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THÔNG BÁO 
 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DU HỌC HOA KỲ CỦA INTEL VIỆT NAM  
“NỮ KỸ SƯ TƯƠNG LAI” 

 

Chương trình học bổng du học niên khóa 2012- 2014 tại Đại học Portland State University, Hoa Kỳ 
Văn bằng Đại học Mỹ - Sự nghiệp tại Intel Việt Nam  

 

I. VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 
Công ty Intel Products Việt Nam xin thông báo Chương Trình Học Bổng Du Học của Intel Việt Nam niên khóa 2012- 2014 tại Đại học Portland State (PSU), Hoa Kz. 
Chương Trình Học Bổng Du Học của Intel Việt Nam gồm hai phần: Hỗ trợ học tập tại Hoa Kz và sự nghiệp tại Intel Việt Nam. Intel sẽ tài trợ cho các sinh viên ngành 
kỹ thuật đang học năm thứ ba và năm thứ tư hệ chính qui tại các trường đại học tham gia học bổng hoàn tất bằng cử nhân về Kỹ Thuật Điện hoặc Cơ Khí (Electrical 
or Mechanical Engineering) tại trường đại học Portland State University (PSU). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ quay về và bắt đầu công việc tại nhà máy lắp ráp và 
sản xuất lớn nhất trên toàn cầu của Intel tại Việt Nam. 

*Bên cạnh các học bổng học chương trình kỹ thuật (Kỹ Thuật Điện hoặc Cơ Khí), Intel cũng sẽ cấp có 02 suất học bổng dành cho sinh viên học ngành 

Supply Chain (Chuỗi cung ứng) 

 

Cơ Hội trở thành Kỹ sư với vai trò lãnh đạo trong tương lai  

Các sinh viên được lựa chọn cho Chương Trình Học Bổng Du Học của Intel Việt Nam sẽ được định hướng cho các vị trí quản lí quan trọng của Intel Việt Nam trong 

tương lai và sẽ đóng góp vai trò quan trọng của mình vào quá trình phát triển sôi động của Việt Nam. Intel và PSU tìm kiếm các sinh viên có thành tích học tập xuất 

sắc, trình độ tiếng Anh tốt, có ham muốn học hỏi phát triển và quan trong nhất là có cam kết tạo nên sự khác biệt cùng với Intel tại Việt Nam. 

Intel Việt Nam ưu tiên tuyển dụng các NỮ Sinh Viên và chương trình Học Bổng Du Học Hoa Kz là một phương tiện để Intel Products Việt nam thực hiện mục tiêu 

này.  Tất cả sinh viên các sinh viên nam và nữ đều có thể nộp đơn cho học bổng tuy nhiên Intel khuyến khích các bạn sinh viên nữ nộp đơn cho học bổng lần này.  

 

Hơn cả một học bổng  

Chương trình học bổng du học bắt đầu tháng 8 năm 2012 với các khóa học mùa hè để chuẩn bị cho sinh viên hội nhập thành công vào việc học tập tại PSU và sinh 

hoạt trên nước Mỹ trước khi bước vào học kz chính thức đầu tiên. Sinh viện sẽ bắt đầu học chính thức từ tháng 9 năm 2012. Mùa hè năm 2013, các sinh viên sẽ 

quay trở về Việt Nam thực tập tại nhà máy Intel. Trong năm cuối tại PSU, sinh viên sẽ thực hiện một dự án capstone giải quyết vấn đề thực tế. Sau khi hoàn tất 

chương trình học tại PSU, các sinh viên sẽ trở lại Việt Nam và chính thức làm việc tại Intel Việt Nam.  

 

Nội dung của Học bổng  

Intel sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí cho các khóa học hè, tiền học phí hai năm học tại PSU, tiền ăn, ở, tiền sách, tiền đi lại trong phạm vi Portland, và khoản chi phí sinh 

hoạt trong quá trình học tại PSU. Intel cũng sẽ tài trợ tiền vé máy may khi sinh viên về thực tập tại Việt Nam mùa hè năm 2013. (Chú {: các sinh viên nhận được học 

bổng này sẽ phải tự túc tiền vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Mỹ , các khoản phí visa và các chi phí cá nhân khác tại Portland).  

