
Của mình như sau.  

- Undergraduate university: Coltech, VNU  

- GPA: 8.4 /10 - top 2%  

- honor and awards: 1st National Olymp (informatics),3rd ACM/ICPC, Procon Japan, 2nd Imagine Cup.  

- Experience: 2 years in lab  

- publication: 2 (1 inter, 1 national)  

- TOEFL: 84  

- GRE/GMAT: None  

- EM course: LCT  

- graduated (Y/N): none  

- Mobility (để trao đổi gặp gỡ giao lưu:D) Praha, Czech - Bolzano, Italy 

Mình vừa nhận được email confirmation của trường:  

"We are pleased to inform you that we received the official confirmation from the European Commission 

regarding your enrolment in the "SAMHC" and your eligibility to receive an Erasmus Mundus Scholarship".  

 

Profile của mình ko có gì đặc biệt:  

-graduated Nanyang Tech U (NTU), Singapore  

-GPA: (trường mình ko tính nên mình cũng ko tính, chỉ để 2nd Upper Class Honours)  

-Được President Research Scholar (NTU, thường là top 5%), 1 sổ cert linh tinh ở trường  

-trước khi sang Sing học XDHN, GPA: 8.53, 1 số giải thưởng ở trường  

-Singapore Scholarship (20 Vietnamese students cả nước): cái này đúng là mốc quan trọng của mình khi 

sang Sing học, changed my life :-)  

-TOEFL/ IELTS: ko có vì mình ko thi, NTU dạy = tiếng Anh  

-work experience: hơn 1 năm rưỡi ở Sing (học và kinh nghiệm làm đều rất phù hợp ngành EM mình đăng 

ký)  

-EM: SAMHC, 1 năm : Prague- Czech, Minho- Portugal (mình đang muốn xin đổi Portugal thành 

Barcelona-Spain)  

 

mình viết LOM khá lâu vì lúc đầu ko biết viết thế nào và vì sao muốn đi học :"> (nhập nhằng lúc viết lúc 

nghỉ phải hơn 1 tháng mới xong)  

 

mình cũng nghĩ LOM/SOP quan trọng, mà các bạn nào thích thì cứ apply đừng ngại, có nhiều yếu tố 

quyết định lắm chứ ko nhất thiết phải điểm cao nhiều giải thưởng. 

 

Profile của em ko có gì đặc biệt mấy:  

- university: FTU Hanoi  

- GPA: 8.31  

- Honor and awards: Samsung Scholarship (hic, em cũng được học bổng của trường vài kỳ mà quên mất 

ko khoe trong CV)  

- Experience: toàn là part-time job- thập cẩm từ biên phiên dịch, tutor, teacher tới cả...lễ tân , may mà 

có vụ internship 3 tháng tại bank chống đỡ cho.  

- Toefl iBT : 90  

- GRE/GMAT: None  

- EM course: EITEI  

- Graduated (Y/N): no (June 09)  

- Other: tham gia được 2 chương trình mang tính chất là Young Leader tại Singapore và Korea (e nghĩ 



đây là strong point duy nhất trong CV của mình)  

- Mobility: UK or France(1st term), Belgium (2nd term), Czech (last term)   

 

Theo kinh nghiệm của em thì đối với khóa học này, có vẻ như LoM là quan trọng nhất. LoM em viết theo 

phong cách khá academic và hướng theo định hướng nghề nghiệp phù hợp với khóa học. Ngoài ra, một 

chút may mắn là không thể thiếu, đặc biệt với dossiers của em. 

 

 

Thông tin về hồ sơ của mình:  

- Trường Đại học: Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.  

