
Cảm nghĩ của (cựu) học viên JDS 
Đoàn Phương Mai (JDS 2020-2022), ĐH Tohoku, Vụ Luật pháp & 

Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao 
Là một cán bộ ngoại giao trẻ mong 
muốn được cống hiến, tôi đã lựa chọn 
Chương trình học bổng JDS và may 
mắn được trao cơ hội học tập tại Đại 
học Tohoku, một trong những trường 
đại học quốc lập đầu tiên của Nhật Bản. 
Trong suốt 02 năm học tập tại đây, tôi 
đã được tiếp xúc với nền giáo dục tiên 
tiến, lấy người học làm trung tâm, được 
truyền thụ kiến thức và hướng dẫn bởi 
các giáo sư hàng đầu của Nhật Bản về 
luật pháp quốc tế nói chung và Luật 
Biển nói riêng. Tôi còn được trau dồi khả 
năng tư duy phản biện độc lập, các kỹ 
năng cần thiết và đặc biệt là cách ứng 
xử và đạo đức nghề nghiệp của người 
Nhật, vốn rất quan trọng trong bất kỳ 

môi trường làm việc nào. Khoảng thời gian sinh sống và học tập tại Nhật Bản 
tuy không dài nhưng đủ để tôi hiểu thêm về văn hóa, về đất nước và con người 
Nhật Bản, cho tôi những trải nghiệm quý giá, là nguồn cảm hứng và động lực 
để tôi đóng góp vào việc vun đắp và giữ gìn mối quan hệ hữu nghị giữa hai 
quốc gia, dân tộc. Cảm ơn JDS, cảm ơn Nhật Bản.  

Đỗ Nguyễn Việt Hưng (JDS 2021-2023), ĐH Hiroshima, Vụ An toàn 

giao thông, Bộ Giao thông vận tải 

Với học bổng JDS, ước 
mơ học cao học tại Nhật 
Bản với nền giáo dục 
khai phóng hàng đầu thế 
giới của tôi đã trở thành 
hiện thực. Tại ĐH 
Hiroshima, tôi có cơ hội 
tuyệt vời để học tập kinh 
nghiệm phát triển giao 
thông bền vững tại Nhật 
Bản và các quốc gia khác, 
nghiên cứu các phương 
pháp, giải pháp căn bản trong lĩnh vực quy hoạch giao thông đô thị, hay tiếp 
cận giải pháp giao thông sáng tạo qua việc phát triển ý tưởng kinh doanh cho 
mẫu xe tự hành e-Palette của Toyota. Luôn nhận được sự hướng dẫn tận tâm 
của các Giáo sư, với nguồn tham khảo học thuật đa dạng, phương pháp học 
tập chủ động trong môi trường đa văn hóa đem lại cho tôi góc nhìn rộng mở và 
kiến thức sâu sắc hơn trước những vấn đề toàn cầu. Ngoài ra, truyền thống 
văn hóa, sự kỷ luật, tinh thần cải tiến sáng tạo và vẻ đẹp thiên nhiên từng mùa 
ở xứ sở hoa anh đào luôn là những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi tin rằng mọi 
học viên JDS sẽ không bao giờ quên! 
 
 

Lê Thị Cẩm Nhung (JDS 2020-2022), ĐH Nông nghiệp & Công nghệ 
Tokyo (TUAT), Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, 
Bộ NN & PTNT 

Năm 2020 có lẽ là một 
dấu ấn khó quên đối với 
mỗi chúng ta vì dịch bệnh 
COVID-19. Đại dịch mặc 
dù có ảnh hưởng đến việc 
khởi hành, học tập và 
nghiên cứu của tôi, nhưng 
đó cũng chính là cơ hội để 
tôi khám phá sức mạnh 
bản thân. Khi đặt chân 
đến Nhật Bản, tôi thật sự 

rất ấn tượng với đất nước này bởi sự xinh đẹp, sạch sẽ và kỷ luật. Đặc biệt, tôi 
mở mang tầm mắt với môi trường học tập tiên tiến, năng động và hiện đại 
theo "phong cách người Nhật". Các giáo sư nhiệt tình và luôn tạo cơ hội để sinh 
viên phát huy tối đa hiệu quả học tập. Tôi còn có nhiều cơ hội khám phá văn 
hóa Nhật Bản và giao lưu với rất nhiều bạn bè đến từ các quốc gia trên thế giới. 
Bản thân tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi trở thành một thành viên của 
ngôi nhà JDS. Tôi sẽ không thể nào quên những tháng ngày sinh sống và học 
tập đầy màu sắc và ý nghĩa tại đất nước mặt trời mọc này. 