 

II. CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CÁC NGÀNH HỌC THAM GIA HỌC BỔNG  

Chương Trình Học Bổng Du Học của Intel Việt Nam sẽ tuyển sinh viên đang học năm thứ  3 và năm thứ 4 hệ đại học chính quy các Khoa Điện Tử Viễn Thông, Điện 

Điện Tử, Cơ Khí (Cơ Điện Tử),  Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp và các ngành khác như  Tự Động Hóa, Kỹ Thuật Máy Tínhtại tất cả các trường đại học tại Việt Nam. 

Riêng đối với 02 học bổng học chương trình Chuỗi  Cung Ứng (Supply Chain), các sinh viên ngành Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp và Quản trị Kinh Doanh có thể 

nộp đơn. Chương trình đặc biệt khuyến khích sinh viên các trường đại học sau nộp đơn học bổng:  

1. Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh 

2. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh  

3. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh 

4. Trường Đại Học Quốc Tế, Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 

5. Trường Đại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh 

6. Trường Đại Học Cần Thơ 

7. Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 

8. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội 

9. Trường Đại Học Công Nghệ, Đai Học Quốc Gia Hà Nội 

 

III. TIÊU CHÍ HỌC BỔNG 
1. Sinh viên Việt Nam đang theo học hệ đại học chính qui năm thứ 3 và năm thứ tư các Khoa Điện Tử Viễn Thông, Điện Điện Tử, Cơ Khí (Cơ Điện Tử),  Kỹ Thuật 

Hệ Thống Công Nghiệp và các ngành khác như  Tự Động Hóa, Kỹ Thuật Máy Tính tại tất cả các trường đại học tại Việt Nam.  

Riêng đối với 02 học bổng học chương trình Chuỗi  Cung Ứng (Supply Chain), các sinh viên ngành hệ đại học chính qui năm thứ 3 và năm thứ tư  ngành Kỹ 

Thuật Hệ Thống Công Nghiệp và Quản trị Kinh Doanh có thể nộp đơn.  

2. Điểm trung bình cộng các năm học đại học tính đến thời điểm nộp đơn tối thiểu là 6.0/10 

3. Trình độ tiếng Anh tốt để học tại Hoa Kz. Các sinh viên chưa trải qua các kz thi TOEFL hoặc IELTS nào vẫn có thể nộp đơn. Chương trình học bổng sẽ tổ chức 

kiểm tra tiếng Anh cho các sinh viên.  

4. Hiện tại không phải là nhân viên của một công ty nào  

5. Không bị ràng buộc hoặc có hợp đồng thỏa thuận phải làm việc cho một công ty/tổ chức nào sau khi tốt nghiệp 

6. Có các kỹ năng làm viêc nhóm, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, sáng tạo 

7. Tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng 

8. Có nguyện vọng học tập tại Hoa Kz và làm việc tại Intel Việt Nam.  

Lưu ý quan trọng:  Intel Việt Nam ưu tiên tuyển dụng các NỮ Sinh Viên và chương trình Học Bổng Du Học Hoa Kz là một phương tiện để Intel Products Việt 

nam thực hiện mục tiêu này.  Tất cả sinh viên các sinh viên nam và nữ đều có thể nộp đơn cho học bổng tuy nhiên Intel khuyến khích các bạn sinh viên nữ nộp 

đơn cho học bổng lần này. 
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IV. CÁCH NỘP ĐƠN 
 Nộp đơn online: Các sinh viên tham gia học bổng phải hoàn tất mẫu đơn online. Đường link cho mẫu đơn is http://www.pdx.edu/cecs/intel-vietnam-study-

abroad-program  (bắt đầu nhận đơn từ vào ngày 8  tháng 12 năm 2011). Hạn chót để nộp đơn là 15/1/2012.  
 

 Nộp Bộ Hồ sơ học bổng: Cùng với mẫu đơn online, các sinh viên phải chuẩn bị các giấy tờ sau và gửi theo đường bưu điện tới địa chỉ  được cung cấp bên 

dưới:  

1. Bảng điểm đại học hai năm đầu (đối với sinh viên đang học năm 3) hoặc ba năm đầu (đối với sinh viên đang học năm 4) bằng tiếng Việt và tiếng Anh (bản 

điểm chính thức có dấu của trường) 

2. Bản sao các chứng chỉ tiếng Anh (nếu có). Lưu {, ứng viên KHÔNG bắt buộc phải có điểm TOEFL và IELTS khi nộp đơn - Chương trình sẽ tổ chức thi tiếng 

Anh cho các thí sinh được chọn vào vòng 2.  

