1. Tổng quan về xúc tiến dự án
Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc (KCUE) đã bắt đầu dự án học bổng mới Giáo
dục đại học cho nhân tài ASEAN (HEAT) dành cho các giáo sư thuộc các nước
ASEAN trong khuôn khổ của chính sách hướng Nam mới của chính phủ Hàn Quốc.
Dự án học bổng này được thực hiện bởi Quỹ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc (AKCF) với
sự hợp tác của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Bộ Giáo dục
ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
Mục đích của dự án này nhằm hỗ trợ cho các giáo sư đại học thuộc các nước ASEAN
theo đuổi bằng tiến sĩ tại đại học Hàn Quốc và thúc đẩy hợp tác trao đổi giữa các
trường đại học ở cả hai nước thông qua các học sinh nhận học bổng. Hơn nữa, dự án
này nhằm mục đích tạo ra một nền tảng hợp tác cùng có lợi cho giáo dục đại học và
cải thiện chất lượng giáo dục đại học của Hàn Quốc và các nước ASEAN.
Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc (KCUE) là tổ chức được thành lập vào năm 1982
theo luật, hội đồng của các đại học hệ 4 năm. KCUE phụ trách về kỳ thi tuyển sinh,
đánh giá và công bố thông tin của các trường đại học Hàn Quốc và tìm cách thúc đẩy
sự phát triển lành mạnh của giáo dục đại học bằng cách tăng cường tự chủ và trách
nhiệm của các trường đại học. Đặc biệt, KCUE là tổ chức dẫn đầu trong việc hợp tác
quốc tế về giáo dục đại học Hàn Quốc, đang tiếp tục hợp tác tích cực với CAMPUS
Asia, AIMS, University Accreditation(Hệ thống đánh giá toàn diện đại học) và
KARIC(Trung tâm thông tin giáo dục đại học Hàn Quốc).
2. Tổng quan về dự án
▣ Nội dung dự án
1) Thông báo chương trình học bổng và tuyển sinh
- Tuyển sinh: Tuyển 30 giáo sư đại học có bằng thạc sĩ thuộc 10 quốc gia thành viên
ASEAN trong năm
2) Hỗ trợ học bổng chương trình tiến sĩ (3 năm) và chi phí sinh hoạt v.v.
3) Khác
- Hỗ trợ chương trình trao đổi ngắn hạn dành cho các sinh viên giữa trường đại
học giáo sư thuộc và trượng đại học Hàn Quốc giáo sư học tập
- Hội ngộ của cựu học sinh đã tham gia vào dự án học bổng dành cho giáo sư thuộc
các nước ASEAN, HEAT(Giáo dục đại học cho nhân tài ASEAN)
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▣ Thời gian hoạt động dự án
Năm 2020 ~ Năm 2025 (khi kết thúc khóa học 3 năm của học sinh nhận học bổng
được tuyển vào năm thứ 3)
Dự án này đang được tiến hành như dự án thí điểm, có khả năng là tiếp tục tiến hành
và tuyển thêm học sinh nhận học bổng tiếp theo.

3. Điều kiện đăng ký chương trình học bổng
- Người có quốc tịch của một trong các quốc gia thành viên ASEAN, hiện đang làm
giáo sư tại trường đại học ở nước mình
- Người dưới 45 tuổi, có trình độ học vấn thạc sĩ hoặc có cấp tương đương với thạc sĩ
- Người có quốc tịch của một trong các quốc gia thành viên ASEAN và hiện đang làm
giáo viên tại trường đại học hệ 4 năm ở nước mình
- Người có bằng thạc sĩ hoặc có bằng cao hơn khi đăng ký xin học bổng
- Người có thể xác và tâm hồn khỏe mạnh để du học dài hạn tại Hàn Quốc
- Người đã thảo luận đầy đủ về kế hoạch nghỉ việc và cách đóng góp sau khi du học
với trường đại học mình thuộc
- Người dưới 45 tuổi vào ngày nhập học (ngày 1 tháng 9 năm 2020)
- Người đạt mức độ thành thạo tiếng Hàn hoặc tiếng Anh

※ Trong trường hợp giáo viên tham gia chương trình học bổng tiến sĩ, phải thảo luận
đầy đủ về cách đóng góp sau khi du học và kế hoạch nghỉ việc với trường đại học mình
thuộc (hoặc Bộ Giáo dục của nước mình)
※ Phải nộp giấy xác nhận là giáo viên của trường và giấy phép học tập có con dấu của
hiệu trưởng trường đại học mình thuộc
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4. Lợi ích học bổng
- Hỗ trợ toàn bộ phí nhập học và học phí học kỳ đại học, mỗi người nhận $1,100
mỗi tháng trong 3 năm
- Hỗ trợ chi phí thực tế của vé máy bay 1 lần, phí định cư (1 lần, $300), chi phí in ấn
luận văn tốt nghiệp (1 lần, $ 500)

Phân
loại

Số tiền
hỗ trợ

Phí nhập học
và học phí học
kỳ

Phí vé máy Phí hỗ trợ Chi phí sinh
bay khứ hồi định cư
hoạt

Chi phí
thực tế

Phí in ấn/phản
biện luận văn

$1,100

Toàn bộ phí

$300
(giới hạn
trên)

Chi phí thực tế
($6,600 mỗi
học kỳ)

(giới hạn trên)

5. Tuyển sinh học bổng
▣ Các trường đại học cung cấp chương trình tiến sĩ: Đại học Quốc gia KangWon, Đại
học KyungHee, Đại học Hàn Quốc, Đại học Nữ Ewha, Đại học Quốc gia Jeonbuk, Đại
học ChungAng (giảng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)

※ Môn chuyên ngành: Tham khảo “HEAT Program Guidelines” trên trang web của
Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc http://english.kcue.or.kr
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loại

2020-1

Số
người
tuyển

11

Thời điểm

Thông báo người

thông báo

trúng tuyển

Tháng 3 năm
2020

Tháng 6 năm 2020

Nhập học

Tốt nghiệp

Tháng 9 năm

Tháng 8 năm

2020

2023
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2020-2

19

2021

30

2022

30

Tháng 7 năm

Tháng 12 năm

Tháng 3 năm

Tháng 2 năm

2020

2020

2021

2024

Tháng 9 năm

Tháng 8 năm

2021

2024

Tháng 9 năm

Tháng 8 năm

2022

2025

Tháng 2 năm
2021

Tháng 2 năm
2022

Tháng 6 năm 2021

Tháng 6 năm 2021

▣ Điều cân nhắc khi tuyển sinh học bổng

Tối đa hóa thành quả học tập và ngăn ngừa học sinh bỏ học
- Nộp giấy phép học tập có con dấu của hiệu trưởng trường đại học mình thuộc, sau
khi thảo luận về cách đóng góp sau khi du học và kế hoạch nghỉ việc
- Đăng ký chương trình học bổng tiến sĩ sau khi tự quyết định trường đại học mình
muốn học tập

Phản ánh yêu cầu của các quốc gia thành viên ASEAN
- Khi phân bổ các người trúng tuyển cuối cùng, phản ánh môn học theo yêu cầu của
các quốc gia thành viên ASEAN
- Tuyển sinh từ các trường đại học có khả năng mở rộng trao đổi giữa các trường đại
học của Hàn Quốc và các nước ASEAN

※ Tham khảo “HEAT Program Guidelines” trên trang web của Hội đồng Giáo dục Đại
học Hàn Quốc http://english.kcue.or.kr
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