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Wallonie-Bruxelles Campus
Wallonia-Brussels Campus (WBCampus) is the agency for 
promoting higher education of Wallonia-Brussels abroad.

The website www.studyinbelgium.be allows foreign 
students to access all the information they need to prepare 
for a period of study in Wallonia-Brussels, from the choice 
of course to the practical aspects of their stay.

Scholarships
http://www.studyinbelgium.be/en/financing-your-
studies

Do you want to :

Wallonia-Brussels offers scholarship program designed 

of increasing importance to the world:

towards:

Scholarships of academic 
excellence

selection process leading to the awarding of the scholarship 

http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132992_
article&userid=&lang=ln1&rubr=bourses+bourse

1. Eligible candidates :

higher education.

2. Offered Scholarship Programs :

3. Application :

4. Financial terms

researchers 
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Wallonie-Bruxelles Campus

Học bổng
Truy cập địa chỉ:

http://www.studyinbelgium.be/en/financing-
your-studies

Bạn mong muốn :

• HỌC TẬP
• NGHIÊN CỨU
• SÁNG TẠO

Và TRAO ĐỔI ý tưởng của bạn tại những trường đại 
học danh tiếng tại trung tâm của châu Âu?

Vậy hãy khám phá những cơ hội học bổng và những 
ưu đãi tài chính rất hấp dẫn dành cho những cá nhân 
quan tâm đến việc học tập và nghiên cứu tại Wallonia 
và Brussels (Bỉ)

Wallonia-Brussels có những chương trình học bổng 
cho những sinh viên quốc tế có năng lực theo học các 
chương trình cao học và nghiên cứu trong các lĩnh 
vực đặc biệt tập trung vào những vấn đề quan trọng 
của thế giới:

• Giao thông vận tải và dịch vụ hậu cần - logistics
• Cơ khí
• Khoa học đời sống
• Khoa học Nông – Công nghiệp
• Khoa học hàng không vũ trụ 
• Công nghệ môi trường

(Trên đây là những lĩnh vực ưu tiên đặc biệt, tuy vậy 
các ngành học khác như Nghệ thuật, Khoa học cơ bản, 
Khoa học ứng dụng vẫn sẽ được xem xét)

Học bổng cũng sẽ được thiết kế nhằm hỗ trợ các công 
trình nghiên cứu bậc:

• Tiến sĩ
• Sau tiến sĩ
• Thạc sĩ nghiên cứu

Học bổng tài năng cho sinh viên 
có thành tích xuất sắc 

Wallonia-Brussels (WBI) quản lý quá trình sàng lọc và 
lựa chọn để trao học bổng tài năng cho sinh viên 
quốc tế có thành tích học tập xuất sắc.

Ứng viên quan tâm vui lòng truy cập địa chỉ:

http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=013299
2_article&userid=&lang=ln1&rubr=bourses+bourse

1. Ứng viên thích hợp:

Là sinh viên quốc tế từ mọi quốc gia có bằng thạc sĩ 
do một cơ sở đào tạo có uy tín cấp.

2. Chương trình học bổng:

• Học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ 
    (tối thiểu 1 năm học)
• Học bổng nghiên cứu (1 đến 3 tháng)

3. Nộp đơn:

Gửi đơn xin học bổng cho Eric Vandelook tại địa chỉ 
e.vandelook@wbi.be

4. Tài chính:

• 1.200 €/tháng cho tiến sĩ và 1.300 €/tháng cho 
    nghiên cứu viên 

• Một vé máy bay khứ hồi

• Bảo hiểm y tế cho công dân không thuộc châu Âu

• Bảo hiểm hồi hương

• Học phí (tối đa 835 €) / phí quản lý (tối đa 500 €)

Wallonia-Brussels Campus (WB Campus) là cơ quan thúc 
đẩy giáo dục đại học và sau đại học của Wallonia-Brussels 
(Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp) ở nước ngoài. 

