Du học Ireland

Tương lai của bạn
bắt đầu từ đây
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LỜI CHÀO MỪNG
NỒNG NHIỆT

“

Ireland chào đón sinh viên từ khắp tới trên thế giới với
lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Là một trong những hệ thống
giáo dục tốt nhất trên thế giới, với hơn 5.000 chương trình
giảng dạy, tất cả đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Là nước nói tiếng Anh duy nhất trong khu vực đồng tiền chung
Châu Âu, Ireland có kết nối toàn cầu và là nơi đặt trụ sở của
nhiều công ty hàng đầu thế giới. Sinh viên có thể làm thêm
ngoài giờ học, nếu muốn, và tận dụng cơ hội ở lại tìm việc làm
24 tháng sau khi tốt nghiệp. Điều này giúp bạn những cơ hội
mở rộng kinh nghiệm nghề nghiệp cho tương lai.
Ireland đào tạo các sinh viên tốt nghiệp độc nhất, đầy sáng
kiến, sáng tạo, và có những kỹ năng sẵn sàng cho thế giới của
tương lai.

”

Được đào tạo ở một nền văn hoá Tây phương, trong môi trường
thân thiện, an toàn là một trải nghiệm quý báu... sự đầu tư đáng
giá cho bản thân bạn.

Giles O’Neill, Giám đốc, Education in Ireland
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Vì sao nên học tại

IRELAND
Hệ thống giáo dục chất lượng cao, giúp
sinh viên có được tấm bằng được công
nhận trên toàn thế giới
Ireland sở hữu một trong những hệ thống giáo dục
tốt nhất trên thế giới, nổi tiếng toàn cầu với chất
lượng đào tạo. Danh tiếng lâu năm ấy có được
chính là nhờ nền giáo dục chất lượng cao được xây
dựng dựa trên cam kết mạnh mẽ về sự vượt trội.

Ireland là quốc gia nói tiếng Anh duy nhất trong khu
vực đồng tiền chung Châu Âu.
Ireland mang lại trải nghiệm giáo dục chất lượng cao nhất,
một sự đầu tư đúng đắn cho cuộc sống.
Ireland đào tạo những sinh viên tốt nghiệp độc nhất, đầy
sáng kiến, sáng tạo, và có những kỹ năng sẵn sàng để làm việc.
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Ireland có kết nối toàn cầu, là nơi đặt trụ sở của nhiều
công ty hàng đầu thế giới.
Ireland mang lại một cuộc đời sinh viên thú vị và năng động
trong một môi trường thân thiện, an toàn và hiếu khách.
Ireland cho phép sinh viên quốc tế cơ hội được làm việc
bán thời gian trong khi học và lựa chọn ở lại 24 tháng sau
khi tốt nghiệp.

“

Cảm nhận chung của mình sau thời gian học tại Ireland là dù các trường ở
thủ đô Dublin hay ở các tỉnh khác, lâu đời hay mới thì họ rất chú trọng đến
việc xây dựng cơ sở hạ tầng (phòng học, phòng lab, thư viện, wifi, phòng
tập...) và cả tạo cảnh quan thiên nhiên gần gũi, không gian thư thái và dịch vụ
hỗ trợ thuận tiện, đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên.

”

Mai Tấn Tài, cựu sinh viên Thạc sỹ ngành Business Information Systems
University College Cork
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LỰA CHỌN
TƯƠNG LAI
CHO CHÍNH BẠN…
Ba mươi tư cơ sở giáo dục đại học tại Ireland
cung cấp hơn 5.000 chương trình đào tạo! Bao
gồm nhiều lĩnh vực, các khoá học đều giúp sinh
viên có được bằng cấp đảm bảo chất lượng,
được quốc tế công nhận. Vì vậy, dù bạn mong
muốn học tập tại một ngôi trường có ưu thế về
ngành kinh doanh, một trung tâm đẳng cấp về
khoa học và công nghệ, khoá học tiếng Anh, hay
khoa nghệ thuật và nhân văn...bạn đều có thể
tìm thấy tại Ireland.

“

Các thày cô dạy chúng mình đều là những người
đã từng làm trong ngành, sau đó về trường và đảm
nhận việc giảng dạy nên các bài giảng luôn có những
thông tin và kinh nghiệm thực tế của các thày cô.
Cách các thày cô làm việc mang đúng tinh thần của
ngành và giống như những gì mà các cô truyền đạt
trong bài giảng: rất gần gũi nhưng cũng rất chuyên
nghiệp. Trong lớp không hề có cảm giác một người
là giảng viên và còn lại là sinh viên, mà tất cả đều
như những người đồng nghiệp trò chuyện và bàn
luận với nhau. Đối với mình, một sinh viên quốc tế,
mình không hề cảm giác mình khác biệt với mọi
người là mấy. Mình thấy mình rất may mắn khi ở
trong một môi trường như vậy.

