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QUỸ LOK-AN  ĐÀI LOAN 
 

HỌC BỔNG DU HỌC ĐÀI LOAN 
 

NĂM 2006 
樂安台灣研究 留學獎助金 

 
Qũy Lok-an Đài Loan do Bệnh viện Lok-an và Hiệp hội chữ Latinh Đài Loan 

thành lập năm 2002. Mục đích của Quỹ này là giúp đỡ những đề tài nghiên cứu về Đài 
Loan cũng như những vấn đề có liên quan giữa Việt Nam và Đài Loan nhằm thúc đẩy 
giao lưu văn hoá, giáo dục giữa hai nước. 
 Bên cạnh những học bổng dành cho sinh viên viết luận văn, luận án và trợ giúp 
các ấn phẩm của các học giả có đề tài nghiên cứu về Đài Loan, từ năm 2004 chúng tôi  
cấp học bổng dành cho sinh viên sang Đài Loan học thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Số lượng người 
được sang Đài Loan du học của năm 2006 là một người. Học bổng này sẽ cung cấp miễn 
phí những chi phí sau: 

1. Học phí 
2. Bảo hiểm xã hội  
3. Ký túc xá 
4. Tiền hỗ trợ sinh hoạt 5000 Đài tệ/tháng (khoảng 150 USD)  

Điều kiện trong thời gian nhận học bổng: 
1. Sinh viên phải làm trợ lý nghiên cứu 12 tiếng/tuần cho giáo sư. 

 
Yêu cầu: những ứng viên muốn nhận được học bổng du học Đài Loan phải thực hiện 
và đáp ứng được những yêu cầu sau: 

1. Những ứng viên muốn nhận học bổng phải là công dân của nước Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, đang sinh sống ở Việt Nam. 

2. Những ứng viên muốn nhận học bổng này phải là sinh viên đã tốt nghiệp hoặc có 
thể là sinh viên năm cuối nhưng phải nhận được bằng tốt nghiệp Đại học trước 
khi được Quỹ trao học bổng. 

3. Học bổng này chỉ dành cho sinh viên Việt Nam sang Đài Loan học tại Khoa Văn 
học Đài Loan của Trường Đại học Thành Công ở Đài Nam.  

4. Đề tài nghiên cứu tốt nghiệp khi học tại Trường Đại học Thành Công phải liên 
quan đến ngành khoa học nhân văn như ngôn ngữ, văn học, lịch sử và văn hoá của 
Đài Loan. 

5. Học bổng này sau mỗi năm sẽ được xét, cấp lại dựa vào kết quả học tập, nghiên 
cứu. Để tiếp tục nhận được học bổng của Quỹ thì sau mỗi năm học nghiên cứu 
sinh phải đạt được số điểm trung bình là 80/100. Thời gian tối đa cho khoá học 
thạc sĩ là 3 năm và tiến sĩ là 5 năm. 

6. Khi nộp đơn xin học bổng của Quỹ này, ứng viên cũng phải tự nộp đơn xin học 
vào Khoa Văn học Đài Loan trường Đại học Thành Công. Quỹ sẽ ưu tiên cho sinh 
viên nào đã được trường chấp nhận cho nhập học. Thông tin về Trường Đại học 
Thành Công, xem website: http://www.ncku.edu.tw 
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7. Khi được phép nhập trường và nhận được học bổng của Quỹ, nghiên cứu sinh 
phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Trường Đại học Thành Công.  

8. Ứng viên sau khi được nhận học bổng phải đặt tiền vé máy bay và phí visa 
(khoảng 400 USD) cho Quỹ Lok-an Đài Loan. Nếu ứng viên không muốn đi du 
học nữa thì phải thông báo trước nếu không thì ứng viên sẽ không được nhận lại 
số tiền trên. 

 
Hướng dẫn làm thủ tục xin học bổng: Tất cả những ứng viên muốn nhận 
được học bổng này phải làm theo những thủ tục sau: 

Quỹ Lok-an Đài Loan chỉ nhận đơn mỗi năm một lần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 
và kết thúc vào ngày 31 tháng 11, năm 2005. Hãy nộp đơn của bạn trong thời hạn trên, 
nếu không đơn của bạn sẽ không được chấp nhận. Tất cả các ứng viên phải đồng thời nộp 
các giấy tờ dưới đây bằng hai hình thức: Tài liệu in và file điện tử (dưới dạng DOC hoặc 
PDF; tài liệu ở mục 2, 3 không cần file điện tử). Tất cả các tài liệu dưới đây phải được 
viết bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Đài hoặc tiếng Hoa). Đối với những tài liệu 
viết bằng tiếng Việt, ứng viên phải sử dụng font chữ Unicode; Đối với những tài liệu viết 
bằng tiếng Đài hoặc tiếng Hoa, ứng viên phải sử dụng font chữ Taiwainese Backage hoặc 
Big-5.    

1. Đơn xin học bổng (theo mẫu). 
2. Sơ yếu lý lịch. 
3. Bản sao chứng minh nhân dân. 
4. Bản tóm tắt quá trình học tập (kèm theo bảng điểm, thẻ sinh viên, văn bằng nếu 

có).  
5. Bản tóm tắt quá trình công tác, nếu có. 
6. Bản kế hoạch nghiên cứu cụ thể khi học ở Khoa Văn học Đài Loan Trường Đại 

học Thành Công (Bản kế hoạch nghiên cứu này phải được đánh máy bằng tiếng 
Đài Loan hoặc tiếng Hoa). 

7. Liệt kê tên và nội dung khái quát bài báo hoặc bài phát biểu, nếu có. 
8. Thư giới thiệu, nếu có.  

 
Văn phòng Liên lạc Quỹ Lok-an Đài Loan tại Hà Nội sẽ chọn hồ sơ của các ứng viên 

có đủ tiêu chuẩn, sau đó sẽ thông báo cho các ứng viên ngày, giờ tham gia thi tuyển. Thời 
gian thi tuyển dự kiến vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2006. Các ứng viên phải thực hiện 
nội dung thi bao gồm hai chuyên môn sau: 

1. Thi môn ngoại ngữ: tiếng Đài Loan hoặc tiếng Hoa (ứng viên tự chọn) 
2. Thi môn chuyên ngành: Lịch sử, văn hoá Đài Loan (Văn phòng Liên lạc Quỹ 

Lok-an Đài Loan sẽ cung cấp tài liệu. Nội dung thi chủ yếu trong cuốn sách  
LỊCH SỬ VÀ NGÔN NGỮ ĐÀI LOAN ) 

 
Thông tin chi tiết: Thông tin chi tiết về việc làm thủ tục xin học bổng, xin mẫu 
đơn, nộp đơn.v.v.., xin liên hệ với Văn phòng Liên lạc Quỹ Lok-an Đài Loan theo địa chỉ 
sau: (Lưu ý xin liên lạc bằng điện thoại hoặc gửi email để xác nhận địa chỉ dưới đây) 
 
Số 70 Khương Thượng Đống Đa Hà Nội 
ĐT: 0953327812, E-mail: uibuntw@yahoo.com.tw , website: http://lokan.de-han.org. 
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