
1 Rotor HAU TOEFL 103 2y research, no pub, some
awards

2y exp PLANET Europe,
4cities

RL, Fail 30/1, 1/3 Kinh nghiệm: (1) không nên đâm đầu vào những khóa cho
phép apply đa ngành. 4cities cực kỳ cạnh tranh (lấy 15/950);
(2) EU rất coi trọng GPA (2 khóa của mình đều coi GPA là
tiêu chí hàng đầu) mà không quan tâm nhiều đến ranking.
Nếu GPA thấp thì rất bất lợi. Dĩ nhiên các khóa khác thì có
thể khác.
Comment: vẫn có 1 bạn VN vào 4cities năm rồi dù GPA ĐH
rất thấp (6.5 gì đó), hoạt động ngoại khóa ko có gì nhiều nổi
trội, ko kinh nghiệm làm việc, ko pub luôn. Duy nhất quan
trọng có lẽ là do bạn ấy có SOP tuyệt vời và LOR rất mạnh
(học exchange 1 năm tại Bắc Âu). Vì vậy nếu các bạn thực
sự tin rằng bạn sẽ trở thành tài sản giá trị cho 4cities, tin vào
điều bạn sẽ làm được cho bản thân và đất nước sau khóa
học, và thể hiện được điều đó thì hãy cứ apply! Theo như
mình biết, 4cities đánh giá cá nhân người học (ví dụ tinh thần,
đạo đức,...) khá nhiều, ít nhất là so với các EM khác hehehe.
 

--> chuẩn luôn ạ, 4CITIES đúng thật là kinh
hồn, 950 hồ sơ :(
 
<-- From Rotor: Thế thì mình thua :( Việc xét
tuyển bạn vừa nói khác hoàn toàn với tiêu chí
ghi trên web. Nếu đúng có chuyện đó thì mình
thua.

Bác coor khoá mình bảo GPA cũng quan trong nhưng phải đặt
trong bối cảnh của từng trường nữa. Từ 1 trương xa xôi thì GPA
có 4/4 cũng ko thể bằng 3/4 của MIT được (chẳng hạn)

From Rotor: Mình đồng ý. Nhưng 4/4 trường công lập VN có bằng
3.5 1 trường top 100 châu Âu hay ko? :D Chưa kể các bạn trường
đỉnh từ Nga, Úc, NZ, Sing, Nam Mỹ... Nói chung là chịu :(

2 binh.tran.89 PUF-HCM,
GPA: 16.2/20
(2/52)

IE 6.5,
French
(advanced)

1 số học bổng trường 2.5y exp EGEI, EPOG,
MSPME; LOTUS
(EMA2), EBF (RUG)

ML (ranked 5th), F,
F, RL, F (EBF
prefers partner
institute)

1/2, 24/1, ...,
15/4 , 18/12,
...

EGEI (TQ, Bỉ, Ý) Chị Binh Tran co kinh nghiệm
phỏng vấn gì ở khóa EPOG thì chia
sẻ cho em với, năm sau em định
apply khóa này
~> xem ô P6 trong sheet này em
nhé [ Em đọc phần interview của chị
Trinh Pham dưới kia rồi. Tại em
thấy chị cũng apply khóa này nên
em hỏi thêm kinh nghiệm của chị. Vì
phỏng vấn thì mỗi người sẽ khác
nhau mà ^^] Mà giờ em xem dưới ô
đấy phần kinh nghiệm interview
EPOG cũng bị ai xóa mất rồi í :((?

EGEI yêu cầu bằng ĐH 4 năm 240 ECTS trong khi Bình chỉ
có bằng ĐH 3 năm 180 ECTS.
Kinh nghiệm là cứ email đính kèm CV, bảng điểm hỏi các bác
ấy mình có quyền apply hay ko. Nhiều khi vì 1 tiêu chí mình
tự thấy ko thỏa lại ko dám apply thì vô hình mất đi cơ hội
được học bổng :)
=================
For EBF at RUG: họ email lý do họ ko chọn mình "the
selection board prefers an established relationship between
the University of Groningen and a partner institute in Vietnam
(appendix 2 of the regulations)" ~> VN mình có 2 trường
partner với RUG đó là: ĐH Dược Hà Nội & ĐH Cần Thơ ~>
những bạn SV 2 trường này hãy mạnh dạn apply vì cơ hội sẽ
cao hơn những bạn trường khác :)