”

Trần Minh Giang, sinh viên Cử nhân
Học viện Công nghệ Carlow
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CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
TẠI IRELAND
1.

Dublin City University

2.

Đại học Maynooth

3.

Đại học Quốc gia Ireland ở Galway

4.

Trinity College Dublin

5.

University College Cork

6.

University College Dublin

7.

Đại học Limerick

8.

Mary Immaculate College

9.

Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Quốc gia

10. Đại học Y Royal College of Surgeons in Ireland
11. Trường quản lý khách sạn Shannon
12. Uversity
24

13. Học viện Công nghệ Athlone
14. Học viện Công nghệ Cork

21

15. Học viện Công nghệ Dublin
16

13
17

3

1

2

4

6

9

16. Học viện Công nghệ Dundalk

10

12

15

18

19

17. Học viện Công nghệ Galway Mayo

23

27

28

29

30

31

32

33

34

18. Học viện Nghệ thuật, Thiết kế và Công nghệ
19. Học viện Công nghệ Blanchardstown
20. Học viện Công nghệ Carlow
21. Học viện Công nghệ Sligo
22. Học viện Công nghệ Tralee

20

23. Học viện Công nghệ Tallaght
24. Học viện Công nghệ Letterkenny

11

7

25

8

25. Học viện Công nghệ Limerick
26. Học viện Công nghệ Waterford
26

22

27. Trường Công nghệ Máy tính
28. Trường Kinh doanh Dublin
29. Đại học Griffith
30. Đại học IBAT Dublin
14

5

31. Trường Kinh doanh ICD Dublin
32. Đại học Độc lập Dublin
33. Đại học Quốc gia Ireland
34. Đại học Hibernia
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THAY ĐỔI KHÔNG CHỈ

CUỘC SỐNG

CỦA RIÊNG BẠN
Các trường đại học Ireland luôn dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu toàn
cầu. Trong mười chín lĩnh vực khác nhau, các trường Ireland nằm trong
top 1% các cơ quan nghiên cứu có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ví dụ
như, Ireland xếp thứ 14 về khoa học nói chung, và hiện đang nắm giữ
những danh hiệu đầy ấn tượng sau:

Về Hoá học

Về Công nghệ Nano

Về Miễn dịch học

Về Động vật học &
Chế phẩm từ Sữa

Về Khoa học Nông nghiệp

Về Toán học

Chỉ riêng năm 2015, chúng tôi đã có 2.081 chương trình hợp tác với các
đối tác quốc tế. Theo Chỉ số Sáng tạo Toàn cầu 2016, Ireland xếp thứ 7.
Từ các lĩnh vực khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội và nhân văn, các
chương trình nghiên cứu của chúng tôi luôn thúc đẩy sự đổi mới và giúp
thay đổi cuộc sống.

Vậy bạn hãy tham gia cùng chúng tôi nhé?
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IRELAND

NGÔI NHÀ THẾ GIỚI

Một số công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới--như Google, Facebook, Twitter, Apple,
Intel, Genzyme 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 ở Châu Âu cho hơn 1.000 công ty đa quốc gia hàng đầu. Vì các khoá 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!
Thực tế là…

• 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)

Các công ty quốc tế này có một điểm chung: Họ đều yêu cầu một đội ngũ lao
động tinh nhuệ, được đào tạo và có năng lực để thúc đẩy thành công của họ.
Hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp từ Ireland đã trở thành những nhà đổi mới trong
lĩnh vực của họ và là những người lãnh đạo trong công ty của họ.
SAU KHI TỐT NGHIỆP TẠI IRELAND, BẠN CÓ THỂ TRỞ THÀNH
MỘT PHẦN CỦA SỰ THÀNH CÔNG ĐÓ!
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HỌC TẬP TẠI IRELAND
QUÁ TRÌNH NỘP HỒ SƠ
Có bảy bước để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm du học tại Ireland!
 LỰA CHỌN TRƯỜNG &
KHOÁ HỌC
Tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt
về trường và khoá học mà bạn quan tâm.
Một 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 đạt tiêu chuẩn
trường yêu cầu. Ở đây cũng vậy, các
tiêu chuẩn đó 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 học phí. Việc nộp học phí
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
12

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 (home-stays). Hầu
hết các trường đại học đều có cán bộ
phụ trách để giúp bạn quyết định chỗ
ở nào phù hợp nhất đối với bạn. Điều
quan trọng nhất là bạn thu xếp được
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 VÀ NHẬP CẢNH
Xem phần Hỏi và Đáp liên quan đến
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 Garda (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 tuỳ 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.
Các mức phí sau đây là để tham khảo:

