
Trải nghiệm đẳng cấp
chấT lượng hàng đầu
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BẠn ĐAng ĐỌc nhỮng 
dÒng nàY, cÓ nghĨA Là 

BẠn ĐAng chuẨn BỊ cho 
mỘT TrOng nhỮng QuYẾT 

đỊnh Quan Trọng nhấT 
TrOng đỜi - Du học 

chưa bao giờ trải nghiệm học tập, sống và làm việc ở một quốc 
gia khác lại có giá trị như hiện nay. Là những công dân toàn cầu, 
cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng phong phú hơn khi chúng 
ta lắng nghe, học hỏi và hiểu biết về nhau nhiều hơn. 

Mỗi ngày tại ireland, hơn 160.000 sinh viên quốc tế tham dự các 
khoá ngắn hạn, cử nhân hay sau đại học. Khi lựa chọn ireland, sinh 
viên đã tham gia vào cộng đồng các nhà nghiên cứu, học thuật, 
và đổi mới - những người đang hợp tác và sáng tạo ra những giải 
pháp đáp ứng những thách thức và cơ hội mà thế kỷ 21 mang lại.

Là nước nói tiếng Anh ở trung tâm châu Âu, ireland có mạng 
lưới kết nối toàn cầu. các sinh viên tốt nghiệp không chỉ mang 
theo những kiến thức và bằng cấp ireland trên hành trình của họ. 
Thông qua trải nghiệm học tập, sinh hoạt và làm việc, các sinh 
viên của chúng tôi phát triển các kỹ năng luôn là yêu cầu hàng 
đầu của các nhà tuyển dụng:

Khả năng lãnh đạo

năng lực hợp tác, phối hợp hiệu quả

Khả năng sáng tạo và linh hoạt 

cảm ơn bạn đã lựa chọn ireland,  
những lời chào mừng nồng nhiệt nhất 
đang chờ đón bạn.

giLes o’neiLL
giám đốc, Education in ireland
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BẰng cẤp 
TẠi iReLAnd
hỘ chiẾu TỚi 
Thành công

cho dù lựa chọn phát triển 
sự nghiệp ở đâu, bằng cấp 
tại ireland sẽ giúp bạn được 
công nhận và đánh giá cao 
trên toàn thế giới. 

lỜi chàO mừng 
nồng nhiệT nhấT Từ 
mỘT đấT nưỚc nói 
TiẾng anh

Tuy là một đất nước nhỏ nằm 
phía Tây châu Âu, ireland 
nổi tiếng với môi trường thân 
thiện và an toàn cho các sinh 
viên lựa chọn du học tại đây. 
Theo các chỉ số toàn cầu, 
chúng tôi luôn nằm trong 
nhóm các nước an toàn và có 
môi trường ổn định nhất thế 
giới. ireland nằm trong top 
20 nước của chỉ số hòa bình 
Toàn cầu 2019.

KẾT nối TOàn cầu, là 
nơi đặT Trụ Sở của 
nhiều công TY hàng 
đầu ThẾ giỚi

ireland có nhiều tập đoàn 
hàng đầu thế giới và 
được hầu hết các công ty 
đa quốc gia lựa chọn để 
đặt trụ sở châu Âu của 
họ. Lực lượng lao động 
chất lượng cao là sản 
phẩm của hệ thống giáo 
dục đẳng cấp quốc tế 
giúp các công ty tiếp cận 
tốt nhất các cơ hội mà hệ 
sinh thái ireland tạo ra.

Bằng cấp được 
công nhận, Kỹ 
năng được đánh 
giá caO

ireland là đất nước 
biểu trưng cho tính 
sáng tạo, linh hoạt và 
tinh thần tiên phong, 
nơi mà nền giáo dục 
tạo ra các sinh viên 
tốt nghiệp có các 
kỹ năng độc nhất 
và sẵn sàng cho thị 
trường lao động của 
ngày hôm nay. 
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cơ hỘi Việc làm 
Sau Khi TốT nghiệp

có vô vàn các cơ hội phát triển sự 
nghiệp dành cho bạn ở ireland và 
chúng tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất 
để bạn có thể tiếp cận các cơ hội này. 
Theo khuôn khổ Đề án sau đại học, 
các sinh viên ngoài Liên minh châu 
Âu có thể ở lại tìm việc làm 24 tháng 
sau khi tốt nghiệp. Trong thời gian này, 
bạn có thể làm việc 40h/tuần. sau 24 
tháng, bạn có cơ hội để đăng ký Thẻ 
Xanh hoặc giấy phép Lao động.

