BO NONG NGHIP
VA PHAT TRIEN NONG THON
HOC VIN NONG NGHIIP VIET NAM
S& 23/HVN-TCCB
V/v dang k tham gia dr tuyn di h9c tai
Hung-ga-ri din Hip dinh näm 2022

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phtIc

Ha Nói, ngày& tháng 12 nám 2021

KInh gi1i: Tmng các dan vj
Th%rc hin Thông báo s 1289/TB-BGDDT ngày 09 tháng 12 11am 2021 cña Bô Giáo
diic và Dào tao ye vic tuyên sinh di h9c tai Hung-ga-ri din Hip djnh nàm 2022.
1. Thông tin chung v chtro'ng trinh hQc bng
1.1. S6 1w9ng hpc b6ng, trmnh d3 dào 4w và nganh h9c
- ChInh phU Hung-ga-ri c.p 200 hc bng cho cong dan Vit Nam di dào tao tai Hungga-ri theo trInh d dai hçc, mt chu kS' (one-tier master - OTM: cinrong trInh lien thông dai
h9c - thac si), thac si, tiên Si và thirc tp chuyên ngânh.
- Chi tiêu hçc bng nhu sau:
+25 h9c bng mt chu ks';
+ 80 hc bng di hoc;
+ 55 hçc bng thc Si;
+ 30 h9c bng tiên Si;
+ 10 hçc bng thirc tp trInh d sau dai hçc (t1r 5 thang dn 10 thang).
- Ngành hçc: Các nhóm ngành ma phIa Hung-ga-ri cp h9c bng dào tao cho 1mg viên
Vit Nam (https://apply. stipendiumhungaricum.hulcourses/searchlidll50023 87- 22rj 61).
1.2. Thè'i gian dào 4w

HOC Vu

- Chi.rong trInh di hçc: tü 02 näm dn 04 nãm hçc;
NÔNG NG
- Chucrng trInh thac Si: tir 1,5 nãm dn 02 nãm hçc;
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- Chuong trInh mt chu kS': 05 näm dn 06 näm h9c;
- Chuong trInh tin Si: 04 näm;
- Chuong trinh thirc tap: ti.r S tháng dn 10 tháng.
1.3. Chd3h9cb6ng
- H9c bng cña ChInh phü Hung-ga-ri cp cho 200 chi tiêu bao gm: min phi dào tao,
nghien ciru, cap bão him y tê và h trçy cho i, sinh hoat phi theo quy dinh cña phIa Hung-ga-ri.
- 100 chi tiêu duçc ChInh phü Hung-ga-ri cp h9c bng së duçc cp bü h9c bng cüa
ChInh phü Vit Nam bao gôm: ye may bay mt hrçt di và ye, phi di dirng 1 phi lam h
chiêu, visa và sinh hoat phi theo chê d hin hành.
2. Diu kin và di ttrçng dir tuyn: Theo Thông báo s 1289/TB-BGDDT ngày 09
tháng 12 näm 2021 cüa Bô Giáo diic và Dào tao.
3. H so' diy tuyn
O'ng viên dir tuyn cn tin hành np h so tri,rc tuyn trên cng thông tin din tr cUa
Qu5' hçc bng Hung-ga-ri và Ciic Hçrp tãc quc th, dng thai nQp ho so giây bang tiêng Vit
den C%lc Hçip tác quôc tê (xem chi tiêt tai các Phu luc 1, 2, 3, 4 và các thông báo cüa Qu9 hQc
bong Hung-ga-ri).

3.1. Np h so' trrc tuyk (online) tai cng thông tin din tr cña Qu9 h9c bMg Hungga-ri (hltp://www. applv.stipendiumh ungaricum. I, u)
PhIa Hung-ga-ri dã mô trang dang k trirc tuyn bng ting Anh/ting Hung-ga-ri cho
1rng viên Vit Nam. Thai han dang k online trên cong thông tin din tir phia Hung- ga-ri den
23h59 ngày 15/01/2022 (theo gia Hung-ga-ri);
H so giy b&ng ting Anh/ting Hung-ga-ri üng viên tir li.ru giü dê mang theo sang
Hung-ga-ri nhap h9c nêu duçic tiêp nhan và cü di hçc.
3.2. Np hii so' trrc tuyn (online) tçzi cting t1ông tin din tü' cüa Cyc Hip tdc quôc
tê (http://tuvensinh. vied. vn)
ling viên phãi quét (scan) lixu 'aj toàn b h so b.ng ting Vit sang các files djrth dang
PDF (mgi '°a tài 1iu quét thành 01 file riêng dung lucing không qua 1 MB) dê däng k trrc
tuyên. Thai han dang k' online trên cng thông tin http://tuyensinh.vied.vn den hêt ngày
15/01/2022.
3.3. Np hE scrgily bing tilng Vit
H so cn dirng trong tii h so kIch thuac 25cm x 3 4cm, mat ngoài ghi dy dü thông
tin chi tiêt theo ph%i hic quy djIIh di vó'i h so dir tuyen h9c hông di h9c tai Hung- ga-ri din
Hip djnh 11am 2022.
(Xem them thông tin, các mau van ban lien qnan tgi website: moet.gov. vn, icd.edu.vn,
lien hç ho trcf k5 thugt khi dàng kj 4r tuye2n theo dja chi. tuyensinhvied.vn).
H so dir tuyn hçp l là h so có dü các giy ta theo quy djnh cüa phia Vit Nam và
Hung-ga-ri, dixçc np trong thôi han quy djnh tai Thông báo tuyên sinh (bao gôm cá ho so
online và ho so giay). Ngithi khai ho so dir tuyên không dting và nguai xác nhan sai së bj xir
1' theo quy djnh pháp luat và hüy kêt qua tuyên chçn lien quail. B Giáo d'iic và Dào tao không
trá lai ho so và l phi dir tuyen trong bt kS' truang hçxp nào.
4. Thai han dàng k dr tuyn
Tng viên chuyn h so ting Vit bang thu chuyn phát nhanh bào dam tâi Ciic HçTp
tác quôc té - B Giáo diic vàDào tao, 35 Dai Co Vit, qun Hai Ba Trung, Ha Ni den hêt
ngày 15/01/2022 (tInh theo dâu nhan ho so tai Ciic Hccp tác quôc té và thai gian hoàn thành
dàng k online).
Giám dc HQc vin d nghj Tnrmg các don vl can cü vào nhu c.0 dào tao cña d
cr viên chüc, nguài lao dng tham gia dir tuyen phü hcTp vâi vj tn cong vic dang dam
Danh sách viên chüc, nguai lao dng dãng k dr tuyn giri v Ban T chirc can b tnthc;
28/12/2021.
Xin gui kern theo Thông báo so 1295/TB-BGDDT ngày 10 tháng 12 näm 2021
Giáo diic và Dào tao.
Trân tr9ilg./.
No'inhân:
-NhukInhgi.'ri;
- Luu: VT, Ban TCCB, KV (20).
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