Vietnam Merit Scholarships
Deakin College dành tặng các suất học bổng dành cho sinh viên có thành tích
học tập tốt.
Để đạt được học bổng Deakin College Vietnam Merit Scholarship, sinh viên cần thỏa mãn các điều kiện sau:
•
•
•
•

Là công dân Việt Nam, hiện đang cư trú tại Việt Nam
Nhập học khóa Dự bị hoặc Cao Đẳng của kỳ nhập học tháng 2/2018, 3/2018 hoặc 1/2019
Chưa từng được miễn trừ tín chỉ từ các khóa chương trình học trước đây
Chưa từng được trao các học bổng khác.

Học bổng
•
•
•
•
•

Học bổng sẽ được trao cho sinh viên dựa trên kết quả học tập trước đó
Sinh viên không cần đăng kí học bổng mà sẽ được tự động đánh giá và thông báo qua email
Sinh viên cần phải chấp nhận thư mời nhập học trong vòng 2 tuần khi nhận được thông báo học bổng
Sinh viên nhận được học bổng cần phải duy trì điểm số trong suốt quá trình học để đạt được học bổng
Giá trị học bổng:
• A$ 1500 + A$ 1500 cho mỗi năm học Đại học (dành cho sinh viên học chương trình Dự bị + Đại học;
hoặc Cao đẳng + Đại học)
• A$ 3000 + A$ 1500 cho mỗi năm học Đại học (dành cho sinh viên học chương trình Dự bị + Cao
đẳng + Đại học)
• Học bổng dành cho các khóa học sau:
Học xá Burwood
• Chương trình Dự bị
• Cao đẳng Thương mại
• Cao đẳng Máy tính
• Cao đẳng Khoa học Sức khỏe
• Cao đẳng Quản lý
• Cao đẳng Phương tiện truyền thông và Truyền thông

Học xá Geelong
• Chương trình Dự bị
• Cao đẳng Thương mại
• Cao đẳng Kỹ thuật
• Cao đẳng Khoa học Sức Khỏe
• Cao đẳng Khoa học

Truy cập website của chúng tôi để nộp hồ sơ xin học và học bổng Vietnam Merit Scholarship 2018.

deakincollege.edu.au/apply
Xuất bản bởi trường Cao Đẳng Deakin tháng 5/2018. Tuy Thông tin trong tờ rơi này là chính xác tại thời điểm xuất bản, trường Cao Đẳng Deakin có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc hủy
bỏ chi tiết về các khóa học và các thông tin khác được công bố tại đây. Học viện thương mại và công nghệ Melbourne (MIBT) dưới tên Cao Đẳng Deakin (Deakin College). Mã CRICOS:
Trường Cao đẳng Deakin 01590J; Trường Đại học Deakin 00113B. Cao đẳng Deakin là một thành viên của Tập đoàn Navitas.

