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Dc Jp - Tiy do - Hinh phüc 

Ha No!, ngày 03 tháng 03 nám 2021 

THÔNG BAO 
EN SINH DI RQC T4J BA LAN NAM 2021 

Cn ci.'r Thông tu s 06/2016/TIT-BGDDT ngày2l tháng 3 näm 2016 cüa B 
tru&ng B Giáo dic và Dào tto ban hãnh Quy chê tuyên sinh di h9c nuâc ngoài; Can 
cir Thôa thu.n gifta B Giáo diic và Dào tao  Vit Nam và B Khoa hçc và Giáo diic 
dai hoc Ba Lan ye hap tac trong lTnh vuc giao duc dai hoc, Bô Giao duc va Dao tao 
thông báo tuyên sinh di h9c tai  Ba Lan din Hip djnh nãrn 2021 nhix sau: 

1. Thông tin chung v chiro'ng trInh h9c bng 

1.1. Sn lu'çing h9c bng và c/il d3 /Z9C bang 

- So hrcxng hoc bong 20 suât cho cong dan Viêt Narn di dao tao tai Ba Lan theo 
trinh d dai h9c, thac sI', tiên sT. 

- Ch d h9c bng: ChInh phü Ba Lan min hçc phi và phi nghiên ci'ru, b trI 
chô i phái trâ tiên k the xá theo quy djnh cüa ChInh phü Ba Lan. ChInh phü Vit 
Nam cap ye may bay môt luat di va ye, phi di duang, phi lain ho chiêu, visa, bao hiêm 
y té và cap bi sinh hoat  phI hang tháng theo chê d hin hành dôi voi hru hçc sinh h9c 
bong Hip drh tai  Ba Lan. 

1.2. T/z&i gian ttào 4w và ngành hQc 

- Chuong trInh dai  h9c: tü 03 dn 04 näm h9c 

- Chuang trInh thac sT: 02 nm hçc 

- Chucing trInh tin sT: th 03 dn 04 nàm 

('Chwa bao gm 01 nän2 hQc dr bj illng Ba Lan,) 

Phia Ba Lan không tip nhn dào tao  các ngành lien quan dn Y, Duqc, Ngh thut. 

1.3. Ngôn ngfr /19c 4p và yêu cu v khóa h9c chuyên ngành 
- Ngôn ng€i si:r ding trong qua trmnh h9c tp và nghiên ci'ru là ting Ba Lan. lITng 

viên chua tung hoc dai hoc hoàc sau dai hoc tai Ba Lan s ducic bô tn hoc 01 näm du bi 
tiêng Ba Lan trirc khi vào hçc chuyên ngành. Sau do üng vién phài dat  k' thi sat hach 
tiêng Ba Lan. 

- Dôi voi khoa hoc chuyên nganh, ung viên phai dat két qua ky thi dâu vao (tuy 
thuôc yeu câu cu the cua cci sa dao tao va chuang trinh hoc) mm ducic chrnh thuc tiêp 
nhn vao hçc chuyên ngành. Nêu không dt yêu câu trong các k5' thi nay, ing viên s 
phâi v nuóc và bôi hoãn toàn b kinh phi dào tao  cho nhà nuâc hoc chuyén sang hçc 
theo din tr tüc kinh phi. 

2. Di tuçrng, diu kiin và h so' dir so' tuyn 

2.1. Di#ii ki,, cliung 

(J'ng viên dçr tuyn cn clap trng d.y dü các diu kin chung sau day: 
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- Co phm cht chInh frj, d.o düc t&; không trong thii gian thi hành. k 1ut hoc 
trong thii gian ang b ccr quan có thâmquyên xem xét xü 1 k luat; 

- Dü Sire khóe d hpc tp ti mràc ngoài, không mang thai (di vai n; 

- Chua däng k dçr tuyn chuong trInh hçc bng nào d di h9c i nuó'c ngoài 
trong näm 2021; 