Sự hỗ Trợ TốT nhấT chO 
Sinh Viên Quốc TẾ

chúng tôi đánh giá cao đóng góp của 
các sinh viên quốc tế trong đời sống 
của các trường đại học ireland. hàng 
năm chúng tôi chào đón hơn 160.000 
sinh viên từ tất cả các nước trên thế 
giới đến học tập. Để tạo những điều 
kiện tốt nhất cho các sinh viên, các 
nhân viên phòng quốc tế ở mỗi trường 
đại học sẽ hỗ trợ bạn, trả lời các câu 
hỏi của bạn - ngay từ khi bạn chưa 
đến ireland. 
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TƯƠng LAi 
cỦA BẠn, 
lựa chọn 
của BẠn
lựa chọn khoá học có thể là 
một thách thức, chúng tôi 
hiểu, đây là sự đầu tư cho 
tương lai của chính bạn.

Ba mươi mốt cơ sở giáo dục đại học tại 
ireland cung cấp hơn 5.000 chương trình 
đào tạo đã được kiểm định chất lượng! 
Trong khi có rất nhiều sự lựa chọn, bạn 
luôn có thể yên tâm rằng các khóa học 
này đều trang bị cho bạn những kỹ năng 
đạt tiêu chuẩn quốc tế và bằng cấp được 
công nhận trên toàn thế giới.

dù mong muốn tìm kiếm một ngôi trường 
có ưu thế về ngành kinh doanh, một trung 
tâm đẳng cấp về khoa học và công nghệ, 
khóa học tiếng Anh, hay khoa nghệ thuật 
và nhân văn...bạn đều có thể tìm thấy tại 
ireland.
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ĐẠT nhiỀu Thành 
Tựu hƠn nỮA
ThaY đỔi cuỘc 
Sống Không chỈ 
của riêng BẠn

Từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội và nhân 
văn, các chương trình nghiên cứu của chúng tôi giúp 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thay đổi cuộc sống. Với 
2.715 dự án hợp tác với các đối tác quốc tế, có rất 
nhiều cơ hội ở mỗi trường đại học và học viện ireland.  

irElanD - Trung tâm nghiên cứu 
đột phá dẫn đầu  

ireland luôn được 
coi là một trung 
tâm đổi mới sáng 
tạo hàng đầu. các 
trường đại học của 
chúng tôi tiến hành 
các chương trình 
nghiên cứu trong 
các lĩnh vực tiên tiến 
nhất, thông qua hợp 
tác với các tập đoàn 
hàng đầu của quốc 
gia và thế giới. 

nguồn: SFI

miễn dịch học

Khoa học
Vật liệu

Sinh học
phân tử & 
gene

Khoa học 
nông nghiệp

Vi sinh
vật học

nghiên cứu 
Y học 
cơ bản

công nghệ 
nano

Khoa học 
thần kinh & 
hành vi

hoá học 

Thứ 1 về

Thứ 5 về

Thứ 8 về

Thứ 2 về

Thứ 7 về

Thứ 9 về

Thứ 3 về

Thứ 8 về

Thứ 11 về



9

Rất nhiều công ty đa quốc 
gia hàng đầu thế giới như: 
google, Facebook, Twitter, 
Apple, intel, genzyme, 
ericsson, Allianz, Takeda, 
paypal, Abbott, Lilly, Linkedin, 
salesforce và eA games có 
trụ sở quốc tế, châu Âu hay 
Trụ sở phụ trách khu vực 
châu Âu, Trung Đông và châu 
phi tại ireland. Thực tế, nơi 
đây đã trở thành căn cứ châu 
Âu cho hơn 1.000 công ty đa 
quốc gia. 