3. Bản sao bảng điểm 3 năm học cấp 3 (không cần công chứng)  

4. Bản sao giấy xác nhận kết quả trúng tuyển đại học của trường đại học đang học (không cần công chứng) 

5. Các bằng khen, giải thưởng, giấy tờ xác nhận việc tham gia hoạt động cộng đồng (nếu có) 

Chỉ các hồ sơ hoàn chỉnh mới được chấp thuận. Hồ sơ online và các giấy tờ yêu cầu phải được hoàn tất trước ngày 15/ 1/2012. Bộ hồ sơ gửi đến:  

Chị Nguyễn Thu Trang  
Phòng Đối Ngoại 
Công Ty TNHH Intel Products Việt Nam  
Lô I2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao TP HCM 
Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam  

 

V. QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN 
Để nhận học bổng, sinh viên cần phải thành công trong 4 vòng thi sau:  

1. Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ:  

Từ 8/12/2011 đến 15/1/2012, các ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ online và gửi bộ hồ sơ và đạt các tiêu chuẩn sẽ được mời vào vòng 2.  

2. Vòng 2: Các bài kiểm tra tiếng Anh và chuyên môn   

Các ứng viên vào vòng 2 sẽ tham gia các bài kiểm tra do PSU sát hạch bao gồm: 

 Kiểm tra kiến thức chuyên môn  

 Kiểm tra tiếng Anh  

3. Vòng 3: Phỏng vấn  

Các ứng viên đạt vòng 2 sẽ được mời vào vòng phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn gồm các phần phỏng vấn kỹ năng, hành vi như kỹ năng giao tiếp, làm việc 

nhóm, giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, sáng tạo, các phẩm chất cá nhân khác và cũng nhằm định hướng nghề nghiệp tương lai. Đồng thời cũng có phần 

phỏng vấn kiến thức chuyên môn.  

4. Vòng 4: Kiểm tra tiếng Anh để được chấp nhận vào học tại PSU 

Các sinh viên vượt qua vòng phỏng vấn nhưng chưa nộp điểm TOEFL hoặc IELTS đạt yêu cầu của PSU sẽ tham gia kz thi TOEFL IBT chính thức. Chương trình sẽ 

chi trả  lệ phí thi TOEFL cho sinh viên.  
 

Điểm tiếng Anh tối thiểu để được chấp nhận vào chương trình học như sau:  

o TOEFL: 71 (iBT)) 

o IELTS: 6.5 (trong đó không có điểm kỹ năng nào dưới 6.0) 
 

Các ứng viên thành công trong 4 vòng thi và sẵn sàng k{ cam kết làm việc tại tại Intel Việt Nam sau khi hoàn tất chương trình học tại PSU sẽ được tuyển chọn. 

Các ứng viên thành công sẽ trở thành “Học giả Intel Việt Nam - Intel Vietnam Scholars.” 

 
VI. CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý 

1.  Vòng 1: Hạn chót nhận đơn và sơ tuyển:   15/1/2012 

2.  Vòng 2: Kiểm tra tiếng Anh và chuyên môn: Tháng 2/2012 

3.  Vòng 3: Phỏng vấn:    Tháng 3/2012 

4.  Kiểm tra tiếng Anh:    Tháng 4/2012  

5.  Thông báo kết quả:     Tháng 5/2012  

6.  Nộp đơn vào PSU, chuẩn bị Visa:   Tháng 6 và tháng 7/2012 

7.  Bắt đầu chương trình học tại PSU:  Tháng 8/2012 

8. Thực tập tại Intel Việt Nam:    mùa hè 2013 

9. Tốt nghiệp và bắt đầu công việc tại Intel VN: Tháng 6, 2014 

Lưu ý: Thông tin về học bổng, quy trình tuyển chọn, thời gian có thể thay đổi bởi Intel và PSU tùy theo nhu cầu. 

 
 
 

Các thắc mắc về thông tin học bổng vui lòng gửi email đên địa chỉ: intel.vietnam.scholarship@intel.com. Các câu hỏi liên quan đến quá trình nộp đơn vào PSU vui 
lòng gửi email đên địa chỉ: ivsquestions@cecs.pdx.edu    

 

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ 15 THÁNG 1 NĂM 2012 
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