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GIÁO DỤC 

Châu Âu là nơi có nhiều trường đại học tốt nhất trên thế giới, đem lại nhiều lựa chọn học tập chất 
lượng cao, phù hợp với ngân sách gia đình. Khi đi du học, trong tổng số 70.000 sinh viên Việt 
Nam hiện đang theo học các khóa học ở nước ngoài, hơn 15.000 đang theo học tại châu Âu. 

Những lợi ích của du học châu Âu là gì? 

• Lựa chọn và di chuyển học thuật: có hơn 1.300 học viện và trường đại học cung cấp các 
chương trình học tập chất lượng cao trong môi trường quốc tế với nhiều khóa học và cơ hội thực 
tập cho bạn lựa chọn. 

• Nghiên cứu và Sáng tạo: châu Âu nổi tiếng là trung tâm ưu việt của giáo dục và hơn thế nữa, 
đây cũng là cái nôi cho nghiên cứu và đổi mới, nơi có nguồn lực dồi dào và các nhà khoa học 
hàng đầu. Điều này có thể quan trọng cho các bước tiếp theo trong sự nghiệp của bạn. 

• Khả năng chi trả: trong top 10 hiện tại của "Các thành phố giá cả phải chăng dành cho sinh 
viên", phần lớn tới từ các nước châu Âu nhưu Áo, Pháp, Đức, Ba Lan và Tây Ban Nha. Du học 
châu Âu nhìn chung khá phải chăng, vì học phí rất thấp so với chất lượng giáo dục hàng đầu mà 
bạn sẽ nhận được. 

• Du lịch: khi bạn ở trong khu vực Schengen, bạn sẽ có thể đi du lịch khắp lục địa và khám phá vẻ 
đẹp của châu Âu. 

• Học ngoại ngữ: hầu hết sinh viên học tại trường bằng tiếng Anh. Ngoài lớp học, bạn sẽ có cơ 
hội để học thêm một hoặc nhiều ngôn ngữ mới – đây là lợi thế lớn trên thị trường lao động. 

• Làm việc: ở châu Âu, sinh viên có quyền làm việc ít nhất 15 giờ một tuần. Với các quy tắc thị 
thực mới (có hiệu lực từ tháng 5 năm 2018), sinh viên quốc tế được phép ở lại châu Âu ít nhất 9 
tháng sau khi hoàn thành việc học hoặc nghiên cứu để tìm việc hoặc thành lập doanh nghiệp.   

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam thúc đẩy quảng bá du học châu Âu thông qua việc tổ 
chức Triển lãm giáo dục "Du học châu Âu" từ năm 2016. Sự kiện thường niên này được diễn ra 
vào tháng 9 hàng năm, thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí và có hơn 10.000 lượt người tới tham 
gia, bao gồm chủ yếu là học sinh sinh viên, phụ huynh học sinh, và các cá nhân làm việc trong lĩnh 
vực giáo dục. 

Cổng thông tin chính thức về Du học của Ủy ban châu Âu "HỌC TẠI CHÂU ÂU" cung cấp thông 
tin  hữu ích và toàn diện về việc học tập ở từng quốc gia thuộc  Liên minh châu Âu. 
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ 

Chương trình Erasmus+ 

Giáo dục là ưu tiên hàng đầu ở châu Âu và Việt Nam. Tại Liên minh châu Âu, giáo dục bậc cao là 
trách nhiệm của cả 27 Nước thành viên, và vai trò của Ủy ban châu Âu là quảng bá châu Âu như 
một trung tâm ưu việt về giáo dục bậc cao. Chương trình Erasmus+ là chương trình của EU 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giới trẻ, thể thao cho giai đoạn 2014-2020. Tuy ưu tiên chính là 
tập trung vào các chương trình chung châu Âu, Erasmus+ cũng khuyến khích sự tham gia của các 
quốc gia không phải là thành viên Liên minh châu Âu. 

Hàng loạt học bổng do EU tài trợ thông qua Chương trình Erasmus+ hoặc thông qua các chương 
trình khác nhau ở mỗi quốc gia thành viên. Học bổng Erasmus Mundus (EM) là một chương trình 
có uy tín cao, tài trợ học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm và các chi phí khác cho 
sinh viên theo đuổi các khóa học thạc sĩ ở châu Âu. Trong giai đoạn 2014-2018, 122 sinh viên Việt 
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Nam xuất sắc đã nhận được học bổng Erasmus Mundus để học các khóa học thạc sĩ toàn thời 
gian tại ít nhất 2 trường đại học châu Âu khác nhau. 

Chương trình Erasmus+  có 3 hợp phần tài trợ chủ yếu, gọi chung là "Hành động Chính":  

 Hành Động Chính 1: Cơ hội học tập cho cá nhân (Học bổng cho sinh viên và cán bộ giảng 
dạy) 
 
Hành Động Chính 1 hỗ trợ các hoạt động xuyên quốc gia nhắm tới người học (sinh viên, 
học viên, người học nghề, thanh niên và tình nguyện viên) và cán bộ (giáo sư, giáo viên, 
giảng viên, thanh niên, và những người làm việc trong các tổ chức hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo và giới trẻ). Cá nhân tham gia chương trình phải thông qua 1 hoặc 
nhiều trường đại học đang tham gia vào dự án luân chuyển giáo dục. Ngoài ra, một số 
khóa thạc sỹ Erasmus liên kết  có thể được thiết lập, cung cấp học bổng 2 năm cho sinh 
viên trong và ngoài EU.  
 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals 

 Hành Động Chính 2: Hợp tác sáng tạo và trao đổi thực hành tốt 

 (Tài trợ cho các dự án hợp tác phát triển EU-Việt Nam, kèm theo một số học bổng cá nhân 
dành cho sinh viên) 