- Cam k& hoàn thãnh chucing trInh d:ào tto và trà v phiic vii tai  co quan ci'r di 
hçc hoe theo yêu câu cüa Nba nuàc. Nhting ngixài khOng hoàn thành chucmg trInh dao 
tao, tu bo hoc, bi buôc thôi hoc hoàc sau khi tot nghiêp không tro ye nucYc, không thixc 
hin d.y dã nghia vi cUa ngithi ducc cap hçc bong phãi den bi'i kinh phi dào to theo 
quy djnh hin hành; 

- Nganh hoc dng ky dir tuyên phai phu hop vrn khôi nganh dang hoc dai hoc tai 
Viêt Nam hoäc nganh dã dat giai thirong quôc tê, khu vizc, quôc gia (dôi voi üng wén 
hoc bOng dai hoc), phu hop vm nganh dA hoc dai hoc/thac si, cong viêc dang lam (dôi 
vôi ng viênhçc bong thc sT/tiên si); 

- Chi duac däng ky 01 nganh hoc va không thrcic tu y thay dOi ngành hoc, co so 
dào to sau khi dà däng k di,r tuyên, trüng tuyên di h9c; 

- Chi duçc ding k). dr tuyn trInh dQ dào to cao han trinh d dà Co v.n bang; 

* KhOngxét tuyn Ung vién thuc các tru&ng hqp sau: 

+ Dã trng &rçlc ca quan Nhà nuàc c1r di h9c a ncrâc ngoài nhimg khOng hoàn 
thành khóa h9c; 

+ Dang lam viOc tal co quan trong nucic nhung không Co van ban cua co quan 
cong tác cho phép d tuyên; 

+ 1D dirçyc các cci quan, dja phircing trong nuâc hoc nuac ngoài cp hçc bng di 
hoc/sau dai hoc a nuoc ngoai, hiên Co cac rang buôc ye nghTa vu, trach nhiêm chua dtrac 
phép di h9c tiêp & nuóc ngoài; 

+ Ung vien d duac tuyen chon di hoc nuoc ngoai diôn hoc bong Hiêp dinh rihirng 
không di hoc vi ly do ca nhãn, trong thcn gian 02 näm kê lit ngay nôp dun xm rut khOng 
di hçc sê không dtrcic däng k dr tuyên theo chucing trinli h9cbOngnày. 

2.2. :D6I tuçIng và diu kin cy th 

Hsordirscy 
H9c biag Di tuqng vã diu lciCn i ti tuy&ibng 
dr tuyên tieng Vitvà 

ting Ba Lan 

- Sinh viên di hçc näm th(r nht cüa các di h9c, 
hoc viên, tracing dai hoc Viêt Nam (he chinh quy tap 

Hoc bng trung) có két qua 03 näm hçc THPT, diem xet tOt Xem chi tit tai 
dai hoc nghiCp THPT va hoc ky I näm thu nhât dai hoc dat Phu luc 1 va 

tr 7,0 tr& len (theo thang diem 10 ho.c tuong 
duong); 

Phuluc 4 

- Hoc srnh dang hoc lap 12 d doat giai tai cac ky thi 
quôc tê, quOc gia thuc dOi lilcmg dirgc tuyên thing 



vào dai h9c theo quy ch tuyn sinh dai  hçc hin 
hành, có kêt qua hçc tp ô bc THPT den hét hQc k5' I 
nàm hçc 2020-2021 dt tü 7,0 tr& len. 

119c bong 

- Ngixôi có truth d dai  hçc dt l°ai khá tr& len, dang 
cong tác tai các cc quan nhà nu6c, các ccr sâ giáo 
djc di hgc (biên chê hoc hçip dông tr 12 tháng tr& 
len có dóng bão hiêm xã hôi), không qua 35 tu& 
(tInh dn 31/5/2021), th&i tác ti thMu Co gian cOng Xem chi tiêt tal 

thc Si 12 thang k tr khi Co hcrp dng lao dng tu tiên P1w 1ic 2 va 

tInh den ngày hêt han  np ho s dr tuyn; P1w 1iic 4 

- Sinh viên t& nghip dai  h9c trong thii gian tr 
ngày 0 1/01/2020 den hêt ngày 15/4/2021 vâi kt qua 
h9c t.p dat 1oi giOi, chua có quyêt djnh tuyên ding 
hoc hqp dOng lam vic, hqp dông lao ctng, có cam 
kêt sau khi hoàn thành khóa hoc s ye nuâc lam vic 
theo yêu câu cüa Nhà nuóc. 

