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Trường Đại học Trung Sơn nổi tiếng về nghiên cứu khoa học, nghiên 

cứu văn hóa và đào tạo nhân tài ở miền Nam Trung Quốc, là một trường 

đại học tổng hợp hiện đại hạng nhất trong Trung Quốc và nổi tiếng trên 

thế giới với truyền thống lâu đời trong việc triển khai giao lưu và hợp tác 

về giáo dục và đào tạo với các trường đại học nước ngoài. Nhằm nâng 

cao sức ảnh hưởng về giáo dục và đào tạo trong khu vực, thu hút ngày 

càng nhiều lưu học sinh nước ngoài vào trường học tập, trường Đại học 

Trung Sơn đã thiết lập Học bổng lưu học sinh hệ cử nhân nước ngoài để 

hỗ trợ những học sinh ưu tú của các nước ASEAN vào trường theo học 

học vị cử nhân. 

    I. Điều kiện xin học bổng: 

    1. Quốc tịch không phải là Trung Quốc, cầm hộ chiếu nước ngoài có 

hiệu lực và phù hợp với những yêu cầu đối với lưu học sinh tại Trung 

Quốc; sức khỏe khá, thân thiện với Trung Quốc, tuân thủ pháp luật và kỷ 

luật, cần cù hiếu học, phẩm hạnh đoan chính, không có hành vi vi phạm 

luật pháp và vi phạm kỷ luật trường học ở Trung Quốc. 

    2. Tốt nghiệp tú tài với thành tích ưu tú hoặc có tài năng suất sắc 

trên những lĩnh vực như phục vụ xã hội, thể thao, âm nhạc, văn hóa và tài 

năng lãnh đạo. Tiêu chuẩn cụ thể có thể do các đơn vị giới thiệu như đại 

sứ quán và lãnh sự quán quyết định xét theo thực trạng giáo dục và đào 

tạo trong nước sở tại của lưu học sinh, và lập biên bản gửi cho trường Đại 

học Trung Sơn. 

3. Yêu cầu ngôn ngữ:  

Chuyên ngành khoa văn/quản lý-kinh tế: Chứng chỉ HSK cấp 5 (180 

điểm trở lên); 

Chuyên ngành khoa học tự nhiên và bách khoa/y khoa: Chứng chỉ 

HSK cấp 4 (180 điểm trở lên). 



Trường hợp được tiếp nhận mà trình độ tiếng Hán chưa đạt yêu cầu, 

chỉ được học các môn chuyên ngành cử nhân dạy bằng tiếng Hán sau khi 

học xong môn tiếng Hán và đạt được tiêu chuẩn qua 1 năm học tập tiếng 

Hán. 

    4. Người xin học bổng phải có Thư giới thiệu của các đơn vị giới 

thiệu như đại sứ quán và lãnh sự quán.  

    II. Kế hoạch tuyển sinh: 200 học sinh 

Về nguyên tắc, mỗi nước tuyển 20 học sinh ưu tú, nhưng số người 

cụ thể có thể được điều chỉnh theo tình hình xin học bổng thực tế của mỗi 

nước. 

III. Thời gian xin học bổng: 

Ngày 15 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 

    IV. Phương pháp xin học bổng: 

    1. Người xin học bổng phải nộp đơn xin cho các đơn vị giới thiệu 

như đại sứ quán và lãnh sự quán. Các loại hồ sơ và điều kiện xin học 

bổng như sau: 

Thứ 

tự 
Hồ sơ Yêu cầu 

1 
Giấy tờ công chứng cho bằng tốt 

nghiện tú tài và bảng điểm 

Trường hợp chưa tốt nghiệp khi xin học bổng, 

phải nộp giấy chứng minh sắp tốt nghiệp của 

trường đang theo học. 

2 Bản sao chứng chỉ ngôn ngữ 
Nộp chứng chỉ ngôn ngữ phù hợp với Điều kiện 

xin học bổng. 

3 

Bản sao bằng khen và giải 

thưởng hoặc giấy chứng minh lý 

lịch 

Trường hợp các chứng chỉ không phải viết 

bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, phải cung 

cấp thêm bản dịch bằng tiếng Trung hoặc tiếng 

Anh. 

4 Trần thuật cá nhân 

（1）Phải viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, 

nội dung bao gồm tự giới thiệu, kinh nghiệm 

học tập có ấn tượng sâu sắc, hứng thú, sở thích, 

mức độ hiểu biết về học viện đang xin vào học, 

mục tiêu học tập và quy hạch nghề nghiệp sau 

khi tốt nghiệp v.v.  

（2）Ở phần cuối trần thuật cá nhân, người xin 

học bổng phải ghi rõ “Tôi cam đoan các thông 

tin và tất cả hồ sơ xin học bổng do tôi cung cấp 

đều đúng sự thật.” và ký tên xác nhận. Không 

có lời cam đoan và chữ ký của người xin học 



bổng, thì tất cả hồ sơ đều sẽ được coi là không 

có hiệu lực. 