Em nghĩ chị có lợi thế rất lớn khi apply
vì chị học PUF, LOR chắc rất hoành tráng rồi :)
Ngoài ra chị biết thêm tiếng Pháp nữa, ANh
Pháp đủ cả, lại có kinh nghiệm 2.5y nên đc hb
này ko có gì lạ :). Ăn chơi tung hoa thôi chị

~> Ko em ơi.. LOR chị chỉ xin thầy người Pháp dạy làm bài tập
Macro-Micro trong 3 năm học (ko phải GS từ trường bên Pháp),
còn 1 LOR thì xin 1 anh người VN (học Master bên Pháp) dạy làm
bài tập Stats, Financial Maths thôi :). Khi xin LOR chị ko nghĩ phải
xin GS hàng khủng, chị xin LOR của thầy hiểu rõ mình & quan
trọng là thầy ấy dạy môn học mà chương trình Master chị apply
chiếm nhiều credits :).

Khóa EGEI là mới đúng không bạn? Mình biết 1 số khóa mới tuyển
với tiêu chí hơi khác một chút.
 
~> Khóa này trước đó đã có & thuộc chương trình EM, tên là EITEI.
Chỉ là năm 2011-2012 họ thay đổi tên chương trình + thêm 2 trường
thành viên nên ngưng... năm nay mới bắt đầu cho học bổng EM lại
:). Mình quen một chị năm 2005 đạt EM chương trình này.

3 Steven Huynh GIST (South
Korea)

IE 6.5 2y research, 1 paper for
international conf., 4 papers for
Korean domestic conf., some
scholarships

2y (research
assitant)

SSI, TECHNO II
(EMA2)

F, ML 04/03, 22/12 Telecommunications
( Belgium )

FB: stevenhuynh87@gmail.com  Kinh nghiệm: + LOR xin từ thầy hướng dẫn luận văn đại học
và 1 anh PhD bên Hàn làm chung nghiên cứu (do 2 người
này biết rõ về mình nhất)  + Có câu hỏi gì thì cứ hỏi
coordinator đừng ngại để khai thác thông tin triệt để  + GPA
càng cao càng tốt (EU coi trọng)

Ồ, EM cho PhD program mà lại chấp nhận
LOR từ 1 peer sao?

~From Steven: Ban đầu cũng nghĩ là phải xin GS, nhưng những
việc nghiên cứu mình làm đều do 1 anh PhD quản lý, vì GS có rất
nhiều sinh viên nên GS Hàn của mình chỉ take care PhDs, rồi PhD
sẽ take care lại Master. Vì thế anh PhD biết rõ những gì mình làm
nhất, và mình đã email hỏi coordinator và cả GS bên Bỉ chấp nhận
được không? Hên là cả 2 đều chấp nhận ( nếu không may thì mình
phải xin LOR từ GS Hàn, chỉ e rằng GS chỉ viết tốt chung chung,
không cụ thể như anh senior của mình được)... Bỏi vậy, mình đã
khuyên là đừng ngại hỏi, có gì cứ email (nhiều câu hỏi mình nghĩ
sẽ rất ngớ ngẫn, nhưng người nhận lại không nghĩ vậy)

4 Trinh Pham FTU IELTS 7.0 some scholarships, GPA top
2% of 806 students in the same
major, top 1% of all students
graduating in the same year , 1
English publication

1.5 years
(research
assistant)

MEDEG, MAPP,
EPOG

...., waitlist-> fail, F ..., 25/2, 25/1 UK-Swe, Spain-UK,
Germany-France

Các bạn apply khóa MAPP sẽ có
thể apply cho học bổng của Central
European University. Họ sẽ gửi
email cho candidates, nếu bạn trượt
EM bạn vẫn còn cơ hội nhận full
scholarship từ trường để theo học
khóa này. Mình ko nộp nên ko rõ
quy trình lắm, chỉ biết là vẫn qua hệ
thống online và sẽ ko mất thêm phí
nộp hồ sơ nữa ($40). Khi bạn vào
hệ thống online để check status mà
thấy họ ghi là "waitlist" (25/2) thì hãy
email cho họ hỏi luôn xem rank của
mình trong waitlist có chút cơ hội
nào để lên main list ko. họ sẽ trả lời
luôn, mình đỡ phải nuôi thêm hi
vọng gì nữa.

