguyen vng dang k' vài phia Hungga-ri cUa 1mg viên phãi cUng mOt ngành hçe (chi khác c so' dào tao) và là ngành dang
k dir tuyên chinh thlrc phIa Vit Nam;
- 1ng vien không &rçYc tir ' thay di ngãnh h9c, co so' dào tao sau khi da dang k
dçr tuyên, tróng tuyên di hçc theo thông báo cüa BO Giáo diic và Dào tao Vit Narn, B
Nguôn nhn 1c Hung-ga-ri, Qu h9c bong Hung-ga-ri và Co so' dào tao tai Hung-ga-ri.
2.4. Yêu cu yeA ngoii ngfr
2.4.1. 1L'Thg viên táng kj d tuyen bic 4zi hpc, rnI( chu kj
- TIJ'ng vien dang k hçc bang ting Hung-ga-ri drçcc b tn 01 nãm dir b ting tai
Hung-ga-ri và dr tuyén dat yêu cau dâu vào cüa các tnro'ng dai hc Hung-ga-ri s vào
hpc tiêp chuyên ngành;
- Di
Hung-ga-ri;

vo'i

các 1mng viên däng k ngành Lut chi &rc dang k h9c bang tiêng

- Các 1mg viên dang k hc bang ting Hung-ga-ri cn có trInh d ting Anh co
bàn;
- 1ng viên dang k' hçc b.ng ting Anh cn CO chüng chi ting Anh TOEFL ITP
500 diem hoc IELTS 5.5 tro' len hoc tuang dixong do co quan quôc têcó thârn uyên
cap cOn tho'i han sIr dvng (trong vOng 02 nãm kê tir ngày cap chIrng chi den ngày hêt han
np ho so' dir tuyn) hoac dã tot nghip chixang trinh trung h9c phô thông (THPT) bang
tiêng Anh a nisàc ngoài.
2.4.2. (Yng viên dàizg Icj dr tuyän bic sau dçzi h9c
- I5ng viên dang k dr tuyn di hc thac si, tin si, thirc tp bang ting Hung-ga-ri
can cO bang dai hQc, thac si h9c tai Hung-a-ri bang tiêng Hung-ga-ri hoc có ch1mng chi
B2 tiêng Hung-ga-ri (theo khung thain chiêu châu Au) do co quan quôc tê có thâm quyên
cap cOn thOi han sIr ding (trong vOng 02 näm kê t& ngày cap ch1mng chi tInh den ngày hCt
han nôp ho so du tuyên);
- Ting viên dang ky dr tuyn di h9c thac si, tin si, thrc t.p bang tiêng Anh cn cO
chlrng chi tiêngAnh TOEFL ITP 500 diem hoac IELTS 5.5 tro' Len hoc timong throng do
c quan quôc tê có thâm quyên cap cOn tho'i han sIr dimng (trong vOng 02 näm kê tlr ngày
cap chlmg ehi tInh den ngày hêt han np ho so' dir tuyên) hoic CO bang dai hçc, thac si
hc bang tiéngAnh a nuo'c ngoài d duçrc Civic Quàn 1 chat hxcmg thuc B Giáo dc và
Dào tao cap giây cong nhn van bang.
2.4.3 MOt sá lwuj
- Khi dang k trirc tuyn phIa Hung-ga-ri, các 1mg viên d cO chlmg chi ting Anh
së dang k thang vào chrcing trinh hc chuyên ngành tai các tnm&ng dai h9c t?i Hung-gari; cac 1mg viên dàng k hQc bang tiêng Hung-ga-ri sê dang k vao hçc chuo'ng trinh dir
bj tiéng Hung-ga-ri (khong dang k thang vào ehirong trinh hçc chuyên ngânh);
- Các 1mg viên dang k dr tuyn bac dai hoc, mt chu ks', thac si hc b&ng tiêng
Anh nêu dixçc tiêp nhn s phãi tham gia mt khóa h9c ti€ng Hung-ga-ri trong näm thlr
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nh.t và phái trãi qua k' thi kim tra ting Hung-ga-ri sau khi kt thüc khóa hçc. Các mg
vin không tham gia khóa hQc tiêng Hung-ga-ri së không thrcrc phia Hung-ga-ri cap h9c
bong. Các i'rng viên tham gia khóa hçc nhixng không dat yêu câu trong k' thi kim tra së
clii thxçc phia Hung-ga-ri cap müc sinh hoat phi thâp hon mCrc thông báo chung (chi tiêt
xem tal inuc 2.5.6 Phu luc B);
- Không xem xét so tuyn cac 1rng viên dangk h9c btng ting Anh nhixng chua
cO chCrng chi ngoai ngit hcip 1 tInh den thii diem hêt han np ho so d%r tuyk neu trong
Thông báo nay vã các irng vién dang k ngành h9c ma phIa Hung-ga-ri không nhn dào
tao cho i.'rng viên Vit Nam.
2.5. D6! tu'ng, dthu k4n ci th và h so de tuj4n btng flIng Vit
Hçc
bang di
tuyén