- Nguxi có trInh d dai  hpc dtt loai kha trâ len và 
dim trung binh chung h9c tp bc thac sT dt ti'r 7,0 
trâ len (theo thang dim 10 hoc txang di.rcrng) dang 
cong tác tai  các c quan nhà nuâc, các ca s& giáo 
dc dai  h9c (biên ch ho.c hcip dng ba1  dài  han  12 
tháng trä len có dóng bão hMm xã hi), không qua 

i-Ic bong  40 tui (tInh dn 3 1/5/2021), có thii gian cong tác Xem chi tiêt t?i 
tkii Si thi thiu 12 tháng k tir khi có hqp ding lao dng Phii 1iic 3 và 

dâu tiên sau khi tot nghiep dai hoc, thac sT, tmh den 
ngày hét han  np ho sa dr tuyên; 

Phu luc 4 

- Nguäi có trinh d dai  h9c  dat  loai khá tr& len và t& 
nghip thac si trong thii gian tCr ngày 01/01/2020 
dn ht ngày 15/4/2021 tai  Vit Nam có dim trung 
bInh chung hçc tp dat  tr 8,0 tr& len (theo thang 
dim 10 ho.c tixcing dwmg) ho.c tai  ninc ngoài v&i 
k& qua h9c tp loai giOi, không qua 35 tui (tInh dn 
31/5/2021), chixa có quyt djnh tuyn dung hoc hqp 
dng lam vic, hçp ding lao dng, có cam kt sau 
khi hoàn thành khóa hoc s v nuàc lam vic theo 
yCu cu cüa Nhà nu&c. 

3. Quy trInh np hi so' däng k so' tuyên 

3.1. N3p ht so' trec tuyEn (online) 411: http://tuyensinh.vied.vn/ 

U'ng viên phâi quét (scan) Km 1a1  toân b h sor sang các files dnh dg PDF (m& 
boai tai lieu quet thanh 01 file riêng dung krcing khOng qua 1 MB) dê dng k truc tuyen 
Thôi han dung k online trên website http://tuyensinh.vied.vn  den hêt ngày 15/4/2021. 
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Sau vông so tuyên, rng viên phãi ti dàng k) trên h thng din tCr cüa Cic trao 
dôi h9c thut quô.c gia Ba Lan (NAWA). Du&ng link dê dng k3' và huó'ng dan dàng k3 
vào h thông dành cho cáo üng viên Vit Nam s duçic NAWA gui t&i các irng viên sau 
khi xem xét ho so giây. 

3.2. Np Iu so bàn giy 

TYng vien chuyn 01 bO h so gi.y chInh thi'rc bang ting Vit và 02 b h so giy 
bng ting Ba Lan hoc tiêng Anh bang thu chuyen phát nhanh bão darn tài Ctic Hçrp 
tác quc t - B Giáo dic và Dào tao, 35 D*i C Vit, Qun Hai Ba Trtrng, Ha Ni. 

so cn dirng trong tüi h so kIch thuàc 25cm x 34cm, mt ngoài ghi c1.y dü 
thông tin chi tiêt theo phçL liic quy dnh dôi vâi ho so dr tuyên h90 bong din Hip djnh 
di Ba Lan n.m 2021. 

H so hqp l là h so có dü cáo giy ti quy djnh a trên, duçyc np trong th&i hn 
quy dinh  cüa Thông báo tuyên sinh (bao gôm Ca ho so online, ho so giy b.ng ting 
Vit và ho so giây bang tiêng Ba Lan hoc tiêng Anh). Ho so np muon sê chi duçic 
xem xét xi'r l nêu van con chi tiêuh9c bong sau khi dã xét tuyen ho so üng viên 
dung han và phia Ba Lan thông nhât vic thirc hin xét tuyn bô sung. Nguii khai ho 
so dir tuyên không di'ing và nguai xác nhn sai s bj xr l theo pháp lust.  B Giáo diic 
và Dào tao  không trá 'ai  ho so trong bat k' truO'ng hop nào. 

