
LOẠI HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HỌC BỔNGSL ĐIỀU KIỆN HỌC THUẬT

Học bổng của Hiệu trưởng

Học bổng Thành tích Học tập Xuất sắc

Lưu ý:
(*) Ví dụ: Khiếm khuyết thể chất, khiếm thị, khiếm thính, khiếm khuyết về trí tuệ, nhu cầu học tập khác biệt, tình trạng sức khỏe thần kinh, tình trạng sức khỏe tinh thần, suy giảm khả năng vận động, bệnh/tình trạng sức khỏe mãn tính.

Đại học RMIT Việt Nam cam kết mang đến các chương trình giảng dạy chất lượng cao cho thế hệ sinh viên tương lai tại Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu chương trình học bổng dành cho sinh viên tương 
lai và nộp hồ sơ cho loại học bổng mà bạn đủ tiêu chuẩn.

08 100% học phí chương trình Đại học.

- GPA lớp 12 từ 9.0/10 trở lên;
- Thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh (tối đa 300 – 500 chữ);
- 02 thư giới thiệu từ nhà trường hoặc các tổ chức bạn đã từng tham gia hoặc 
   công tác;
- Hồ sơ thể hiện các hoạt động ngoại khóa và thành tích đạt được.

24 50% hoặc 25% học phí chương trình Đại học.

Học bổng ngành Ngôn ngữ 02 50% học phí chương trình Cử nhân Ngôn ngữ.

Học bổng ngành Truyền thông Chuyên
nghiệp cho cơ sở Hà Nội 01 50% học phí chương trình Cử nhân Truyền thông

(Truyền thông Chuyên nghiệp).

Học bổng ngành Digital Marketing
cho cơ sở Hà Nội 01 50% học phí chương trình Cử nhân Digital Marketing.

Học bổng ngành Quản lý Chuỗi cung ứng
& Logistics cho cơ sở Nam Sài Gòn 01 50% học phí chương trình Cử nhân Kinh doanh

Quản lý chuỗi cung ứng & Logistics).

- GPA lớp 12 từ 8.5/10 trở lên.

- GPA lớp 12 từ 7.0/10 trở lên và GPA môn toán lớp 12 từ 8.0/10 trở lên.02Học bổng Công nghệ 50% học phí các chương trình Cử nhân Kỹ thuật hoặc 
Cử nhân Công nghệ Thông tin.

- Là nữ sinh viên;
- GPA lớp 12 từ 8.0/10 trở lên.02Học bổng Công nghệ dành cho nữ sinh 50% học phí các chương trình Cử nhân Kỹ thuật hoặc 

Cử nhân Công nghệ Thông tin.

- GPA lớp 12 từ 7.0/10 trở lên.
- Hồ sơ năng lực sáng tạo (bản điện tử).05Học bổng Sáng tạo 50% học phí các chương trình Cử nhân Thiết kế hoặc 

Cử nhân Quản lý và Kinh doanh Thời trang.

- GPA lớp 12 từ 7.0/10 trở lên và GPA môn toán lớp 12 từ 9.0/10 trở lên.01Học bổng Giáo sư Nguyễn Văn Đạo 50% học phí chương trình Đại học.

Học bổng Giáo sư Luke McLachlan ngành
Kinh doanh Quốc tế 01 50% học phí chương trình Cử nhân Kinh doanh

(Kinh doanh Quốc tế). - GPA lớp 12 từ 8.5/10 trở lên.

Học bổng Chắp cánh ước mơ 01

- 100% học phí chương trình tiếng Anh và đại học, và các 
   khoản phí bắt buộc với sinh viên tại RMIT Việt Nam;
- Một suất ở tại ký túc xá cơ sở Nam Sài Gòn (nếu cần);
- Sinh hoạt phí hàng tháng;
- Một máy tính xách tay và công nghệ hỗ trợ (nếu cần);
- Chi phí di chuyển về quê nhà (nếu cần).

- Quốc tịch Việt Nam;
- Đã hoàn tất chương trình Trung học phổ thông;
- Bị khiếm khuyết(*) và/hoặc gặp khó khăn về tài chính;
- Được giới thiệu bởi một tổ chức cộng đồng có uy tín như Loretto, HeartReach,
   Smile, DRD, KOTO, và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại địa phương, v.v.

- Hoàn thành chương trình lớp 12 ngoài Việt Nam;
- GPA lớp 12 từ 75% trở lên hoặc tương đương;
- Phải thỏa được các yêu cầu đầu vào của ngành học.

09Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho
sinh viên quốc tế 50% hoặc 25% học phí chương trình Đại học.



IELTS (Học thuật):
       6.5+ (không kỹ năng nào dưới 6.0); hoặc

TOEFL iBT:
       TOEFL IBT 79+ (điểm tối thiểu từng kỹ năng:  
       Đọc 13, Nghe 12, Nói 18, Viết 21); hoặc

Chứng chỉ tiếng Anh tương đương.
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Điều kiện Học thuật
Hoàn thành chương trình lớp 12 tại Việt Nam với:
     Bằng tốt nghiệp THPT; hoặc
     Bằng cấp tương đương.

Điều kiện Tiếng Anh

Lưu ý: 
Đối với Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế, 
ứng viên phải hoàn thành chương trình lớp 12 ngoài Việt Nam.
Xem chi tiết điểm trung bình lớp 12 (GPA) trong mục điều kiện của
từng loại học bổng.

Các ngày quan trọng
Cơ sở Nam Sài Gòn
       (+84) 28 3776 1369
       enquiries@rmit.edu.vn

Cơ sở Hà Nội
       (+84) 24 3726 1460
       hanoi.enquiries@rmit.edu.vn

www.rmit.edu.vn/vi/hoc-bong







17:00, 10/07/2019:
Hạn cuối nộp học bổng.
10/09/2019:       
Công bố kết quả học bổng.

Liên hệ

Trong 17 năm qua, RMIT Việt Nam đã trao tặng gần 1,111 suất học bổng trị giá trên 270 tỉ đồng cho nhiều tài năng trẻ đến từ 
Việt Nam và khắp nơi trên thế giới – các bạn trẻ sở hữu những phẩm chất mà RMIT Việt Nam trân trọng và lấy làm tự hào.

Đối với học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế, 
vui lòng xem các ngày quan trọng trên website của RMIT Việt Nam.   

Các bước nộp hồ sơ học bổng
Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học 
vào Đại học RMIT Việt Nam

Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến 
trước hạn cuối của học bổng (nên nộp sau khi bạn đã 
nhận thư mời nhập học của RMIT Việt Nam)

Nộp thêm hồ sơ theo yêu cầu.
(Chỉ dành cho các ứng viên nộp Học bổng 
Hiệu trưởng và Học bổng Sáng tạo)
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