Sinh viên nước ngoài có thể truy cập trang web 
www.studyinbelgium.be để tìm hiểu các thông tin cần thiết 
cho quá trình học tập tại Wallonia – Brussels, từ lựa chọn 
ngành học cho đến mọi khía cạnh của đời sống sinh viên.
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Scholarships within the framework 
of the scientifi c projects of agreement 
of cooperation

doctorate program. These scholarships are intended to 

partners.  

walbruhanoi@walbruvietnam.org

Scholarships for post academic studies 
of the VIED (Department of international 
Education of the Education and Formation 
Ministry)

walbruhanoi@walbruvietnam.org

Grants awarded by the Belgian 
Development Agency – Master’s 
and Doctorate 

academic years.

Doctoral grants: mainly concern students preparing a 

that the grant student can spend in Belgium to conduct 

http://www.btcctb.org/en/scholarships
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Học bổng trong khuôn khổ các dự án 
khoa học của Hiệp định hợp tác song 
phương
Theo Hiệp định hợp tác giữa Vùng Wallonie, Cộng 
đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonia-Brussels) và 
Chính phủ Việt Nam, học bổng ngắn hạn và dài hạn 
được cấp cho chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến 
sĩ. Học bổng này nhằm mục đích củng cố các dự án 
hợp tác khoa học do các đối tác lựa chọn.

Vui lòng liên hệ Phái đoàn Wallonia-Brussels tại Hà 
Nội theo địa chỉ walbruhanoi@walbruvietnam.org

Học bổng cho các chương trình sau đại 
học của VIED (Cục Đào tạo với nước 
ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
Wallonia-Brussels sẽ cấp học bổng bổ sung cho các 
ứng viên nhận học bổng của Chính phủ Việt Nam, 
theo học tại một trường đại học của Cộng đồng người 
Bỉ nói tiếng Pháp.

Vui lòng liên hệ phái đoàn Wallonia-Brussels tại Hà 
Nội theo địa chỉ walbruhanoi@walbruvietnam.org

Tài trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển 
Vương quốc Bỉ - Chương trình Thạc sĩ và 
Tiến sĩ
Cơ quan Hợp tác Phát triển Vương quốc Bỉ tài trợ học 
bổng cho công dân của các nước đối tác.

Học bổng: chủ yếu dành cho các khóa học Thạc sĩ. 
Theo nguyên tắc chung, thời gian của các khoản tài 
trợ là 1 hoặc 2 năm học.

Học bổng Tiến sĩ: chủ yếu dành cho các sinh viên 
chuẩn bị theo học chương trình tiến sĩ. Trợ cấp bao 
gồm sinh hoạt phí trong thời gian 16 tháng ở Bỉ để 
người nhận học bổng tiến hành công tác nghiên cứu.

Để tìm hiểu thêm, tham khảo trang web của Cơ quan 
Hợp tác Phát triển Vương quôc  Bỉ: 

http://www.btcctb.org/en/scholarships
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Grants awarded by the Scientifi c Research 
Fund (F.R.S. – FNRS) – Doctorate 

thesis. 

The applicant must submit their application no later 

order to be able to apply. 

http://www1.frs-fnrs.be/fr/fi nancer-les-chercheurs/
carriere-chercheur/doctorants.html

http://www.euraxess.be/cfwb 

European Union Erasmus Mundus grants – 
Master’s and Doctorate 

education by encouraging academic cooperation and 

Action 1

Action 2

Action 3 

of the applicants.

Doctorate. 

http://ec.europa.eu/education/external-relation-
programmes/doc72_fr.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/
contacts_en.php
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Tài trợ của Quỹ Nghiên cứu Khoa học 
(F.R.S. – FNRS) – Chương trình Tiến sĩ 
Học bổng tiến sĩ của Quỹ Nghiên cứu khoa học cho 
thời gian chuẩn bị và bảo vệ luận án Tiến sĩ.

Học bổng trong 2 năm, được xin gia hạn 1 lần (tối đa 
48 tháng).

