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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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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 

“
”

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. 
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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 
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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:

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?

về Hoá học

về Khoa học nông nghiệp

về công nghệ nano

về Toán học

về miễn dịch học về động vật học & 
chế phẩm từ sữa 
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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!



1111
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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 

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

KHoa HỌc Y dược và Y Tế

KỸ THUậT

KHoa HỌc và công ngHệ

ngHệ THUậT và nHÂn vĂn

KinH doanH

cử nhân

€45,000 - €52,000

€9,750 - €23,000

€9,750 - €22,000

€9,750 - €20,000

€9,750 - €18,000

sau đại học

€4,000 - €31,000+

€9,250 - €24,000

€9,250 - €45,000

€9,250 - €22,000

€9,250 - €34,500

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). 

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. 
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đơn xin visa online: https://www.visas.
inis.gov.ie/avats/onlineHome.aspx
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.
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.  

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. 



















z

z

z
z

Quy trìnH nỘP HỒ SƠ VISa
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yêu cầu VỀ

cHứng cHỉ 

Tiếng anh gcse

Tiếng anh gce o-level

chứng chỉ đH cambridge

ielTs

cambridge  proficiency

cambridge advanced

eTapp

pTa academic

cấp đỘ YêU cẦU

điểm c

điểm c

điểm Pass 

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

điểm c

điểm a

điểm c1

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. 

Tiếng anH
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làm việc 
trOnG tHỜI 
GIan Học

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. 

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

z

z

z

z

z

z

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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canada
7 tIẾnG

mỸ
7 tIẾnG

braZil
12 tIẾnG

anH
1 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

tHẾ GIỚI
nHỎ bÉ

địa điểm và khoảng thời gian 
tới các nơi trên khắp thế giới 
tính từ ireland:
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cHÂU ÂU
1.5 -2 tIẾnG

bẮc KinH
14 tIẾnG

ấn đỘ
9 tIẾnG

dUbai
việT nam8 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            education in ireland vietnam             @eduireland


