Trải nghiệm đẳng cấp
Chất lượng hàng đầu

Học tập tại
Sự lựa chọn thông minh
cho giáo dục, sự nghiệp
và cuộc sống
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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

Kết nối toàn cầu, là
nơi đặt trụ sở của
nhiều công ty hàng
đầu thế giới

Bằng cấp được
công nhận, kỹ
năng được đánh
giá cao

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.

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.

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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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.

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.
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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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CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI
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Học viện Công nghệ Athlone
Đại học CCT College Dublin
Học viện Công nghệ Cork
Đại học Dorset
Dublin Business School
Dublin City University
Học viện Công nghệ Dundalk
Galway Business School
Học viện Công nghệ Galway Mayo
Griffith College
ICD Business School
Independent Colleges
Học viện Nghệ thuật, Thiết kế & Công nghệ
Học viện Công nghệ Carlow
Học viện Công nghệ Sligo
Học viện Công nghệ Tralee
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Học viện Công nghệ Letterkenny
Học viện Công nghệ Limerick
Mary Immaculate College
Đại học Maynooth
Đại học Quốc gia Ireland
Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Quốc gia
Đại học Quốc gia Ireland tại Galway
Royal College of Surgeons in Ireland
Trường Quản lý Khách sạn Shannon
Đại học Công nghệ Dublin
Trinity College Dublin
University College Cork
University College Dublin
University of Limerick
Học viện Công nghệ Waterford
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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.

1

về
Thứ
Miễn dịch học

5

về
Thứ
Khoa học
Vật liệu

8

về
Thứ
Sinh học
phân tử &
Gene

2

về
Thứ
Khoa học
Nông nghiệp

7

Thứ về
Vi sinh
vật học

9

về
Thứ
Nghiên cứu
Y học
Cơ bản

3

về
Thứ
Công nghệ
Nano

8

về
Thứ
Khoa học
thần kinh &
Hành vi

11

về
Thứ
Hoá học

Nguồn: SFI
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IRELAND

TIÊU CHUẨN CHO SỰ VƯỢT TRỘI

1

Thứ
thế giới
về chuyển giao
kiến thức

5

Thứ
thế giới
về tác động
của tri thức

7

Thứ
thế giới
về tính cạnh tranh
của nền kinh tế

6

Thứ
thế giới
về mức độ thu
nhận tri thức

10

Thứ
thế giới về
chỉ số sáng tạo

• 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;

NHỮNG CÔNG TY HÀNG ĐẦU
CÓ TRỤ SỞ TẠI IRELAND

• 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

IRELAND - CƠ HỘI TIẾP CẬN CÓ MỘT KHÔNG HAI
VỚI CÁC CƠ HỘI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP
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!
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QUÁ TRÌNH
NỘP HỒ SƠ
 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.
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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.
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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.
Cử NHÂN

SAU ĐẠI HỌC

KINH DOANH

€9.850 €19.500

€9.950 €34.500

KỸ THUẬT

€9.850 €25.500

€9.950 €25.000

KHOA HỌC &
CÔNG NGHỆ

€9.850 €25.500

€9.950 €27.000

NGHỆ THUẬT
& NHÂN VĂN

€9.850 €19.500

€9.950 €19.000

€46.500 €55.000

€18.000 €32.000

Y KHOA &
KHOA HỌC
SỨC KHỎE

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

VISA SINH VIÊN
LÀM VIỆC TRONG
THỜI GIAN HỌC

Vì Việt Nam không thuộc Liên
minh châu Âu bạn sẽ cần có visa
sinh viên để đến học tại 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.

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

 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.

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.
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CƠ HỘI LÀM VIỆC
SAU KHI TỐT NGHIỆP
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

CƠ HỘI HỌC BỔNG
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.
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YÊU CẦU VỀ

TIẾNG ANH
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.

Chứng chỉ

Cấp độ yêu cầu

Tiếng Anh GCSE

Điểm C

Tiếng Anh GCE O-Level của
Đại học Cambridge

Điểm C

IELTS

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

Cambridge Proficiency

Điểm C (CEFR level C1 hoặc C2)

Cambridge Advanced

Điểm C (CEFR level C1 hoặc C2)

Cambridge First Certificate

Điểm C hoặc hơn (CEFR level C1 hoặc C2)

Pearsons

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

TOEFL

580 (thi trên giấy-PBT) hoặc 90 (thi trên
internet)
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THẾ GIỚI
NHỎ BÉ

Địa điểm và khoảng thời
gian từ Ireland đến các
nơi trên thế giới:

CANADA

7 Tiếng

ANH

1 Tiếng

IRELAND
MỸ

7 Tiếng
GHANA

10 Tiếng
MEXICO

14 Tiếng

BRAZIL

12Tiếng
COLOMBIA

14 Tiếng
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CHÂU ÂU

1.5-2 Tiếng

BẮC KINH

14 Tiếng
ẤN ĐỘ

9 Tiếng
VIỆT NAM

11 Tiếng
DUBAI

8 Tiếng
kuala lumpur

13 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.
www.educationinireland.com
Education in Ireland Vietnam
Education in Ireland Vietnam
@EduIreland
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Tương lai của bạn
bắt đầu từ đây
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Education in Ireland Vietnam

Education in Ireland Vietnam

@EduIreland