Hội thảo giới thiệu học bổng 
Ứng viên truy cập JDS wesite để biết lịch hội thảo hướng dẫn chuẩn bị 

hồ sơ do JICE thực hiện. 

Hạn nộp hồ sơ 
Vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Văn phòng 

Dự án học bổng JDS tại Việt Nam trước: 

17:00 ngày 27 tháng 02 năm 2023 
Trước khi nộp hồ sơ giấy, ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống 

online của Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 

http://tuyensinh.vied.vn/ 

Ứng viên có thể tải tài liệu tuyển sinh và thông tin của các trường đại 

học từ trang web:  

https://jds-scholarship.org/country/vietnam/index.html  

Liên hệ 
Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE)  
Văn phòng Dự án JDS tại Việt Nam 
Tầng 3, Tòa nhà VJCC, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội 
Tel: 024 39347711/12        Email: jds.vietnam@jice.org 

JDS Zalo: 0913 238 852 

JDS Page: Học bổng toàn phần chính phủ Nhật Bản JDS 

JDS website: https://jds-scholarship.org/country/vietnam/index.html 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC BỔNG THẠC SĨ TẠI 
NHẬT BẢN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình Học bổng 
Phát triển Nguồn nhân 
lực cho Việt Nam JDS 
Khóa học 2023 – 2025 

http://tuyensinh.vied.vn/
https://jds-scholarship.org/country/vietnam/index.html
mailto:jds.vietnam@jice.org
https://jds-scholarship.org/country/vietnam/index.html


Mục tiêu 
Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) là Chương trình học 

bổng dài hạn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Chính phủ Việt Nam. 

Mục tiêu của JDS là hỗ trợ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của 

Chính phủ Việt Nam, đồng thời mở rộng và thắt chặt quan hệ song 

phương Việt Nam – Nhật Bản thông qua việc cung cấp cho cán bộ khối 

cơ quan nhà nước học bổng thạc sĩ (chương trình 2 năm) tại các trường 

đại học của Nhật Bản. 45 cán bộ nhà nước trẻ tuổi được kỳ vọng giữ vai 

trò lãnh đạo tại Việt Nam sẽ được tuyển chọn nhận học bổng JDS khóa 

học 2023-2025. 

Điều kiện dự tuyển 
1. Cán bộ các cơ quan nhà nước Việt Nam và cư trú ở Việt Nam tại 

thời điểm nộp hồ sơ.    

2. Tuổi từ 24 đến 39 tính đến ngày 1/4/2023. 

3. Tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian sau khi tốt 

nghiệp ĐH (tại thời điểm nộp hồ sơ) tại cơ quan nhà nước hiện tại 

có đóng bảo hiểm xã hội. 

4. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường đại học Việt Nam 

hoặc nước ngoài. 

5. Những người đang thực hiện/đang trong danh sách chờ thực hiện 

nghĩa vụ quân sự không được dự tuyển học bổng JDS.  

Hỗ trợ cho ứng viên JDS 
Các chi phí liên quan đến quá trình thi tuyển sẽ được hỗ trợ bởi Chương 

trình JDS, bao gồm:  

(1) Lệ phí thi TOEFL ITP và kiểm tra sức khỏe. 

(2) Hỗ trợ chi phí đi lại và lưu trú cho các vòng phỏng vấn và khóa học 

định hướng tại Hà Nội.  

Chế độ học bổng 
Học bổng JDS là học bổng TOÀN PHẦN, bao gồm: 

(1) Học phí tại các cơ sở giáo dục sau đại học Nhật Bản 

(2) Vé máy bay Việt Nam ↔ Nhật Bản (khứ hồi) 

(3) Sinh hoạt phí hàng tháng tại Nhật Bản 

(4) Trợ cấp tiền  đặt cọc thuê nhà ở Nhật Bản 

(5) Trợ cấp ban đầu khi sang Nhật  

(6) Các phí hỗ trợ khác (Tham dự hội thảo, sách, vận chuyển…) 

Lịch biểu tuyển chọn dự kiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ngành học và các Trường đại học 

Ngành học Trường Đại học Khoa sau đại học 
Chỉ 
tiêu 

1-1 Tăng cường 
Hệ thống kinh tế 
thị trường 
 

1.ĐH Kobe 
Khoa Nghiên cứu Hợp tác 
Quốc tế 

2 

2.ĐH Thiên chúa 
giáo quốc tế (ICU) 