Ngành học

Cử nhân

Sau Đại học

€45,000 - €52,000

€4,000 - €31,000+

KỸ THUẬT

€9,750 - €23,000

€9,250 - €24,000

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

€9,750 - €22,000

€9,250 - €45,000

NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN VĂN

€9,750 - €20,000

€9,250 - €22,000

KINH DOANH

€9,750 - €18,000

€9,250 - €34,500

KHOA HỌC Y DƯỢC VÀ Y TẾ

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
cá nhân của bản thân bạn. Nhìn chung,
hãy chuẩn bị khoảng 7.500 đến 12.000
Euro một năm (tuỳ vào nơi bạn sẽ theo
học và lối sống của bạn).
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VISA SINH VIÊN

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
z Đơn xin visa online: https://www.visas.

inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx
z Bước đầu tiên là điền hồ sơ theo
link trên. 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.
z Đọc kỹ các chi tiết của hồ sơ xin visa.
z Nếu bạn không nộp đủ giấy tờ cần
thiết, visa của bạn sẽ bị từ chối.
Lưu ý! Khi đi nộp hồ sơ, bạn phải:

 Điền đơn xin visa online
 Kiểm tra với Đại sứ quán Ireland về
những giấy tờ bạn cần nộp
 Cung cấp ảnh hộ chiếu
 Nộp phí visa
 Cung cấp thư xin visa để giải thích vì
sao bạn cần visa vào Ireland

 Đảm bảo đã có chứng chỉ tiếng Anh
quốc tế, như IELTS.
 Cung cấp chứng nhận bạn đã được chấp
nhận vào một khoá học toàn thời gian tại
một cơ sở giáo dục đại học tại Ireland.
 Cung cấp chứng nhận bạn đã nộp học
phí. Nếu học phí ít hơn 6.000 Euro, học
phí cần phải được nộp luôn 100%. Trong
trường hợp học phí nhiều hơn 6.000
Euro, bạn phải nộp ít nhất khoản tương
đương trước khi nộp đơn xin visa. Khoản
6.000 Euro này là điều kiện nhập cảnh
theo quy định của Chính phủ Ireland.
 Cung cấp chứng minh tài chính. Theo
quy định của Cơ quan Nhập cư và Quốc
tịch Ireland (INIS), bạn (hoặc người chi
trả học phí cho bạn) phải chứng minh
được, ngoài phần đóng học phí, bạn có
đủ số tiền ít nhất là 7.000 Euro sinh
hoạt phí cho mỗi năm học.
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YÊU CẦU VỀ

TIẾNG ANH
Chứng chỉ

Cấp độ yêu cầu

Tiếng Anh GCSE

Điểm C

Tiếng Anh GCE O-Level

Điểm C

Chứng chỉ ĐH Cambridge

Điểm Pass

IELTS

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

Cambridge Proficiency

Điểm C

Cambridge Advanced

Điểm A

ETAPP

Điểm C1

PTA Academic

Điểm C1

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.

Vì mỗi trường sẽ có các yêu cầu riêng về tiếng Anh, hãy liên hệ với trường để
kiểm tra. Trong một số trường hợp, kết quả thi tiếng Anh ở các cơ sở ngoài danh
sách trên có thể được chấp nhận.
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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.

z

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

z Cảnh sát Ireland (GNIB).

Bạn theo học một khoá học lấy bằng từ cơ
z sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Kỹ năng
công nhận.
z

Bạn theo học chương trình từ Bậc 7 trở lên
theo Khung Trình độ Quốc gia.

z

Khoá học của bạn có thời gian học ít nhất
15 giờ mỗi tuần.

z

Giờ học của bạn là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ
tối trong ít nhất 25 tuần một năm.

z

Bạn theo học một chương trình có thời gian
ít nhất 1 năm.

CƠ HỘI LÀM VIỆC
SAU KHI TỐT NGHIỆP
Theo Đề án Tốt nghiệp Đại học, các
sinh viên ngoài Liên minh Châu Âu có
bằng từ cử nhân trở lên có thể ở lại
Ireland 24 tháng sau khi tốt nghiệp
để tìm việc làm.

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, có thể truy cập:
www.educationinireland.com
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THẾ GIỚI
NHỎ BÉ

Địa điểm và khoảng thời gian
tới các nơi trên khắp thế giới
tính từ Ireland:
ANH

1 TIẾNG

MỸ

7 TIẾNG
CANADA

7 TIẾNG

BRAZIL

12 TIẾNG

Hãy liên hệ với Education in Ireland
Địa chỉ: The Plaza, East Point Business Park,
Dublin 3, Ireland
Số điện thoại: +353 1 7272967
Website: www.educationinireland.com
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CHÂU ÂU

1.5 -2 TIẾNG

BẮC KINH

14 TIẾNG

ẤN ĐỘ

9 TIẾNG

DUBAI

VIỆT NAM

8 TIẾNG

11 TIẾNG

KUALA
LUMPUR

13 TIẾNG

Education in Ireland Vietnam

Education in Ireland Vietnam

@EduIreland
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Tương lai của bạn
bắt đầu từ đây

Education in Ireland Vietnam
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Education in Ireland Vietnam

@EduIreland