Kinh nghiệm: không nên đâm đầu vào cả 3 khóa đều quá
cạnh tranh, đây là sai lầm lớn nhất của mình. Ba khóa này
đều chưa bao giờ có nhân nào ở Việt Nam được cả. Hơn
nữa số lượng học bổng lại quá ít, ví như khóa MEDEG là
dưới 8 học bổng cho group A (có trên 1000 hồ sơ mỗi năm).
Khóa EPOG có trên 900 hồ sơ năm 2012 (chỉ có 10 hb cho
group A, 8 hb cho
group B) . Khóa MAPP có khoảng 900 hồ sơ hàng năm
(soluong hb khoảng 7-17 cho tất cả, khóa này đặc biệt prefer
work experience in public policy, mình fail cũng ko thấy gì
thắc mắc:)). Mình thấy bên kinh tế thì đăng ký các khóa học
dài 1-1.5 năm thì dễ được hơn là khóa master 2 năm (mình
toàn đâm đầu vào các khóa master về economics 2 năm:().
Cụ thể mình xem profile của các anh chị năm trước thấy
trường mình có vài người được thì chỉ toàn khóa master 1
năm đến 1.5 năm thôi.

3 khóa này đều về Economics, ở trên có
Binh Tran89, học theo PUF nên có lợi thế hơn
Vì các chương trình Economics ở nước
ngoài rất chú trọng Toán/ kĩ năng định lượng.
Ở VN thì rất yếu khoản này.

Bây h đa số các khóa của EM chỉ cho < 10 HB thôi mà. Đã là EM
thì khóa nào cũng cạnh tranh cao hết (đầy khóa còn chọi kinh
hoàng hơn của bạn, 7 HB cho cat A và 5, 6k hồ sơ) --> bạn tự an
ủi thì ok, chứ đừng dọa các bạn khác sắp apply

(from Trinh Pham: Về khả năng toán và định lượng thì mình ko hề lo
bởi mình là dân chuyên toán, các môn về toán ở đại học mình đều
được at least 9.0 như calculus, econometrics, statistics mình cũng
có 1 English publication sử dụng nghiên cứu định lượng phân tích
hồi quy. Thế mà vẫn fail, mà bạn Binh Tran89 trên kia cũng trượt
khóa EPOG như mình thì phải. Khóa EGEI bạn í được cũng là khóa
master 1 năm.
 
@ Trinh: Thực ra 1 năm còn cạnh tranh hơn 2 năm bạn ạ. Đặc thù
ở Pháp là cử nhân học 3 năm, nhưng bên VN thường học 4-5 năm,
nếu kết quả tốt thì đc đăng ký thẳng lên Master 2, chỉ cần học 1
năm nữa thôi. Anw, thả hb như đi câu :|, có bể ít cá mà nhiều người
tranh nhau quá. Khó đoán trước đc điều gì
@from Trinh: hi hi, thực ra là chỉ vì mình thấy mấy anh chị được các
khóa về kinh tế ngày xưa đều là khóa 1-1.5 năm nên võ đoán vậy
thôi, dễ-khó, trượt-đỗ cũng còn nhiều vấn đề khác để xem xét mà.
Các khóa Master 1 năm thì dân Việt Nam mình đa số là đều eligible
để apply vì Châu Âu họ chỉ học đại học 3 năm thôi. Dân Bách Khoa
học 5 năm thì thậm chí có thể học thẳng PhD í chứ.
@From Binh Tran: course 1 năm cũng cạnh tranh chẳng kém 2 năm
đâu bạn.. EGEI là chương trình Advanced Master, kiểu như vượt
cấp bỏ qua Master 1 mà học thẳng Master 2 và nhận bằng Master.
Theo như yêu cầu của chương trình là dành những bạn có bằng ĐH
4 năm hoặc bằng cấp tương đương được Commission cân nhắc
(đối với đa số ngành học, bên châu Âu họ tính hệ thống tín chỉ ĐH
180 ECTS (3 năm), Master 120 ECTS (2 năm)... cho nên khi mình
apply đã phải email hỏi trước từ tháng 9 vì bằng ĐH của mình chỉ
180 ECTS, nếu xét theo tiêu chí thì thiệt hơn với những bạn đủ
ECTS :|..  Như bạn trên nói, cũng khó đoán trước lắm... course này
thì hợp với mình nhưng course khác lại ko hợp... 

Kikiyeu: MAPP đã có người được vào năm 2012. Bạn ý học ngoại giao.

