
THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 

TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ SINGAPORE – SIM 

 

Học viện Quản lý Singapore SIM (thuộc tập đoàn giáo dục SIM) được thành lập năm 

1964 do Ủy ban phát triển kinh tế của Singapore (Economic Development Board – EDB) khởi 

xướng nhằm mục đích hỗ trợ tiến trình công nghiệp hóa của Singapore và nuôi dưỡng nguồn 

nhân tài cho đất nước. SIM Global Education (SIM GE) là phân viện với nhiệm vụ phát triển 

giáo dục quốc tế của toàn bộ Tập đoàn SIM. SIM GE hiện tại là cơ sở giáo dục toàn cầu, cung 

cấp các chương trình đào tạo và giáo dục chất lượng, liên kết và cấp bằng bởi hơn 10 trường 

đại học quốc tế danh tiếng hàng đầu đến từ Vương quốc Anh, Mỹ, Úc và Châu Âu. Với hơn 

150,000 cựu sinh viên và 19,000 sinh viên đang theo học đến từ 40 quốc gia, SIM GE hiện tại 

là một trong những viện giáo dục tư thục hàng đầu tại Singapore và là cở sở giáo dục uy tín có 

chứng chỉ Edutrust với 8 năm liền được tạp chí AsiaOne People’s Choice Awards bình chọn là 

Học viện Tư thục tốt nhất tại Singapore. 

Năm 2020, Học viện Quản lý Singapore SIM dành tặng 05 suất học bổng Chương trình 

Đại học đại cương cho học sinh xuất sắc của Hà Nội, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2. Giá trị học bổng: 100% học phí cho 15 tháng Đại học Đại cương tại Học viện SIM, 

Singapore, trị giá khoảng 200 triệu đồng/suất học bổng.  

Sau khi hoàn thành chương trình Đại học đại cương trong 15 tháng này, học sinh sẽ cần 

học tiếp khoá cử nhân của các Đại học liên kết từ 18 tháng- 24 tháng để lấy bằng Cử nhân của 

Đại học liên kết (Danh sách tại Phụ Lục 1). Tham khảo thêm về chi phí khoá học cử nhân của 

các Đại Học Liên Kết và các chuyên ngành tại  tại website của trường: 

https://www.simge.edu.sg/programmes/ 

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 8:00 ngày 30/06/2020 (Thứ Ba) (theo giờ Việt Nam). 

4. Tiêu chí lựa chọn: 

- Dành cho học sinh trung học phổ thông Việt Nam nộp hồ sơ theo học chương trình 

Đại học Đại cương tại Học viện SIM, Singapore. 

- Tốt nghiệp trung học phổ thông với các kết quả quá trình học tập xuất sắc. 

- Có năng lực lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và truyền thông tốt. 

- Có thành tích tham gia các hoạt động ngoại khóa. 

5. Thủ tục nộp hồ sơ: 

Các ứng viên nộp hồ sơ bản mềm, được scan và gửi dưới dạng file nén, bao gồm: 

- Đơn xin học bổng tải tại: https://www.simge.edu.sg/2020-03-31-diploma-

scholarship-application-form-ver6/ 

- Ứng viên truy cập cổng thông tin trực tuyến của SIM để nộp hồ sơ và phí ghi danh: 

https://simconnect.simge.edu.sg/ 

Hồ sơ yêu cầu như sau: 
- Dịch công chứng tiếng Anh (nếu bản gốc bằng Việt) bảng điểm của ba năm học cấp 

3 (tính đến thời điểm hiện tại gồm học bạ, bảng điểm năm lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 của lớp 12) 

https://www.simge.edu.sg/programmes/
https://www.simge.edu.sg/2020-03-31-diploma-scholarship-application-form-ver6/
https://www.simge.edu.sg/2020-03-31-diploma-scholarship-application-form-ver6/
https://simconnect.simge.edu.sg/


2 

 

- Chứng chỉ Tiếng Anh hiện có như: 0 level/ IELTS/ TOEFL/ SAT/ Pearson Test hoặc 

các chứng chỉ tiếng Anh tương đương. 

- Một số giấy chứng nhận khác có thể gửi kèm: 

+ Các hoạt động ngoại khóa đã tham gia; 

+ Các học bổng đã được nhận; 

+ Các thành tích được công nhận khác. 