- GPA: 9.31 /10  

- Năm tốt nghiệp: 2008  

- Bằng khen, giải thưởng: (trích luôn từ CV vì ngại viết lại)  

1. Third Prize of Award in “19th Student’s Scientific Research Contest”, January 2008, awarded by 

Ministry of Education and Training  

2. Third Prize of Award in “Vietnam Technical Creations - VIFOTEC”, 2008, January 2009, awarded by 

Vietnam Fund for Supporting Technological Creations - VIFOTEC  

3. Certificate of merit for outstanding student ranking first in the university graduation, August 2008, 

awarded by President of Hanoi People Committee  

4. Certificate of merit for outstanding student coming first in the university entrance examination (absolute 

mark 10/10 each subject: Mathematics, Physics, Chemistry), September 2004, awarded by Rector of 

College of Technology, Vietnam National University Hanoi  

5. Certificate of merit for outstanding student in the Academic course 2004-2008, June 2008, awarded by 

President of Vietnam National University Hanoi  

6. First Prize of Award of “Student’s Scientific Research”, Academic Year 2007-2008, April 2008, awarded 

by Rector of College of Technology, Vietnam National University Hanoi  

7. Merit scholarship for outstanding Information Technology students, January 2008, awarded by Ministry 

of Information and Telecommunication, Vietnam and Motorola Corporation  

8. Merit scholarship for outstanding Information Technology students, September 2007, awarded by 

Institution of Information Technology, Vietnam National University Hanoi  

9. Typical Young Figure of College of Technology, Vietnam National University Hanoi, December 2007  

10. Typical Young Figure of Vietnam National University Hanoi, December 2006, awarded by President of 

Vietnam National University Hanoi  

11. Typical Young Figure of Vietnam National University Hanoi, December 2005, awarded by President of 

Vietnam National University Hanoi  

12. Third Prize of Award in “FIRA Simulated Soccer Robot Contest”, November 2006, awarded by Rector 

of College of Technology, Vietnam National University Hanoi  

13. Certificate of merit for excellent student, Academic Year 2006-2007, September 2007, awarded by 

Rector of College of Technology, Vietnam National University Hanoi  

14. Certificate of merit for outstanding student, Academic Year 2005-2006, September 2006, awarded by 

Rector of College of Technology, Vietnam National University Hanoi  

15. Certificate of merit for outstanding student, Academic Year 2004-2005, September 2005, awarded by 

Rector of College of Technology, Vietnam National University Hanoi  

16. Second Prize of Award in Mathematics contest, Nam Dinh Province, Academic Year 2003-2004, April 

2004, awarded by Department of Education and Training of Nam Dinh Province  



17. Second Prize of Award in Mathematics contest, Nam Dinh Province, Academic Year 2002-2003, April 

2003, awarded by Department of Education and Training of Nam Dinh Province  

18. Third Prize of Award in Mathematics contest, Nam Dinh Province, Academic Year 2001-2002, April 

2002, awarded by Department of Education and Training of Nam Dinh Province  

19. Third Prize of Award in Physics contest, Nam Dinh Province, Academic Year 2003-2004, April 2004, 

awarded by Department of Education and Training of Nam Dinh Province  

....  

 

- Kinh nghiệm: 1 year in lab (2007-2008), Lecturer assistant (June 2008 - present)  

- Publications: 1 (international conference)  

- TOEFL iBT: 90  

- GRE/GMAT: None  

- EM course: LCT  

- Mobility: Bolzano (Italy), Groningen (The Netherlands) 

Đây là profile của tớ:  

 

- Undergraduate university: FTU  

- GPA: 8.4 /10  

- honor and awards: 3rd National examination for excelent pupils at English, Sumitomo scholarship ( for 

FTU only)  

- Experience: 2 years E&Y Vietnam  

- publication: None  

- IELTS: 7.5, 7.0  

- GRE/GMAT: None  

- EM course: MSPM  

- graduated (Y/N): none  

- Other appreciation certificaté  

- Mobility (để trao đổi gặp gỡ giao lưu:D) Scotland, Italia, Sweeden  

 

Nói chung profile của tớ hết sức bình thường. Theo ngu ý của tớ thì quan trọng nhất là SOP, vì thực ra 

họ chỉ biết qua mình thông qua SOP thôi(có thể điều này đúng với MSPM hơn các khoá về kỹ thuật hoặc 

công nghệ). 