Hành Động Chính này chủ yếu hỗ trợ các dự án hợp tác phát triển giữa các trường đại học, 
viện nghiên cứu thuộc các quốc gia khác nhau, nhằm mang lại hiệu quả tích cực và lâu dài 
đối với các tổ chức tham gia, trên các hệ thống chính sách mà trong khuôn khổ đó các dự 
án này được thiết kế, cũng như các tổ chức và cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia. 
Các hình thức hợp tác khác nhau nhằm hướng tới phát triển, chuyển giao và / hoặc thực 
hiện các thực hành sáng tạo ở các cấp độ tổ chức, địa phương, vùng, quốc gia hay châu 
Âu, đều được hỗ trợ. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-
and-exchange-good-practices_en  

 Hành Động Chính 3: Hỗ trợ cải cách chính sách (chủ yếu dành cho các tổ chức thuộc châu 
Âu) 

Các hoạt động hỗ trợ cải cách chính sách hướng tới thực hiện các mục tiêu của Chương 
trình Nghị sự chính sách châu Âu. Nguồn tài trợ sẵn có dành cho các dự án hỗ trợ cải cách 
chính sách trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, và thanh niên được thực hiện trực tiếp bởi 
Ủy ban châu Âu hoặc thông qua hình thức kêu gọi đề xuất dự án do Cơ quan điều hành 
quản lý. Hành Động Chính 3 chủ yếu nhắm tới các ứng viên châu Âu nhưng các tổ chức 
của Việt Nam cũng có thể tham gia với tư cách đối tác. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-
reforms_en 

Hai hành động khác cũng được hỗ trợ trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ bao gồm:   

 Hành động Jean Monnet  

Hành động Jean Monnet hỗ trợ các sáng kiến thúc đẩy tính ưu việt của giảng dạy và 
nghiên cứu về EU, tài trợ trên phạm vi toàn thế giới. Dự án đủ điều kiện bao gồm, ví dụ, 
thiết lập một chương trình giảng dạy ngắn (hoặc khóa học) trong lĩnh vực nghiên cứu về 
Liên minh châu Âu tại một cơ sở giáo dục bậc đại học, xây dựng một bài giảng dạy với một 
chuyên ngành trong Liên minh châu Âu hoặc thiết lập một ủy ban nghiên cứu kho học về 
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các chủ đề liên quan tới Liên minh châu Âu (Trung tâm Ưu việt Jean Monnet). Để biết thêm 
thông tin chi tiết liên quan đến Hành động Jean Monnet và các dự án hỗ trợ, xin vui lòng 
tham khảo các trang web dưới đây hoặc Hướng dẫn Chương trình Erasmus+. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en 

 Thể thao 

Các dự án và hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao sẽ được hỗ trợ, bao gồm hợp tác 
cùng tổ chức các cuộc họp, sự kiện để thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao, các cuộc thi, 
trao đổi giảng viên và huấn luyện viên, tình nguyện viên, cải thiện điều kiện đào tạo và hoạt 
động thể thao, cùng các hoạt động khác có liên quan. Các hỗ trợ trong lĩnh vực thể dục thể 
thao nhằn hướng tới xây dựng ảnh hưởng của châu Âu trong lĩnh thể thao bằng cách tạo 
ra, chia sẻ và truyền bá kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề khác nhau trong lĩnh vực 
đến thể thao ở khu vực châu Âu. Các dự án thể thao được hỗ trợ thông qua Erasmus+ 
được hy vọng sẽ dẫn đến tăng cường việc tham gia vào hoạt động thể thao, hoạt động thể 
chất và hoạt động tình nguyện. Hành động này chủ yếu hướng tới các ứng viên châu Âu 
nhưng các tổ chức Việt Nam cũng có thể tham gia với tư cách đối tác. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport  

Applications of the above mentioned Actions are accepted through annual Calls for Proposals. 
These Calls (with varying deadlines for different types of projects) are published on the following 
website. Hồ sơ xin tài trợ trong khuôn khổ các hoạt động nêu trên được chấp nhận thông qua Kêu 
gọi Đề xuất diễn ra hàng năm, được công bố trên trang web sau: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/  

Các trang web hữu ích 

Ngoài cổng thông tin chính thức về du học của Ủy ban châu Âu, có rất nhiều nguồn thông tin trực 
tuyến hữu ích để bạn tham khảo khi quyết định theo học tại một trường đại học ở châu Âu. 

 STUDYPORTALS: Studyportals là 1 công cụ tìm kiếm dành cho sinh viên đại học, thạc sĩ, 
và tiến sĩ, các khóa học ngôn ngữ, các khóa học từ xa, học bổng ở châu Âu và trên toàn 
thế giới. 

http://www.studyportals.com 

 POSTGRAD.COM: Cung cấp thông tin toàn diện về nghiên cứu sau đại học (thạc sĩ và tiến 
sĩ) ở châu Âu. Trang web có các hạng mục hữu ích về các khóa học có sẵn, thủ tục nộp 
đơn, sinh hoạt phí, học phí, thủ tục nhập cảnh, cùng các thông tin khác về việc học tập tại 
các quốc gia khác nhau ở châu Âu. 

http://www.postgrad.com 

 QS TOP UNIVERSITIES: Bảng xếp hạng QS cung cấp xếp hạng chi tiết các trường đại 
học trong khu vực và trên toàn thế giới cùng thông tin chi tiets về các chương trình học. 
Đây là nguồn thông tin hữu ích để so sánh dành cho sinh viên trên toàn thế giới. Có hướng 
dẫn chi tiết về từng quốc gia, thông tin về học phí, chi phí sinh hoạt và đời sống sinh viên. 

http://www.topuniversities.com/where-to-study/region/europe/guide 