- Bản sao hộ chiếu (hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 2 năm). 

- Bài luận giới thiệu về bản thân và động lực theo học tại Học viện SIM, Singapore 

(không quá 1000 từ). 

- Giấy xác nhận đã nộp hồ sơ cho Đại học Đại cương tại Học viện SIM, Singapore. 

- Đối với ứng viên mới sẽ cần nộp kèm với phí ghi danh (481,5 SGD). 

Các ứng viên gửi email toàn bộ Hồ sơ và Đơn xin học bổng tới hòm thư: 

scholarship.sim.edu.sg và: jennifern@sim.edu.sg trước thời hạn đóng hồ sơ vào 8:00 ngày 

30/6/2020 (Thứ Ba) (theo giờ Việt Nam); yêu cầu sử dụng tiêu đề trên email như sau: SIM GE 

Diploma scholarship Application - Tên trường THPT - GPA của học sinh. (GPA tính theo điểm 

trung bình cộng của điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). 

Ví dụ: SIM GE Diploma scholarship Application - Hanoi- Amsterdam High School - 

GPA 9,1. 

Để biết thêm thông tin về học bổng và các chuyên ngành đào tạo tại SIM, truy cập:  

https://www.simge.edu.sg/student-life/scholarships/diploma-scholarship/ 

Để nghe hướng dẫn chi tiết về các ngành học tại SIM và cách nộp hồ sơ học bổng, ứng 

viên có thể tham gia buổi hướng dẫn vào ngày 16/5/2020 từ 9h00- 17:00.  Đăng ký để được 

tham gia buổi hướng dẫn tại đường link: https://events.miceneurol.com/sim-regional-online-

open-house/vietnam/Site/Register 

Để được hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ học bổng, truy cập đường link tư vấn online: 

https://bit.ly/35DBVqf các sáng thứ Bảy hàng tuần, từ 10:00 sáng (9/5, 16/5, 23/5/ 30/5 và 

trong tháng 6). 

6. Quy trình xét duyệt  

- Từ tháng 1/4/2020- 30/6, 2020: Học viện Quản Lý Singapore SIM Singapore thông 

báo học bổng và mở đơn tại Website: https://www.simge.edu.sg/student-

life/scholarships/diploma-scholarship/  

- Sở GDĐT Hà Nội gửi công văn tới các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội 

thông báo về Học bổng của SIM. Các nhà trường thông báo chương trình học bổng tới các 

học sinh của trường, các ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://simconnect.simge.edu.sg/ 

- Sở GDĐT Hà Nội phối hợp cùng SIM tuyển chọn học sinh xuất sắc nhận học bổng. 

- Tháng 7: Vòng sơ tuyển hồ sơ, lựa chọn thí sinh vào vòng phỏng vấn. 

- Tháng 8: Vòng phỏng vấn và thông báo kết quả. 

- Tháng 9: Lễ trao tặng học bổng tại Hà Nội do Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội phối hợp 

cùng Học viện Quản lý Singapore - SIM và Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội tổ chức. 

- Tháng 10: Nhập học tại Học viện quản lý Singpapore. 

 

https://www.simge.edu.sg/student-life/scholarships/diploma-scholarship/
https://events.miceneurol.com/sim-regional-online-open-house/vietnam/Site/Register
https://events.miceneurol.com/sim-regional-online-open-house/vietnam/Site/Register
https://bit.ly/35DBVqf
https://www.simge.edu.sg/student-life/scholarships/diploma-scholarship/
https://www.simge.edu.sg/student-life/scholarships/diploma-scholarship/
https://simconnect.simge.edu.sg/
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7. Điều khoản nhận học bổng 

Đề nghị xem chi tiết tại: https://www.simge.edu.sg/student-life/scholarships/diploma-

scholarship/ 

8. Chương trình đại học tại Học viện quản lý Singapore – SIM 

Sau khi hoàn thành chương trình Đại học đại cương (Diploma) tại Học viện quản lý 

Singapore - SIM trong 15 tháng, với 1 trong 4 chuyên ngành dưới đây do sinh viên lựa chọn, 

sinh viên sẽ học chuyển tiếp vào các chương trình đại học liên kết tại Học viện quản lý 

Singapore – SIM, liên kết với các trường đại học danh tiếng đến từ Mỹ, Anh và Úc (danh sách 

tại Phụ lục 1).  