(Xem them thông tin, các mu van bàn lien quan tgi webs ites: 
www.rnoet.gov.vn, www.icd.edu.vn; www.nawa.gov.pl, lien h ho trçi k9 thut khi dáng 
lg dr tuyên theo dja chi tuyensinh@viedvn). 

4. ThO'i 1iin nhn h so': H siphài duçc chuyn den CiicHcip tác quc tá han 
cuoi c1ng ngày 15/4/2021 (tInh theo dâu bun din chuyên ho so den Cic Hop tao quôc 
tê và th&i gian hoàn thành dàng k online). 

5. Quy trInh xét tuyn 

B Giáo dic và Dào tao  chi xem xét irng viên d tuyn có h so d.y dü, hop 1 
theo quy djnh và can ci cáo tiêu chI tuyên ch9n s so tuyên ung vien de dê cu vâi phIa 
BaLan. 

Tfu tiên xem xét frng viên trong các tnrO'ng hçrp sau: 

- U'ng viên cn dào tao  d b sung ngun than hrc theo nhu cu su di.ing do cáo 
Bô/Nganh va cac dia phucing áê nghi (co vn ban de cu dix tuyên va Hop dOng cam kêt 
tuyên dung ye cOng tao sau khi hoan thanh khoa hoc dôi vâi ung viên chua co cci quan 
cong tao); 

- ITng viên CO nhiu thành tich t& trong hçc tp và rèn luyn, thành tIch nghiên 
cu'u khoa hoc (the hién qua cac bài bao däng trên tap chi khoa hoc hoAc bao cao tai hôi 
nghj khoa h9c cp tru&ng trâ len và duçic dang trong k' yêu hi nghj hoc tham gia dê 
tài nghiên elm cp B) tra len và dê tài do dâ dugc nghim thu ho.c áp dicing); 

- U'ng viên doat  các giái thuâng quc t, khu vtrc và qu& gia. 

Ung viên do Bô Giao duc va Dao tao dê cix throc Chrnh phu Ba Lan duyêt cap 
hoc bong mm thuOc diên trung tuyên va s duoc Bô Giao duo va Dao tao (Cue Hop tac 
quc t) thông báo, huàng dn và giài quyêt thu tiic lien quan tiêp theo. d di h90 tai  Ba 
Lan trong tháng 10/2021. NhQ'ng trumg hop ducic phia Ba Lan tiêp nhn không thuc 
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TL. BO TRU1NG 
KT. CTJC TRTJ'41NG CUC HP TAC QUOC TE 

O CIJC TR!XNG 

i1Iyêii Hãi Thanh 

chucing trInh nay, hoc thuc chumg trInh nay nhimg khong dáp 'rng d.y dü quy djnh 
tuyên chon cua Bô Giao due va Dao tao, không dix tuyên qua Bô Giao due va Dao tao 
theo thông báo tuyên sinh dà dtrçc ban. hành s không dugc cap bCi chê d hçc bong cüa 
ChInh phü Vit Nam. 

B Giáo dyc và Dào to d nghj các ccr quan tto diu kin thun lçii cho irng 
viên có dü diêu kiin can thiêt dirçie tham gia dr tuyên dung thai hn quy 

Ncri nhân: 
- Các B và Cc quan ngang B; 
- UBND các tinh/thành ph; 
- Các S& Giáo dxc và Dào tao; 
- Các DH, hçc vin, tn.rông DH, CD; 
- B truâng (d b/c);,  
- Các Thi trtrâng (dê b/c); 
- Cic truOng (d b/c); 
- Các websites: www.icd.edu.vn, 

www.moet.gov.vn; 
- Báo GD&TD; 
- Li.ru: VT, HTQTp 
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