các tập đoàn toàn cầu này 
có một điểm chung: nhu cầu 
với lực lượng lao động chất 
lượng cao. hàng nghìn sinh 
viên tốt nghiệp từ ireland đã 
trở thành các nhà đổi mới 
sáng tạo và lãnh đạo trong 
lĩnh vực của họ. vì các khóa 
học thường bao gồm các cơ 
hội thực tập, do vậy học tập 
tại ireland có thể là nơi khởi 
đầu cho sự nghiệp thành 
công của bạn sau này!

irElanD - cơ hỘi TiẾp cận có mỘT Không hai 
VỚi các cơ hỘi pháT TriỂn Sự nghiệp

nhỮng công TY hàng đầu
có Trụ Sở TẠi irElanD 

irElanD
Tiêu chuẨn chO Sự VượT TrỘi 

Thứ 10
 thế giới về 
chỉ số sáng tạo

về tính cạnh tranh 
của nền kinh tế

Thứ 7 thế giới

về chuyển giao 
kiến thức

về tác động 
của tri thức

Thứ 1 thế giới
về mức độ thu 
nhận tri thức

Thứ 6 thế giớiThứ 5 thế giới

9/10 công ty công nghệ thông tin hàng đầu thế giới;

8/10 công ty trò chơi hàng đầu;

8/10 công ty dược phẩm hàng đầu thế giới;

6/7 công ty chẩn đoán hàng đầu;

15/20 công ty thiết bị y tế hàng đầu;

50% công ty dịch vụ tài chính dẫn đầu thế giới;

5/10 công ty trong danh sách công ty sáng tạo nhất 
Thế giới của Forbes... đều được vận hành từ ireland. 

nguồn: IDA Ireland

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 lựa chọn TrưỜng 
    & KhOá học
Tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt 
về trường và khoá học mà bạn quan tâm. 
Khi đã có được lựa chọn, hãy liên hệ với 
trường mà bạn dự định theo học và đề 
nghị họ gửi cho bạn thông tin chi tiết về 
khoá học cũng như thủ tục nộp hồ sơ. 
(Thủ tục này có thể khác nhau đối với các 
trường khác nhau, vì vậy nếu bạn muốn 
nộp đơn vào nhiều hơn một trường, hãy 
hỏi thủ tục của từng trường.)

 nỘp hồ Sơ
hãy nghiên cứu thật kỹ các thông tin mà 
trường gửi cho bạn. Trước khi nộp hồ sơ, 
hãy đảm bảo rằng điểm tiếng Anh và học 
tập của bạn đáp ứng tiêu chuẩn trường 
yêu cầu. Ở đây cũng vậy, các tiêu chuẩn 
có thể khác nhau với mỗi trường. Điều 
quan trọng là bạn cung cấp tất cả các hồ 
sơ được yêu cầu. 

 hồ Sơ được chấp nhận
nếu hồ sơ của bạn được chấp nhận, xin 
chúc mừng! Bây giờ, bạn sẽ được yêu 
cầu chuyển phí nhập học. việc nộp phí  
nhập học càng sớm càng tốt rất quan 
trọng để đảm bảo giữ được chỗ. 

  đặT chỗ ở
Khi bạn đã được trường nhận và đã 
khẳng định lại với trường về việc theo học 
của mình, hãy bắt đầu nghĩ tới vấn đề ăn 
ở sinh hoạt tại ireland. 

nhìn chung, ở ireland có ba loại chỗ ở 
cho sinh viên: nhà thuê, ký túc xá, và ở 
nhà người địa phương (homestays). hầu 
hết các trường đại học đều có cán bộ 
phụ trách để giúp bạn quyết định chỗ ở 
nào phù hợp với bạn. Điều quan trọng 
nhất là bạn thu xếp vấn đề chỗ ở trước 
khi đến ireland. 

 chuẨn BỊ hỘ chiẾu
Đảm bảo chắc chắn bạn có hộ chiếu càng 
sớm càng tốt. nếu bạn đã có hộ chiếu, 
hãy kiểm tra xem hộ chiếu còn hạn không. 
nếu hộ chiếu chỉ còn hạn trong vòng ít 
hơn 12 tháng, hãy làm hộ chiếu mới. 

 KiỂm Tra các QuY đỊnh 
ViSa & nhập cảnh
hãy tiến hành tìm hiểu việc làm hồ sơ xin 
thị thực. Xem thêm trang 11 về thủ tục 
visa cho sinh viên.