Hçc
bong
di hcic

HQC
b1ng
iliac

Di ttrqng và diu kiin ci the

Hscrdr
tuyn bang
ting Vit

- Sinh viên näm thir nht cUa các dai h9c, hoc vin, tnthng dai
h9c Vit Nam (h chInh quy t.p trung) có kët qua 03 nàm hc
THPT, dim xét tót nghip THPT và di&m trung bInh chung
cUa hçc k I närn thIr nht dii hçc dat tir 7,0 trâ len (theo thang
dirn 10 hoc tiro'ng throng), dat yêu cu v ngoai ngü ckrc
nêu tai muc 2.4 cUa Thông báo nay;

Xem chi tiet
- Hc sinh dang hQc lap 12 (sinh tnrâc ngày 31/8/2003, trr CáC tai Phu 1c 1
rng vien dang k hçc ngânh mUa) dâ doat giãi tai các k' thi
Olympic quôc t và qu6c gia thuc di tlxçmg &rqc tuyn th&ng
vào dai h9c theo quy chê tuyn sinh di hçc hin hành, co kt
qua h9c tp & bc THPT dn h& näm hc 2020 - 2021 dt tr
7,0 tth len, dt yêu câu ye ngoai ngü dirgc nêu tai mic 2.4 cUa
Thông báo nay.
- Nguôi t& nghip dai hçc Ioai khá trâ len, dang Cong tác tai
eác Co quan nhà nuâc, các ecs sO' giáo dic dai hc (biên ch
hoc hçp dong tr 12 tháng trO' len cO dOng bão him xa hi),
không qua 35 tuOi (tInh den 3 1/7/2021), CO thO'i gian cong tác
tôi thiêu 12 thang tmnh den ngãy h& han np h so dr tuyn,
dat yêu cu ye ngoai ng duçic neu tai miic 2.4 cüa Thông báo
nay;
- Sinh viên tot nghip dai hçc tr tháng 6 näm 2019 den hêt Xem chi tiet
tháng 12 näm 2020 (d duçic cp bang và bang dim chinh tai Phi lic 2
thiLre) vài két qua hçc tp dat loai giOi, trirO'ng hp ng viên t&
nghip ti Hung-ga-ri c.n dat tir 4.0/5.0 trO' len, chi.xa cO quyt
djnh tuyên ding hotc hp dng lam vic, hgp dng lao dng,
cO cam kêtsau khi hoàn thânh khóa hoc s v ni.rdrc lam viêc
theo yêu câu cüa Nhà nucc, dt yéu câu ye ngoi ngii ducrc
nêu tai miic 2.4 cUa Thông báo nay.
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- Ngir?i có trInh d thac si, Co dirn trung blnh chung khóa hçc
thac si t1r 7,0 trâ len, dang cong tác tai các ca quan nba rn.râc,
các ccr so giáo dtc dai hQc (biên chê ho.c hcp dông 12 tháng
trO len cO dóng bão him xâ hi), khOng qua 40 tuôi (tInh den
31/7/2021), cO thM gian cong tác tôi thiu 12 tháng tinh den
ngày h& han np h s dr tuyên, cO thu tiêp nhn cUa giáo su
huOng dn thuc các cci sO dào tao tai Hung-ga-ri ma irng viên
däng k' dir tuyn trong khuOn kh chuong trinh hçe b6ng
Stipendium Hungaricuin, dt yeu câu ye ngoai ngt duqc nêu
tai miic 2.4 cüa Thông báo nay;
HQC
bong
tien ST