5 Truong Thanh
Mai

HUST IELTS 8.0 3 research paper ~2,5 years

6 Trang Dao FTU TOEFL 108 2 in international film festivals, 2
national, some other minor
awards

fresh graduate
( 2 yrs editor n
copywriter)

EMTM RL (8th)--> tiếp tục
chờ :-<

7/3/2013 Dù EMTM nói là welcome khá nhiều
academic background, anw khi
mình email hỏi lại những thiếu sót
trong hồ sơ của mình thì adcom nói
họ vẫn ưu tiên những bạn học đúng
chuyên ngành, thêm nữa là EMTM
prefer candidate >23t (cái này họ
không nói nhưng nhìn profile từng
năm và cả năm nay thì chưa bao
giờ có fresh graduate nào được cả)

7 Thuy Lien USSH IELTS 7.5 GPA top 10% of the faculty, no
publication, some scholarships
and awards

fresh graduate Euroculture, GESI F, F 19/2, 4/3 Bạn ơi, cho mình hỏi là kì này có
bao nhiêu đơn đăng kí GESI? Họ có
yêu cầu đặc biệt gì không? Mình
cảm ơn.

Huhu mình cũng ko biết là có bnh đơn đkí nữa. Họ cũng yêu
cầu các thứ tài liệu giống với các course khác thôi, có điều
mình fải gửi hồ sơ qua bưu điện, ko apply online nên tốn kém
hơn. Ngoài ra, có 1 phần khiến nhiều ng băn khoăn, đó là yêu
cầu chứng chỉ APS đối với riêng thí sinh từ VN (TQ và Mông
Cổ nữa). Nhưng sau khi hỏi han nhiều anh chị đi trc thì cái
này mình ko fải lo, nếu đc EM rồi thì ko cần làm cái chứng chỉ
này nữa. Lúc nộp hồ sơ mà ko có cũng ko sao, mình hỏi
coordinator rùi. Mình fail nên cũng ko có nhiều kn để chia sẻ :
(

Khổ bạn quá. Mình cũng thấy khóa này rất là
cạnh tranh máu lửa. Mình đọc trên trang web
của khóa thì thấy chắc chắn là đã từng có
một/hai anh chị nào đó từ Việt Nam đã được
sang đấy học... Hiện đang làm tại Viện nghiên
cứu chính sách và đối ngoại, hoặc Học viện
ngoại giao nên mình rất muốn biết danh tính để
xin hỏi kinh nghiệm. Cảm ơn bạn Liên nhiều
nhé.

Hi. Mình tình cờ ngang qua đây và đọc đc câu hỏi của bạn về
người đc học bổng EMGS trước đây. Đó là thầy giáo mình (Viện
chiến lược ngoại giao, HV Ngoại giao), hiện đang làm PhD ở Úc.
Bạn có thể đọc thêm blog của thầy, có rất nhiều chia sẻ về học
bổng này: dothanhhai.wordpress.com hoặc liên hệ trực tiếp qua
email dothanhhai80@gmail.com. Đó là người VN duy nhất đc học
bổng này từ trc đến nay. Chúc bạn apply thành công nhé!

Cam on ban nhieu nhe. That la may man qua. Vi minh tim ca chieu
nay ma khong thay bat ki thong tin nao :D

8 Dang Thuy HUA TOEFL 94 Valedictorian 6 moths RA SUTROFOR, AFEPA,
SI, Hungarian
Scholarship

ML(đang chờ thư
gọi chính thức,hy
vọng không có bất
chắc gì),RL,F

25/2,4/3, Bạn Thuy ơi, cho mình hỏi là làm
sao bạn có valecdictorian như vậy?
:)

hơ,cái này khoa tớ, trường tớ và thành đoàn Hà Nội xét kết
quả học tập và rèn luyện nên tớ được như vậy :D. Tớ Thủy
nhé.

Minh cam on nhe :)

9 Namcuibap HCMUT IBT 92 2 domestic conference; GPA
5%

some SSI, VIBOT ML; RL 06/03, 12/02 UK, Norway,
Hungary

10 Ngoc Do HUST IELTS 7.5 Some awards for extra activities ~1.5 years
research

LCT, DMKM ML, interviewed but
F

Netherlands, Czech Ngoc Do học khoa nào ra vậy bạn? Mình học CNTT

11 Tong Hoang Anh HUST TOEFL 88 1 domestic publication, some
scholarship and activities

fresh graduate GATE(EMA 2),
LOTUS (EMA 2)

F,F Austrian, Belgium

Lotus dã có kquả rồi sao bạn?