 BẠn đÃ đẾn nơi!
Xin chào mừng! Khi đến ireland, hãy nhớ 
chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết và đảm 
bảo chắc chắn bạn đã tuân thủ tất cả các 
quy định về visa. nếu bạn ở lại ireland 
nhiều hơn 90 ngày, bạn sẽ phải đăng ký 
với gardai (cơ quan cảnh sát ireland). 
hãy làm điều này trong vòng ba tháng 
sau khi đến nơi. 

Quá TRÌnh 
nỘp hồ Sơ
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hỌc phÍ
chi phÍ 
Sinh hOẠT học phí khác nhau tùy thuộc từng 

trường và khoá học. hãy kiểm tra 
mức học phí với trường mà bạn 
chọn theo học trước khi quyết 
định nộp hồ sơ.

chi phÍ 
Sinh hOẠT
chi phí sinh hoạt phụ thuộc vào nơi bạn sẽ 
theo học; vào loại nhà ở mà bạn chọn; cũng 
như mức độ chi tiêu của cá nhân bạn. nhìn 
chung, hãy chuẩn bị khoảng 7.500 đến 
15.000 euro một năm. Tiền thuê nhà cũng 
như phí dịch vụ thường sẽ rẻ hơn ở các nơi 
ngoài dublin. 

12

Kinh DOanh

Kỹ ThuậT

KhOa học & 
công nghệ

nghệ ThuậT 
& nhÂn Văn

Y KhOa & 
KhOa học 
SỨc KhỎE

€9.850 - 
€19.500

€9.850 - 
€25.500

€9.850 - 
€25.500

€9.850 - 
€19.500

€46.500 - 
€55.000

€9.950 - 
€34.500

€9.950 - 
€25.000

€9.950 - 
€27.000

€9.950 - 
€19.000

€18.000 - 
€32.000 

Sau đẠi học cử nhÂn
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làm Việc TrOng 
ThỜi gian học

nếu đáp ứng đủ một số điều kiện, bạn 
có thể được làm thêm trong thời gian 
học. sinh viên quốc tế có visa stamp 2 
được làm việc 40 giờ trong tuần trong 
các tháng sáu, Bảy, Tám và chín, và từ 
ngày 15 tháng Mười hai đến 15 tháng 
Một. ngoài các khoảng thời gian này, 
sinh viên có visa stamp 2 chỉ được 
phép làm việc 20 giờ mỗi tuần. Bạn sẽ 
không được phép tiếp tục làm việc khi 
visa stamp 2 của bạn hết hạn.

nếu bạn là sinh viên theo học một khoá 
học dài hạn, bạn được phép làm việc khi:

Bạn đã đăng ký với cơ quan nhập 
cảnh của cảnh sát ireland (gniB).
Bạn theo học một khoá học lấy bằng 
từ cơ sở giáo dục được Bộ giáo dục 
và Kỹ năng công nhận.
Bạn theo học chương trình từ Bậc 7 
trở lên theo Khung Trình độ Quốc gia.
Khoá học của bạn có thời gian học ít 
nhất 15 giờ mỗi tuần. 
giờ học của bạn là từ 8 giờ sáng 
đến 6 giờ tối trong ít nhất 25 tuần 
một năm. 
Bạn theo học một chương trình có 
thời gian ít nhất 1 năm. 

vì việt nam không thuộc Liên 
minh châu Âu bạn sẽ cần có visa 
sinh viên để đến học tại ireland. 

ireland cũng không thuộc khối visa 
schengen, vì vậy nếu bạn đã có visa 
schengen, bạn vẫn cần có visa cho ireland. 

QuY TrÌnh 
nỘp hồ Sơ ViSa
Bước đầu tiên là điền hồ sơ theo 
link dưới đây. Quá trình xét duyệt 
hồ sơ sẽ được bắt đầu chỉ khi 
đơn xin visa được điền và các 
giấy tờ cần thiết, ảnh hộ chiếu và 
phí visa đã được nộp đầy đủ cho 
cơ quan có thẩm quyền.

Đọc kỹ các chi tiết của hồ sơ xin 
visa. nếu bạn không nộp đủ giấy tờ 
cần thiết, visa của bạn sẽ bị từ chối.  