Khoa Khoa học và Nghệ 
thuật 

2 

3.ĐH Quốc tế 
Nhật Bản (IUJ) 

Khoa Quản lý Quốc tế 2 

1-2 Cải thiện Cơ 
sở hạ tầng Kinh 
tế và Giao thông 
vận tải 

4. ĐH Saitama Khoa Khoa học và Kỹ thuật 2 

1-3 Cải thiện Cơ 
sở hạ tầng Kinh 
tế và Năng 
lượng 

5.ĐH Hiroshima 

Khoa Khoa học tiên tiến và 
Kỹ thuật  
Khoa Khoa học Xã hội và 
Nhân văn 
 

2 

1-4 Phát triển 
Nguồn Nhân lực 
cho Phát triển 
Công nghiệp 

6.ĐH Kobe 
Khoa Nghiên cứu Hợp tác 
Quốc tế 

2 

7.ĐH Hiroshima 
Khoa Khoa học Xã hội và 
Nhân văn 
 

2 

1-5 Nông nghiệp 
và Phát triển 
Nông thôn 
 

8.ĐH Kyushu  
Khoa Khoa học Công nghệ 
sinh học và Công nghệ Môi 
trường  

2 

9.ĐH Tokyo 
Khoa Khoa học Nông 
nghiệp và Đời sống  

2 

10.ĐH Nông 
nghiệp và Công 
nghệ Tokyo (TUAT) 

Khoa Nông nghiệp 2 

2-1 Chăm sóc 
sức khỏe/ 
An sinh xã hội 

11.ĐH Nagasaki 
Khoa Y học Nhiệt đới và Sức 
khỏe toàn cầu  

4 

2-2 Ứng phó với 
Biến đổi khí hậu, 
Thảm họa và phá 
hủy môi trường 

12.ĐH Tsukuba 
Khoa Khoa học & Công 
nghệ 

4 

13.ĐH Kyoto 
Khoa Nghiên cứu Môi 
trường toàn cầu 

2 

3-1 Tăng cường hệ 
thống luật pháp 
 

14.ĐH Nagoya Khoa Luật 2 

15.ĐH Kyushu Khoa Luật 2 

16.ĐH Tohoku Khoa Luật 2 

3-2 Tăng cường 
năng lực hành 
chính 
 

17.ĐH Meiji Khoa Nghiên cứu Quản trị 3 

18.ĐH Rikkyo Khoa Kinh doanh 2 

19.ĐH Quốc tế Nhật 
Bản (IUJ) 

Khoa Quan hệ Quốc tế 2 

20.ĐH Ritsumeikan Khoa Quan hệ Quốc tế 2 

Tổng chỉ tiêu 45 

*Ứng viên dự tuyển những trường ĐH sau được miễn thi Toán: 

- ĐH Tokyo (Ngành 1-5 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) 

- ĐH Nagasaki (Ngành 2-1 Chăm sóc sức khỏe/An sinh xã hội) 

- ĐH Kyoto (Ngành 2-2 Ứng phó với Biến đổi khí hậu, Thảm họa và phá hủy môi trường) 

- ĐH Nagoya, ĐH Kyushu, ĐH Tohoku (Ngành 3-1 Tăng cường hệ thống luật pháp) 

- ĐH Ritsumeikan (Ngành 3-2 Tăng cường năng lực hành chính) 

 
＜Đầu tháng 3/2023＞ 
Tổ chức thi TOEFL (ITP) và thi 
toán* cho các ứng viên sau vòng 
sàng lọc hồ sơ 
 
＜Giữa tháng 3/2023＞ 
Giáo sư các trường đại học Nhật 
Bản xét duyệt hồ sơ. 
 
＜Đầu tháng 4/2023＞ 
Giáo sư các trường Đại học Nhật  
Bản phỏng vấn chuyên môn tại 
Hà Nội/trực tuyến.  
 
＜Đầu tháng 5/2023＞ 
Phỏng vấn chung do các thành 
viên Ban Chỉ đạo Chương trình  
học bổng JDS thực hiện ở Hà 
Nội/trực tuyến. 
 

Hạn nộp Hồ sơ tại Văn phòng Dự án JDS Việt Nam 

17:00, Ngày 27/02/2023 

Vòng 1 
 

Thi TOEEL ITP/Toán 

Vòng 2 
 

Vòng 3 
 


