TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀ NG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01 /TB-ĐHNH-TTĐT&HTQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO
Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế (Center for International Training and Cooperation –
CITC) trân trọng thông báo đến các giảng viên, sinh viên đại học và sau đại học của Trường
Đại học Ngân hàng Tp.HCM về buổi hội thảo cung cấp thông tin về Học bổng của chính phủ
Úc Endeavour với nội dung sau:
1. Thời gian: 14h30, Chiều thứ 5, ngày 08/03/2018.
2. Địa điểm: Phòng 201, Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM Cơ sở 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn
Thái Bình, Q.1.
3. Nội dung: Cung cấp thông tin chi tiết về học bổng chính phủ Úc Endeavour, các giải
thưởng, cách thức chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ đạt yêu cầu.
Học bổng của chính phủ Úc Endeavour là chương trình học bổng có tính cạnh tranh toàn
cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, cung cấp các cơ hội học tập, nghiên cứu và phát
triển chuyên môn tại Australia cho công dân các nước ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương,
Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ và cho người Australia có cơ hội thực hiện các chương
trình này ở nước ngoài. Đây là học bổng duy nhất cung cấp cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ và các
khóa học thực tập, nghiên cứu ngắn hạn tại các Trường Đại học Úc do Chính phủ Úc tài
trợ. Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng xem tập tin đính kèm.
4. Người trình bày: Bà Joanna Wood, Cố vấn chuyên môn - Đại sứ Quán Úc
5. Đăng ký tham gia hội thảo: Vui lòng gửi thông tin đăng kí tham dự tọa đàm qua đường
link: https://tinyurl.com/HoithaoHocbongEndeavour trước 17h00 ngày 06/03/2018.
Trân trọng thông báo./.

TM. BAN TỔ CHỨC
PHÓ GIÁM ĐỐC PT CITC
Nơi nhận:
- như trên;
- Lưu: TTĐT&HTQT

ThS. Lương Thị Thu Thủy

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa
trên thành tích học tập, cung cấp các cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia cho công dân
các nước ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ và cho người Australia có cơ hội thực
hiện các chương trình này ở nước ngoài.
Học bổng Endeavour cũng góp phần xây dựng uy tín của Australia trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ quốc tế hóa giáo
dục đại học và nghiên cứu.
Thông tin chi tiết về Học bổng Endeavour, xem tại trang web https://internationaleducation.gov.au/endeavour
Mục tiêu của chương trình Học bổng Endeavour:
• Phát triển mối quan hệ hợp tác về giáo dục, nghiên cứu và chuyên môn giữa các cá nhân, tổ chức và các quốc gia;
• Cung cấp cơ hội nâng cao kỹ năng và nhận thức toàn cầu cho các cá nhân xuất sắc;
• Củng cố vị thế của Australia là nước cung cấp giáo dục, đào tạo chất lượng cao và đứng đầu trong lĩnh vực
nghiên cứu và phát minh;
• Tăng cường hiệu quả làm việc thông qua kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn quốc tế.
Học bổng Endeavour được quản lý bởi Bộ Giáo dục, là một phần của sáng kiển Học bổng Australia của Chính phủ
Australia năm 2009.
Tóm tắt các giải thưởng
Học bổng

Cấp học

Thời gian học tối đa Học phí

Trị giá tối đa

Học bổng sau Đại học và sau Tiến sỹ
Học bổng Endeavour
sau đại học

Học tập và nghiên cứu
sau đại học để lấy bằng
Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ

Học bổng Endeavour
nghiên cứ ngắn hạn

Nghiên cứu để phục vụ 4 - 6 tháng
cho đề tài Thạc sỹ, Tiến
sỹ đang thực hiện trong
nước hoặc nghiên cứu
sau Tiến sỹ

Thạc sỹ: 2 năm
Tiến sỹ: 4 năm

15,000 đô la
Australia/
học kỳ

272,500 đô la
Australia (Tiến sỹ)
và 140,500 đô la
Australia (Thạc sỹ)
24,500 đô la Australia

Học bổng đào tạo nghề
Học bổng Endeavour
đào tạo nghề

Cao đẳng,
Bằng Cao đẳng
nâng cao

1 - 2.5 năm

6,500 đô la
Australia/
học kỳ

131,000 đô la
Australia

Nâng cao năng lực
chuyên môn

1 - 4 tháng

n/a

18,500 đô la Australia

Học bổng quản lý
Học bổng Endeavour
dành cho các nhà quản lý

* Những con số trong bảng này được cập nhật vào tháng Hai năm 2016.
Hồ sơ cho niên khóa 2017 sẽ được mở vào tháng Tư năm 2016. Để có thông tin chi tiết xin xem trang web về Học bổng Endeavour
vào thời điểm gần đến tháng Tư năm 2016.