9. Các chuyên ngành của Học Bổng 

- Tài chính - Ngân hàng. 

- Kinh doanh Quốc tế. 

- Quản trị kinh doanh 

- Công nghệ thông tin 

10. Các khóa học trực tuyến về kỹ năng mềm dành cho học sinh THPT 

Ngoài chương trình học bổng nêu trên, Học viện quản lý Singapore - SIM tổ chức các 

khóa học trực tuyến miễn phí về kỹ năng mềm dành cho học sinh THPT (danh sách các chương 

trình trực tuyến tại Phụ lục 2). Để tham gia, đề nghị đăng ký tại đường link: 

https://bit.ly/2KoITFJ 

11. Thông tin liên hệ tại Hà Nội:  

- Bà Nguyễn Nam Phương - Đại Diện của Trường SIM tại Việt Nam; Điện Thoại 

0913207160; Email: .jennifern@sim.edu.sg hoặc: Bà Bùi Thị Kiều Anh - Phòng Giáo dục phổ 

thông, Sở GDĐT Hà Nội; Điện thoại: 0913315174; Email: kieuanhbui@hanoiedu.vn. 

 

  

https://www.simge.edu.sg/student-life/scholarships/diploma-scholarship/
https://www.simge.edu.sg/student-life/scholarships/diploma-scholarship/
https://bit.ly/2KoITFJ
mailto:jennifern@sim.edu.sg
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LIÊN KẾT 

TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ SINGAPORE – SIM 

 
1. Đại học London, Anh Quốc 

Các chuyên ngành: kế toán tài chính, ngân hàng và tài chính, kinh doanh và quản lý, kinh 

tế, kinh tế và tài chính, khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh, kinh tế và chính trị, quan hệ 

quốc tế, quản lý, kinh tế học, trí tuệ nhân tạo và machine learning. 

 

2. Đại học Birmingham,  Anh Quốc 

Tài chính kế toán, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh có thực tập, kinh doanh Quốc 

Tế, quản trị kinh doanh chuyên ngành truyền thông có thực tập  

 

3. Đại học Stirling, Anh Quốc 

Tiếp thị bán lẻ, quản lý sự kiện, nghiên cứu thể thao và marketing, quản lý kinh doanh thể 

thao 

 

4. Đại học RMIT, Australia 

Kế toán, kinh tế và tài chính, quản lý xuất khẩu và chuỗi cung ứng, quản lý, tiếp thị, kinh 

doanh quốc tế 

 

5. Đại học La Trobe, Australia 

Quản lý sự kiện, quản trị du lịch và khách sạn 

 

6. Đại học Wollongong,  Australia 

An ninh mạng, quản trị dữ liệu lớn, phát triển Game và Di Động, an ninh hệ thống, kỹ thuật 

số, quản trị dữ liệu doanh nghiệp và tâm lý học  

 

7. Đại học Buffalo,  Hoa Kỳ 

Truyền Thông, kinh tế, thương mại quốc tế, tâm lý học, xã hội học, quản trị kinh doanh, văn 

bằng kép  hoặc song bằng chuyên ngành quản trị kinh doanh   
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ  

DO HỌC VIỆN QUẢN LÝ SINGAPORE – SIM TỔ CHỨC 

 
Hiện Học viện quản lý Singapore - SIM đang triển khai một số khóa học trực tuyến miễn 

phí dành cho học sinh THPT. Để đăng ký khóa học mình yêu thích, học sinh đăng ký tại đường 

link: https://bit.ly/2KoITFJ 

  

1- Muốn trở thành triệu phú- Hãy luôn bắt đầu bằng tư duy kinh doanh 

2- Dịch vụ, đổi mới, ấn tượng và kinh nghiệm: 4 nhân tố chủ chốt trong ngành dịch vụ 

3- Công nghệ và toàn cầu hóa 

4- Kỹ năng thuyết trình 

5- Nuôi dưỡng đam mê:  Xác định chuyên ngành bạn muốn theo học- Luôn đi trước đón đầu 

6- Quản trị Logistic  

7- Kinh doanh quốc tế 

8- Trắc nghiệm tính cách- Hiểu rõ hơn về bản thân 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                     

https://bit.ly/2KoITFJ