Bạn ơi, bạn là Tg1 or 2 vậy ?. Mà không biết
GATE năm nay cạnh tranh ghê ko bạn. Bạn có
biết năm nay ước chừng có bn hồ sơ ko zạ :(

12 Nguoihamchoi UD IELTS 8.0 1 pub, some awards, gpa top1 2yr Marihe ML 25/3 Germany, austria,
chína

nguoihamchoi30@yahoo.com

13 Heo Bu Bu KAIST IELTS 7.0 some scholarships, some extra-
activities, some research :D

going to
graduate in
June

EMIN ML (4/7) 7/3/2013 The Netherlands +
Spain

Ban khong phien neu cho moi ng
biet them va academic background
chu D (major/minor, GPA, toefl,
GRE???)

:D Dạ Major: Industrial and Systems Engineering. Minor:
Financial Engineering. GPA :D  dạ cũng thấp nên em ngại :d.
TOEFL :D hok có chỉ có IELTS ạ. GRE : không thi ạ :D

Netherland la thanh pho nao ban? Da la Delft ah :d

14 Basilisk HSPH IELTS 7.0 Valedictorian, 1 pub
(international conference),
some scholarships, awards

1.5 years
(research)

TropEd, SI, GEMMA,
EuroPubhealth,

ML (x/7), F, F,
Rejected (IELTS <
7.5)

13/3
5/4
22/2
25/2

Netherlands (Ams)
+ Denmark
(Copenhagen)

Bạn ơi cho mình hỏi năm nay có ai
apply EMLE không? và đã có kết
quả chưa vậy? mình chưa thấy hồi
âm gì cả, lo quá cơ, background
của mình không tốt lắm nhưng vẫn
muốn thử. Bây giờ đợi email báo
failed nữa thôi hic hic. Mình không
tạo account trên diễn đàn được nên
đành phải lên đây nhờ các tiền bối
chỉ bảo vậy ;(

15 Nhan Vo USSH IELTS 6.5 awards, scholarships... 2 Years GEMMA, MAPP
16 amorphous HCMUS iBT 91 1J, 2C, rank #1 master 2 years SEED waiting approval

from EC
8/3/2013 Italy-Netherlands

17 maryann DAV IETLS,
GRE, JLPT,
good
command of
Spanish

some pubs (domestic, not
international), research
activities in think-tank
(assistant), multiple awards,
several scholarships, top 5%
GPA

fresh grad EMGS, Swiss
(school) scholarship,
American (school)
scholarship,
Netherlands (school)
scholarship, SI

F, ML, ML, waiting
for results, waiting
for results

Switzerland/USA
(not yet decided)

Bạn ơi, bạn được học bổng trường của
Thụy Sĩ và Mỹ là học bổng toàn phần
bao gồm cả sinh hoạt phí hay là học
bổng học phí hả bạn?. Bạn có thể cho
biết tên trường được ko? Many thanks

18 hoangnamhai HCMUS IELTS 6.5 GPA 8,27 (no official rank),
major in Biotechnology

fresh graduate IMETE, EM3 RL (14/3), F (25/2) hoangnamhai2610@yahoo.com Khung chương trình ĐH trường
KHTN HCM chỉ có 140 tín chỉ sao
mà nộp?
Chào các ạnh chị, em vừa mới tốt
nghiệp HCMUS. Khóa 08-12 của
em là năm đầu tiên nhà trường áp
dụng khung 140TC, đã vậy một số
môn thực hành đều nhập chung cột
điểm với môn lý thuyết, thành ra số
môn học trong bảng điểm của em
chỉ có 55 môn... (đã tính luôn những
9 môn GDQP + Thể dục + Maxism)
Nhìn bảng điểm thật nghèo nàn
huhu.

1 tín chỉ của ta bằng 1,5 ECTS mà bạn. Bạn học 4 năm là nó
sẽ cho bạn đạt đủ điều kiển rồi. 180 ECTS Âu= 120 credits
của Mỹ mà.
 
Riêng IMETE thì mình có 1 lần đc nhìn cột tiêu chí của nó (do
1 chị search đc ở đâu ấy- i don't know. Nói thêm alf mình
cũng ko phải dân Biotech đâu, chỉ là hay lê la thôi). Nó sẽ tính
điểm của 2 thư giới thiệu. Nếu giáo sư mà unknown-ko tên
tuổi thì khả năng là bị 0 rất cao. Ko có kinh nghiệm research
thì nó cũng đánh giá ứng viên ko cao đâu

19 nt2h NTU TOEFL,
DELF B1,
GRE

second upper (honors), no
pubs, research assistant (part-
time >1 yr)

1 yr
Management
Executive

Groningen Uni (EBF) Awarded The Netherlands

20 pp hcmut, GPA
8.82

ielts 65 2yrs, no pub freshman,
some
internships

TechnoII, Gate, Lotus ML, RL -> ML, RL UK
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