
Chương trình học bổng nữ sinh kỹ thuật Intel 2018 dành cho nữ sinh khối ngành kỹ thuật.
Tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu) với sự tài trợ của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam triển khai 
chương trình học bổng HỌC BỔNG NỮ KỸ SƯ TƯƠNG LAI INTEL 2018 dành cho 30 nữ sinh tiêu biểu của 
khối ngành kỹ thuật tại các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình học bổng bao gồm các khoá 
huấn luyện và tập huấn về kỹ năng nhằm trang bị cho nữ sinh khối ngành kỹ thuật những kỹ năng cạnh tranh và 
ưu thế nổi bật trong nghề nghiệp tương lai. 
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QUY TRÌNH TUYỂN SINH
03/09/2018

25/09/2018 

25 - 30/09/2018 

30/09/2018 

01/10/2018 

05/10 – 16/10/2018 

16/10/2018 

20/10/2018 – 20/05/2019

Khởi động và nhận đơn học bổng

Hạn chót nộp đơn 

Phỏng vấn ứng viên học bổng 

Thông báo kết quả vòng đơn 

Thông báo danh sách 50 ứng viên lựa chọn tham gia tập huấn chung

Chương trình huấn luyện về “Life Navigator & Future Literacy”.

Thông báo danh sách nhận học bổng huấn luyện 

Chương trình Học bổng nữ sinh tương lai cho 30 sinh viên xuất sắc

Phần thi trình bày nhóm và chấm điểm ứng viên 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Là sinh viên nữ hệ đại học chính quy, hiện đang theo
học 2 năm cuối (năm 3-4 nếu với hệ đào tạo 4 năm,
năm 4-5 với hệ đào tạo 5 năm, …) tại các trường đại
học có các khoa/ngành/bộ môn như chi tiết nêu tại
mục 3.
- Vẫn chưa hoàn thành tất cả các môn học hoặc khóa
luận tính đến thời điểm ngày 31/05/2019
- Có đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành Khoa học
công nghệ.
- Có kết quả học tập tốt
- Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, hoạt
đông xã hội và cộng đồng
- Chưa phải là nhân viên chính thức của Intel hoặc của
một tổ chức nào khác
- Các sinh viên có khó khăn về tài chính sẽ được ưu
tiên (Có chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc
nhà trường)

Tuyển sinh trong phạm vi: các trường đại học tại thành 
phố Hồ Chí Minh và lân cận.

1. Đối tượng nhận học bổng

2. Phạm vi tuyển sinh

- Khoa Điện & Điện Tử
- Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
- Bộ Môn Kỹ Thuật Hệ thống Công nghiệp
- Khoa Công nghệ Cơ khí
- Khoa Công nghệ Điện
- Khoa Công nghệ Điện tử
- Ngành kỹ thuật liên quan khác

3. Khoa/Ngành xét tuyển học bổng

- Học bổng được cấp là chương trình huấn luyện toàn
diện 06 tháng về phát triển kỹ năng bản thân, kỹ năng
nghề nghiệp và kỹ năng xã hội với 05 modules gồm Kỹ
năng Kỹ năng phát triển bản thân – Tiếng Anh – Kỹ năng
máy tính & công nghệ số chuyên sâu – Nghi thức xã
giao và xã hội - Việc làm và tuyển dụng và có giá trị
tương đương 30.000.000 VND/ sinh viên
- Được tuyển chọn tham gia chương trình thực tập sinh
4-6 tháng tại Công ty Intel products Việt Nam
- Được tham gia các chương trình giao lưu, tình nguyện
trải nghiệm thực tế, cơ hội thực tập và đào tạo kĩ năng
trong môi trường chuyên nghiệp nhằm nâng cao kiến
thức và kĩ năng mềm do STEAM tổ chức.

Điền thông tin mẫu đơn Học bổng online tại link: 
http://www.dariu.org/skills4future/skills4future-3/
Intel Việt Nam và Quỹ Dariu sẽ phối hợp làm việc 
chặt chẽ để xét chọn và quyết định cấp học bổng 
cho những ứng viên hội tụ đủ những tiêu chí đưa 
ra của chương trình. Danh sách các nữ sinh được 
chọn nhận học bổng sẽ được thông báo trực tiếp 
đến các ứng viên trúng tuyển và nhận học bổng 
vào tháng 10 năm 2018.
*Thông tin cập nhật tại website:
http://www.dariu.org/skills4future/

4. Quyền lợi của sinh viên nhận học bổng

5. Phương thức tiếp nhận hồ sơ
Hoàn thành hồ sơ bằng cách:
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