HQc
bong
thi'c
tP

- H9c viên tht nghip thac si tr tháng 6 närn 2019 dn h& Xein chi ti&
tháng 12 näm 2020 (dã ducic cp bang va bang diem chInh tai Phv luc 3
thrc) vOi kêt qua hçc tp dat l°ai giOi, tnr?mg hcp rng viên tot
nghip tai Hung-ga-ri can dtt t1r 4.0/5.0 trO len, không qua 40
tui (tInh den 3 1/7/2021), chi.ra có quyt djnh tuyn diing hoc
hçp dng lam vic, hçcp dng lao dng, có cain kêt sau khi
hoàn thành khóa hoc së v nuOc lam viêc theo yêu câu cüa
Nhà nuOc, cO thu tiêp nhn cüa giáo su huOng dn thuc các
co' sO dão tao tai Hung-ga-ri ma ü'ng viên dang k dir tuyên
trong khuôn khO chuong trinh h9c bong Stipendium
Hungaricuni, dat yêu cCu ye ngoai ngQ duqc nêu tai miic 2.4
cüa Thông báo nay.
NguOi CO trInh d dai h9c trO len dang cong tác tai các Co quan
nhà nuOc, các co' sO giáo diic dai h9c (bién ché hoc hcp dông
12 thãng trO len cO dOng báo hirn xà hi), CO thOi gian cong
tác téii thiu 24 tháng tinh dn ngày ht han np h so' dr Xem chi tiêt
tuyn, con dü tui dé cong tác It nht 03 nãm tInh tr ngày tai Phii liic 4
31/7/2021, dang theo h9c thac si ho.c tiên si trong nuOc có xác
nh.n ci'ia co sO dào tao), dtt yeu câu v ngoai ngr duge nêu tai
rn1ic 2.4 cOa Thông báo nay.

3. H so' và thM han däng k dr tuyn
15'ng viên dir tuyn cn tin hành ntp h sotrirc tuyn trên eng thông tin din tir
cüa Qu5 h9c bong Hung-ga-ri và Ciic Hp tác quOc tê, dông thM n,p ho so' giây bang
tiêng Vit den Cue Hccp tác quôc t& cii the nhi.r sau:
3.1. N13p /u so trrc tuyiz (online) 411 c6ng thông tin din tñ' cüa Qu9 h9c hông
Hung-ga-ri (hltp://www. apply.stipen diurnh ungaricuin. h u)