 

Profile của Mintuntun:  

- Uni: NEU (KTQD)  

- GPA: 8.35 - top 2%  

- Các học bổng: (toàn học bổng cây nhà lá vườn): 3 lần học bổng hạng giỏi, 2 lần học bổng hạng xuất 

sắc và 1 lần được học bổng sinh viên tài năng  

- Kinh nghiệm: Đã từng làm ở Mizuho Corporate Bank, hiện nay làm cho VTC  

- Publication: Không có  

- TOEFL ibt: 111  

- EM course: MSPME  

- Bằng cấp trên cử nhân: không có  

- Mobility: Scotland, Italia, Sweden  

 



Trong trường hợp của mình thì mình cảm giác là MSPME họ chú trọng khá nhiều đến mức độ liên quan 

của chuyên ngành bạn đã học với nội dung của khoá học thạc sỹ. Ngoài ra là SOP nữa 

Đây là profile của tớ, post để các bạn khỏi phải chóng mặt so với các sư huynh, sư tỉ khác mà cứ apply 

bừa đi:  

 

- Undergraduate university: FTU  

- GPA: 7.7 hay 7.8/10 chắc khoảng top 20% đến 30% gì đó ko nhớ rõ vì tớ chưa bao giờ care đến GPA  

- honor and awards: chưa biết mùi cái học bổng của trường hay của khoa nó mặt mũi thế nào.  

- Experience: 2 years- thập cẩm các thể loại từ công ty nước ngoài tới báo chí tới phiên dịch tới dự án….  

- IELTS: 7.5,  

- GRE/GMAT: None  

- EM course: Comundus  

- graduated (Y/N): yes  

- Other: tham gia nhiều training course + seminar + conference + du lịch nhiều  

- Mobility (để trao đổi gặp gỡ giao lưu:D): UK-Denmark  

 

Quả thực quan trọng nhất vẫn là SOP, tớ dành nguyên 1 ngày ngồi vật vã viết đi viết lại cái SOP thật 

thuyết phục, tổng thời gian chuẩn bị apply chắc khoảng 3 ngày. Hồ sơ thì tớ sắp xếp rất ngăn nắp, từ 

việc đánh số thứ tự giấy tờ rồi có bảng checklist of docs….Khoá tớ có 13 bạn được học bổng, mỗi tớ dân 

VN, rank thứ 7. Hết.  

 

Các bạn khoá sau cứ mạnh dạn apply đi ah. Liều 1 phen! 

 

Đây là profile của tớ:  

 

- Undergraduate university: College of Science, VNU  

- GPA: 8.5 /10  

- honor and awards: 1st prize in Students'' Scientific Research, DAAD Scholarship, TOYOTA Scho.  

- Experience: No (apply lúc mới ra trường )  

- Publication: 4 (2 paper, 2 conf.)  

- IELTS: 6.5  

- GRE/GMAT: None  

- EM course: OpSciTech (Main List), EMMP (Reversed List)  

- graduated (Y/N): Yes  

- Other appreciation certificaté: mấy thứ linh tinh  

- Mobility: Netherlands+Germany 

 

Cho mình điểm danh với  

- Undergraduate university: BK HCM  

- GPA: 8.22 /10 - top 2%  

- honor and awards: Petronas, P&G, Toyota, Sorun scholarship  

- Experience: 3 years in lab  

- publication: 2 (1 conference, 1 national)  

- IELTS: 6.5 ( xấu hổ )  



- GRE/GMAT: None  

- EM course: EMARO  

- graduated (Y/N): Y  

- Mobility (để trao đổi gặp gỡ giao lưu:D) France, Italy 

 

Bachelor of Applied Science (Computer Science) with Distinction  

GPA: 3.71/4.0.  

IELTS 7.0 (hơi fìu 1 tí vì em không ôn gì hết).  

1.5 year full time experience.  

8 months sessional staff (tutor) in RMIT.  

Mấy tháng làm part time lìu fìu nữa  

4 times awarded high achievement scholarship. 

 