Người xin học bổng đủ tư cách sẽ nhận được Thư giới thiệu của các 

đơn vị giới thiệu như đại sứ quán và lãnh sự quán. 

    2. Các bước nộp đơn xin học bổng như sau: 

    （1）Đăng ký trên mạng 

Người xin học bổng mở tài khoản và đăng nhập tại địa 

chỉhttp://application.sysu.edu.cn là trang web đăng ký của trường. Xin 

chọn Học bổng cấp trường, điền đơn xin cho chính xác và đầy đủ. Tải lên 

bản scan của các tài liệu xin học bổng như trang thông tin cá nhân trên hộ 

chiếu, giấy tờ công chứng cho bằng tốt nghiệp tú tài và bảng điểm, chứng 

chỉ ngôn ngữ, bằng khen và giải thưởng và giấy chứng minh lý lịch, trần 

thuật cá nhân và Thư giới thiệu v.v. 

    （2）Điều cần lưu ý 

    A. Sau khi nộp Đơn xin nhập học trên mạng, không cần gửi hồ sơ 

xin học bổng qua bưu điện nữa. 

    B. Trên hệ thống đăng ký, hồ sơ do người xin học bổng tải lên phải 

rõ nét dễ đọc. Nếu hồ sơ không phù hợp với yêu cầu, nhà trường sẽ không 

xử lý. 

    V. Mức tài trợ: 

    1. Chuyên ngành khoa văn/ Quản lý-kinh tế: 56.000 NDT/người/ 

năm học (gồm học phí 26.000 NDT/người/năm học và sinh hoạt phí 

30.000 NDT/người/năm học ) 

    2. Chuyên ngành khoa học tự nhiên và bách khoa: 63.800 NDT 

/người/năm học (gồm học phí 33.800 NDT/người/năm học và sinh hoạt 

phí 30.000 NDT/người/năm học) 

    3. Chuyên ngành y khoa: 78.000 NDT/người/năm học (gồm học phí 

48.000 NDT/người/năm học và sinh hoạt phí 30.000 NDT/người/năm 

học) 

Phần sinh hoạt phí trong học bổng sẽ được một lần gửi vào tài khoản 

ngân hàng cá nhân của sinh viên sau khi khai giảng. Những người nhận 

học bổng sẽ được miễn học phí, nhưng vẫn phải nộp phí nội trú và phí 

http://application.sysu.edu.cn/


bảo hiểm theo mức sinh viên tự phí, và phải tự trả chi phí thị thực sang 

Trung Quốc và chi phí vé máy bay khứ hồi. 

    VI. Thời hạn tài trợ: 

    1. Thời hạn tài trợ của học bổng, trên nguyên tắc bao gồm cả thời 

gian học đại học; 

2. Trường hợp được tuyển mà trình độ ngôn ngữ chưa đạt yêu cầu và 

phải học 1 năm môn tiếng Hán, thời gian học tập đó cũng thuộc diện tài 

trợ của học bổng. 

3. Nhà trường hàng năm đánh giá và thẩm định học bổng căn cứ 

theo tình hình học tập và biểu hiện tổng hợp tại trường. Đã thông qua 

thẩm định, thì có thể tiếp tục nhận học bổng tài trợ. 

    VII. Trình tự tuyển sinh: 

    1. Trong thời gian xin học bổng của từng đợt, trường Đại học Trung 

Sơn và các đơn vị giới thiệu như đại sứ quán và lãnh sự quán cùng nhau 

hướng dẫn, tiếp thu hồ sơ của học sinh và tập hợp lại tại các đơn vị giới 

thiệu như đại sứ quán và lãnh sự quán, sau đó các đơn vị giới thiệu như 

đại sứ quán và lãnh sự quán sẽ chọn giới thiệu những học sinh ưu tú và 

viết Thư giới thiệu cho học sinh. 

2. Trước khi hết hạn xin học bổng từng đợt, các đơn vị giới thiệu 

như đại sứ quán và lãnh sự quán sẽ gửi danh sách giới thiệu sang địa chỉ 

email: wuhao36@mail.sysu.edu.cn và yangwq6@mail.sysu.edu.cn. 

    3. Trong vòng hai tuần sau khi hết hạn nộp đơn xin từng đượt, 

trường chúng tôi sẽ tổ chức Tổ chuyên gia đánh giá thẩm định các hồ sơ 

của học sinh; nếu cần, sẽ tổ chức phỏng vấn từ xa hoặc phỏng vấn tại chỗ 

để có tiến hành đánh giá tổng hợp. 

4. Trước ngày 30 tháng 5, danh sách sẽ được công bố. 

VIII. Cách thức tư vấn 

Người liên lạc: Ngô Hạo, Dương Vị Kình 

Email: wuhao36@mail.sysu.edu.cn, yangwq6@mail.sysu.edu.cn 

Fax: 0086-20-84115621 

Điện thoại: 0086-20-84112480 / 84110848 
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Địa chỉ liên lạc: Office for International Students’ Affairs, Sun 

Yat-sen University, No.135 Xingang Rd. West, Guangzhou, P.R. China, 

510275 

 

 