Ứng viên nộp đơn xin học bổng trong vòng 3 năm kể 
từ thời điểm có bằng Thạc sĩ hoặc bằng thạc sĩ bổ 
sung gần nhất.

Nếu bằng thạc sĩ của ứng viên không phải do 1 trường 
đại học của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp cấp, 
ứng viên phải xin chứng nhận bằng cấp của mình 
tương đương với bằng của Bỉ để nộp hồ sơ xét tuyển. 

Lưu ý: đơn xin xét tuyển phải được xác nhận bởi giáo 
viên hướng dẫn luận án

Các ngành khoa học được xét tuyển: tất cả các ngành.

Tham khảo: 

http://www1.frs-fnrs.be/fr/financer-les-
chercheurs/carriere-chercheur/do...

http://www.euraxess.be/cfwb 

Học bổng Erasmus Mundus của Liên minh 
châu Âu cho trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ 
Học bổng được tài trợ bởi Liên minh châu Âu nhằm 
tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục đại học 
và sau đại học tại châu Âu thông qua khuyến khích 
hợp tác và trao đổi giáo dục trên toàn Thế giới. 

Chương trình được chia thành 3 lĩnh vực:

Thứ 1: 
Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ liên kết;

Thứ 2: 
Thiết lập quan hệ hợp tác đối tác giữa các trường đại 
học châu Âu và ngoài châu Âu;

Thứ 3: 
Các dự án thúc đẩy giáo dục đại học châu Âu.

Ứng viên quan tâm đến học bổng Erasmus Mundus 
phải nộp đơn trực tiếp tới tổ chức chuyên ngành tài 
trợ học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ và phải trải qua một 
quá trình lựa chọn bởi các đối tác tham gia chương 
trình Eramus Mundus.

Mỗi tổ chức chuyên ngành sẽ có tiêu chí xét tuyển 
riêng của mình trong việc lựa chọn ứng viên.

Để tìm hiểu thêm, xin liên lạc với điều phối viên của 
tổ chức chuyên ngành chương trình Erasmus Mundus 
phụ trách chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ đó.

Tham khảo: 

Trang web của Ủy ban châu Âu: 

http://ec.europa.eu/education/external-relation-
programmes/doc72_fr.htm 

Trang web của Cơ quan Giáo dục, Nghe nhìn và Văn 
hóa chịu trách nhiệm quản lý chương trình Erasmus 
Mundus:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools
/contacts_en.php
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AUF (Agence Universitaire de la 
Francophonie) grants: internship, 
Master’s, Doctorate, Post-doctorate 

professional internship grants, cultural internship grants, 

closest to your host establishment.

www.auf.org

http://www.auf.org/regions/ 

The higher education establishments that are members 

http://www.auf.org/l-auf/nos-membres/

Grants awarded by international 
organizations 

http://www.unsystem.org/

International UNESCO - L’ORÉAL grants 
for young women studying Life Sciences - 
Doctorate 

to promote the participation of young women from all 

life sciences.

To ensure a balanced geographical representation of the 

h t t p : // p o r t a l . u n e s c o . o r g / f r / e v. p h p - U R L _
ID=44170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

h t t p : // p o r t a l . u n e s c o . o r g / f r / e v. p h p - U R L _
ID=7972&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Grants awarded by the applicant’s country 
of origin (all levels of study) 

country of origin.

Grants from your host higher education 
institution

subsidies to students: grants, help with tuition fees, 

within the establishments.
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Học bổng của AUF (Tổ chức Đại học 
Pháp ngữ) cấp học bổng cho các chương 
trình: thực tập sinh, Thạc sĩ, Tiến sĩ và 
sau Tiến sĩ 
AUF có nhiều loại học bổng nhằm tăng cường sự năng 
động của sinh viên, nghiên cứu sinh và giáo viên như:  
học bổng thạc sĩ, thực tập nghề, thực tập văn hóa, 
tiến sĩ và nghiên cứu chuyên sâu (sau tiến sĩ), nghiên 
cứu chuyên sâu (không bao gồm sau tiến sĩ), đào tạo 
chuyên môn, công tác giảng dạy và hỗ trợ, và các 
hoạt động tăng cường tính năng động của mạng lưới 
giáo dục. 