Điền đơn xin visa online: 
https://www.visas.inis.gov.ie/avats/onlinehome.aspx
Kiểm tra với Đại sứ quán ireland 
(www.dfa.ie/vietnam) về những thủ tục bạn cần 
hoàn thành, trong đó có nộp ảnh hộ chiếu, lệ phí 
thị thực và các giấy tờ liên quan bắt buộc khác
Kiểm tra tình trạng visa của bạn tại link: 
http://www.inis.gov.ie/en/inis/pages/visa%20decisions
sau khi đến ireland, hãy đặt hẹn với cục Quản 
lý Quốc tịch và nhập cư ireland (inis) thông qua 
trang burghquayregistrationoffice.inis.gov.ie, 
và nộp 300euro để lấy Thẻ tạm trú. 









visA sinh viÊn
làm Việc TrOng 
ThỜi gian học
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cơ hỘi học BỔng

cơ hỘi làm Việc 
Sau Khi TốT nghiệp

có hơn một nghìn học bổng dành cho các sinh viên quốc tế. các học bổng này được 
cấp theo nhiều nguồn khác nhau, trong đó có chính phủ ireland, các trường đại học, và 
các tổ chức khác. Điều kiện để cấp học bổng hoàn toàn phụ thuộc vào các cơ quan tổ 
chức này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.educationinireland.com và theo 
dõi trang Facebook education in ireland vietnam. 

Theo Đề án sau Đại học, các sinh viên ngoài Liên minh châu Âu, bao gồm sinh viên 
việt nam có bằng từ cử nhân trở lên có thể ở lại ireland 24 tháng sau khi tốt nghiệp 
để tìm việc làm. 

lưu ý: cơ quan nhập cảnh của cảnh sát ireland (gniB) quản lý việc đăng ký tạm 
trú đối với các địa bàn ngoài dublin. cơ quan này có chi nhánh tại cork, galway, 
Limerick, sligo, Waterford, Athlone, dundalk, Letterkenny.

http://www.inis.gov.ie/en/inis/pages/registration-offices
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để được chấp nhận vào một 
khoá học dài hạn tại ireland, 
sinh viên phải đáp ứng trình 
độ về tiếng anh. 

Tất cả các chứng chỉ tiếng Anh (bao gồm các chứng chỉ như dưới đây) phải được cấp 
trong vòng 2 năm tính đến ngày dự kiến bắt đầu khoá học. 

YÊu cẦu vỀ

TiẾng anh

chỨng chỈ 

Tiếng anh gcSE

cambridge proficiency

cambridge advanced

cambridge First certificate

pearsons

TOEFl

điểm c

điểm c (cEFr level c1 hoặc c2)

điểm c (cEFr level c1 hoặc c2)

điểm c hoặc hơn (cEFr level c1 hoặc c2)

Ít nhất 61 điểm (trong đó không có kỹ năng 
nào dưới 59) 

580 (thi trên giấy-pBT) hoặc 90 (thi trên 
internet)

Tiếng anh gcE O-level của 
đại học cambridge

iElTS

điểm c

điểm trung bình 6.0-6.5, không có kỹ năng 
nào dưới 6.0

cấp đỘ Yêu cầu
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ThẾ giỚi
nhỎ BÉ

địa điểm và khoảng thời 
gian từ ireland đến các 
nơi trên thế giới:

16

irElanD

BraZil
12Tiếng

anh
1 Tiếng

ghana
10 Tiếng

mỹ
7 Tiếng

cOlOmBia

mEXicO

14 Tiếng

14 Tiếng

canaDa
7 Tiếng
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chÂu Âu
1.5-2 Tiếng

ấn đỘ
9 Tiếng

DuBai
8 Tiếng

Kuala lumpur
13 Tiếng

BẮc Kinh
14 Tiếng

ViệT nam
11 Tiếng
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LiÊn hệ
VỚi chÚng Tôi
chúng tôi luôn ở đây, sẵn sàng 
giúp bạn tìm hiểu thêm về du 
học tại ireland.

Education in ireland Vietnam            

Education in ireland Vietnam             

@Eduireland

www.educationinireland.com
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TƯƠng LAi cỦA BẠn
BắT ĐẦu Từ ĐÂY

Education in ireland Vietnam            Education in ireland Vietnam             @Eduireland