Phfa Hung-ga-ri d mO trang däng k trirc tuyên bang ting AnhIting Hung-ga-ri
cho 11ng vien Vit Nam. Thi han dang k online trén cong thông tin din tr phIa Hungga-ri den 23h59 ngày 16/01/202 1 (theo giO Hung-ga-ri);
fl so' giy bang ting AnhIting Hung-ga-ri irng vien tir luu giti d mang theo
sang Hung-ga-ri nhp h9c nêu duc tiêp nhn và cir di h9c.
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3.2. Np h so try'c tuyn (online) Igi cizg thông tin din ti cña C,c Hp tdc
qu6c t (http://tuyensinh.vied.vn)
Ung viên phái quét (scan) hru 1ii toàn b h so bang ting Vit sang các files djnh
dang PDF (mi loai tãi lieu quét thãnh 01 file riêng dung luçng khong qua 1 MB)
d dang k 1rirc tuyên. Thai han dAng k)2 online tr&i cong thông tin
http ://tuyensinh.vied.vn den hét ngày 15/01/2021.
3.3. N5p ha so'giy biizg ting Vit
i3ng viên chuyn b h so ting Vit bang thi.r chuyn phát nhanh bão dam tâi
Ciic Hçp tác quôc tê - B Giáo dc và Dào tao, 35 Dai Co Vit, Qun Hai Ba Thing, Ha
Ni, dn ht ngày 15/01/2021 (tInh theo dâu bixu din chuyên ho so den Cic Hcip tác
quôc th).
H so cn dirng trong tUi h so kIch thuâc 25cm x 34cm, rn.t ngoài ghi dy dü
thông tin chi tiêt theo ph%i 1ic quy djnh dôi vâi ho so d tuyên hc bong di hc tai Hungga-ri din Hip djnh nm 2021.
(Xem them thông tin, các mu van ban lien quail tai webs ite: lnoet.gov. vn,
Lcd. edu.vn, lien h ho trQ' kj7 thuat khi a'áng kj dc tuyên theo dja chi.
tuyensinh@vied.vn).
so dr tuyn hp l là h so có dü cac giy t theo quy djnh cUa phia Vit Narn
và Hung-ga-ri, thr?c np trong thM han quy djnh tai Thông báo tuyên sinh (bao gôm ca
ho so online và ho so giay). NguOi khai ho so dr tuyên không dtng và ngrôi xác nhn
sai s bj xir l theo quy djnh pháp 1ut và hüy kêt qua tuyen chçn lien quan. B Giáo dic
và Dão tao không ira lai ho so vâ l phi dij tuyên trong bat k' trir&ng hp nào.
4. L phi dr tuyn
L phi d%r tuyn 200.000d/ngithi, np trizàc ngày 15/01/2021 theo hinh thurc
chuyên khoàn den dja chi:
Ten don vi: Ciic Hop tác quOc tê
S tãi khoãn: 0021002145014
Tai: Ngân hang TMCP Ngoi thuong Vit Nam, chi nhánh Ha NOi.
Lwu 5: K/il chuvn tiên vào tài khoOn cia Ctc Hcip tác quO'c tê d ;ighj ghi rö hQ
và ten t?ng viên) trinh dça dãng k5 d' tuyên (DH, McK, ThS, TS, TT) ,i5p l phi dr tuyên
hQc bOng di hQc tQi Hung-ga-ri din hip djnh nám 2021 theo thông bOo tuyên sinh
sO2'./TB-BGDDTngOyQL /i 212020.
5. Quy trInh xét tuyên
- BO Giáo dic và Dào tao s xem xét rng viên dij tuyn cO h so d.y dü, hp l
theo quy djnh và can c các tiêu chI tuyén chn dê so tuyCn ng vien;
- B Giáo diic và Dào tao gri danh sách câc tng vien &rc so tuyn d d cU vâi
phIa Hung-ga-ri vã thông báo kêt qua so tuyên den irng viên qua email trong tháng
3/2021.
- Các üng viên dtrçc phIa Hung-ga-ri tip nhan và cAp visa di hc s duçc huóng
dan lam thU tiic ci:r di hc trong tháng 9/202 1.
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ifu tiên xem xét (mg viên trong các tru'ô'ng hçrp sau:
1) tJ'ng viên dang tham gia các dir an ODA cüa Hung-ga-ri ti Vit Narn dtng k?
di thirc tp chuyên ngành;
2) Ung viên cn dào to d b sung ngun nhân lirc theo nhu cu si ding do các
các co quan nhà rnróc, các cci so' giáo diic di hc và các dja phixang dê nghj (co van ban
dê cfr d tuyên và HcTp dông cam kêt tuyên dicing ye cong tác sau khi hoân thành khOa
hoc);
3) tJ'ng viên dot các giãi thithng Olympic quc t và quôc gia thuc din uu tiên
theo quy chê tuyên sinh di hc hin hanh.
B Giáo dçic va Dao tio d nghj các ca quan to diu kin thun 1i cho mg viên
có d diêu kin can thiêt thrçc tham gia d tuyên dñng thii hn quy

No'i ,iIin:
- Sâ GDDT các tinh, thành phô;
- Các DH, Trtrng DH; 1-Igc vin:
- B tnr&ng (de b/c);
- Các Th(r tnr&ng (dê b/c);
- Cc tcirông (do b/c);
Các website: wvw.moet.gov.vn,
www.icd.edu.vn;
- BOo Giáo dc vO Thôi dai;
- Li.ru: VT, HTQTI

TL. BQ TRIJNG
KT. CTJCT:RIfONG CI)C HP TAC QUOC TE
PIIO CiJC TRU1NG

Nguyn Hãi Thanh
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