Ứng viên quan tâm phải đăng ký tại một cơ sở giáo 
dục đại học thuộc AUF.

Để tìm hiểu thêm về lịch học và các tiêu chí xét 
tuyển, vui lòng truy cập trang web của Văn phòng 
khu vực AUF gần với nơi bạn học tập nhất.

Tham khảo:

Trang web của AUF: 

www.auf.org

Danh sách các văn phòng khu vực: 

http://www.auf.org/regions/  

Các cơ sở đào tạo đại học thành viên của AUF: 

http://www.auf.org/l-auf/nos-membres/

Học bổng của các tổ chức quốc tế 
Các tổ chức quốc tế như Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và 
Khoa học LHQ (UNESCO), Cao ủy LHQ về Nhân quyền 
(UNHCHR), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chủ yếu 
cấp học bổng tiến sĩ trong các lĩnh vực đặc biệt hoặc 
các chương trình tài trợ học bổng cho các chuyến đi 
nghiên cứu. 

Vui lòng truy cập trang web của các tổ chức để biết 
thêm thông tin.

Tham khảo:

Danh sách các cơ quan của LHQ: 

http://www.unsystem.org/

Học bổng quốc tế UNESCO - L’ORÉAL cho 
phụ nữ trẻ theo học Tiến sĩ chuyên 
ngành Khoa học đời sống
Học bổng quốc tế UNESCO - L’ORÉAL nhằm tăng 
cường sự tham gia của phụ nữ trẻ trên khắp thế giới 
trong nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề khoa học đời 
sống.

Để đảm bảo sự cân bằng về đại điện địa lý của 5 khu 
vực văn hóa – địa lý trên toàn thế giới, mỗi khu vực 
sẽ chỉ có tối đa 3 phụ nữ được nhận học bổng này.

Tham khảo:

Trang web của UNESCO: 

h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / f r / e v . p h p -
URL_ID=44170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECT... 

Các học bổng khác của UNESCO: 

h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / f r / e v . p h p -
URL_ID=7972&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI...

Học bổng do quốc gia có ứng viên tham 
gia cấp (mọi cấp học) 
Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước của nước gốc có thể 
tài trợ cho kế hoạch học tập của sinh viên nước mình 
tại Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonia-
Brussels).

Vui lòng tìm kiếm thông tin từ các cơ sở đào tạo trong 
nước.

 

Học bổng từ chính các trường đại học 
Các trường đại học sẽ đề xuất các mức học bổng khác 
nhau như: tài trợ, giúp chi trả học phí, chu cấp tiền 
thuê nhà, v.v.. Sinh viên có nhu cầu hỗ trợ tài chính 
trong thời gian theo học tại Wallonia-Brussels cần 
liên hệ với các Ban Hỗ trợ sinh viên của từng trường 
để được trợ giúp.
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Wallonie-Bruxelles Campus             Programs taught in English

Webpage

Economics, business administration and management

- Business and 
Technology 

business-engineering-business-
and-technology

economics-management-science

catholique de 

Business engineering catholique de 

economics-business-economics

business and 
management

catholique de 

catholique de 

catholique de 

catholique de 
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Business 
management 

economical politics 
economics-analysis-policy-and-

research

economics-one-year-master

11



Engineering 

in sustainable car 

in sustainable car 

catholique de 

- Biosystems 
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Telecommunications 
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Biomedical 

Political and social sciences

master-political-science.html

and relations euro-

Computer Science

catholique de 

catholique de 
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Law and crimonology

Life and earth sciences

Medicine and health sciences

moremc.html

Pedagogics

Science and Mathematics

Communication and media studies
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Wallonie-Bruxelles Campus

Website : www.studyinbelgium.be 




