
 

 

 

  
 

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  •  ĐẠI HỌC LA ROCHELLE  •  ĐẠI HỌC LYON 1   

 
 

HAI CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHUẨN CHÂU ÂU 
• Chuyên ngành Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Đại học La Rochelle, 

Pháp) và chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Đại học Claude Bernard 
Lyon 1). 

• Truyền thống 20 năm: Từ năm 1995, đã có trên 400 học viên tốt nghiệp, trong đó 
50% tiếp tục học lên bậc tiến sĩ tại Pháp, Canada, Bỉ và Thụy Sỹ.  

• Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Thông tin đầu tiên tại Việt Nam được trao danh hiệu 
Chương trình đào tạo quốc tế của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). 

• Môi trường quốc tế: Học viên có cơ hội tham gia các nhóm nghiên cứu quốc tế. 
• Kiến thức và kỹ năng vượt trội: Học viên sau khi tốt nghiệp giỏi chuyên môn, thành 

thạo tiếng Pháp và tiếng Anh. 
• Giảng viên Pháp, Bỉ, Canada: Đại học La Rochelle, Đại học Claude Bernard Lyon 1, 

Đại học Paul Sabatier, Đại học Louvain La Neuve, Đại học VQAM, Đại học 
Montreal, Tập đoàn Orange, Viện nghiên cứu phát triển Pháp IRD, Telecom 
ParisTech, ... 

• Giảng viên Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 
Học viện Bưu chính Viễn thông, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
Đại học Cần Thơ... 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

• Năm 1 (Master 1): học tại Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), rèn luyện kỹ năng nghiên 
cứu khoa học và kiến thức nâng cao, nền tảng cho năm chuyên ngành Master 2. 

• Năm 2 (Master 2):  
Học kì I: học các môn chuyên ngành tại IFI;  
Học kì II: thực tập tại Pháp/ các nước nói tiếng Pháp hoặc trong nước (5-6 tháng). Kết 
thúc thực tập, học viên sẽ viết và bảo vệ luận văn. 

 
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP SAU TỐT NGHIỆP   

• Trưởng dự án về CNTT. 
• Kỹ sư nghiên cứu & phát triển. 
• Giảng viên/nhà nghiên cứu trong các trường đại học hoặc các viện nghiên cứu.  
• Tiếp tục học tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực CNTT và Truyền thông tại nước ngoài hoặc 

tại IFI. 
 
HỌC BỔNG   

• Học bổng toàn phần trị giá 150 triệu đồng: do AUF tài trợ. 
• Học bổng thực tập: các học viên đạt kết quả học tập cao được cấp vé máy bay khứ 

hồi, bảo hiểm đi thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài. 
• Học bổng lớp Dự bị tiếng Pháp: Các ứng viên chưa biết hoặc chưa đạt trình độ tiếng 

Pháp theo yêu cầu có thể đăng kí để nhận 100% học bổng tham gia lớp Dự bị tiếng 
Pháp trị giá 25 triệu đồng. 

 
Chú ý: Học viên không phải nộp bất cứ khoản tiền nào ngoài khoản phí 1 triệu 
đồng/tháng (10 triệu đồng/năm) nhằm phục vụ các hoạt động của học viên (bao 
gồm học tiếng Anh, học liệu, hành chính, an ninh…)    

 
ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

• Cử nhân CNTT (cử nhân ngành gần với CNTT có thể học bổ sung để có trình độ 
tương đương); 

• Chứng chỉ tiếng Pháp B2 (Khung tham chiếu châu Âu) hoặc tương đương.  
 

 
HAI BẰNG THẠC SĨ: 

 
ThS. CNTT của Việt Nam 

(ĐHQG Hà Nội) 
 

ThS. CNTT của Pháp 
(ĐH La Rochelle hoặc ĐH 
Claude Bernard Lyon 1) 

 
 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 
Hai (02) năm 

 
GIỜ HỌC: 

Buổi tối (18h-21h) và 
các ngày nghỉ cuối tuần 

 
HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 

Đơn xin dự tuyển 
Bản sao bằng 

tốt nghiệp đại học 
(Chưa cần công chứng) 

 
LỊCH TUYỂN SINH: 

• Hạn nộp hồ sơ 
lớp dự bị tiếng Pháp: 

15/4/2016 
• Hạn nộp hồ sơ 

tuyển sinh thạc sĩ: 
15/8/2016 

• Khai giảng: 11/2016 
 

 
 
 
 

LIÊN HỆ: 
Viện Quốc tế Pháp ngữ 

Tầng 2, C3, số 144 Xuân 
Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Điện thoại: 

 04.37549505 hoặc 
04.37450173 (số lẻ 109) 

Email: etudes@ifi.edu.vn 
Website: ifi.vnu.edu.vn 


