Học bổng Lãnh đạo Endeavour của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu và xét duyệt hồ sơ dựa trên
thành tích cá nhân, mang đến cho công dân các nước đối tác ưu tiên của Australia cơ hội học tập, nghiên cứu, và
phát triển chuyên môn ở Australia. Việt Nam được xếp trong nhóm những đối tác ưu tiên cao nhất trong danh sách
các quốc gia đối tác ưu tiên của chương trình.
Học bổng này cũng mang đến cơ hội cho công dân Australia học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước
ngoài, trong đó có Việt Nam.
Các cơ hội học tập, đào tạo và nghiên cứu dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia xuất sắc nhất của Việt
Nam và Australia trong chương trình Học bổng Lãnh đạo Endeavour hướng đến tính bền vững và có mối liên hệ chặt
chẽ đối với những ưu tiên chiến lược của chính phủ Australia. Chương trình đồng thời củng cố các mối quan hệ bền
vững giữa các cơ sở giáo dục, giữa các nước và các chính phủ trên thế giới.
Chương trình Học bổng Lãnh đạo Endeavour được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Australia.
Các loại học bổng dành cho ứng viên quốc tế, trong đó có Việt Nam:
Loại học bổng
Sau đại học (dài hạn)

Nghiên cứu

Giáo dục nghề nghiệp
(dài hạn)
Quản lý

Bậc học

Thời gian học

Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ

Tối đa 2 năm đối với
bậc Thạc sĩ
Tối đa 4 năm đối với
bậc Tiến sĩ
Nghiên cứu ngắn hạn Từ 4 đến 6 tháng
phục vụ cho đề tài
thạc sĩ, tiến sĩ đang
thực hiện trong nước
hoặc nghiên cứu sau
tiến sĩ
Bằng Cao đẳng hoặc Từ 1 đến 2.5 năm
Cao đẳng nâng cao
Phát triển chuyên
môn ngắn hạn

Từ 1 đến 4 tháng

Học phí (tối đa)
Lên đến 30.000
đô la Australia
mỗi năm
Không áp dụng

Tổng trị giá
Tối đa 140.500 đô la
Australia (Thạc sĩ) và
272.500 đô la Australia
(Tiến sĩ)
Lên đến 24.500 đô la
Australia

$6500 đô la
Lên đến 131.000 đô la
Australia cho mỗi Australia
học kỳ
Không áp dụng
Lên đến 18.500 đô la
Australia

Chương trình Học bổng Lãnh đạo Endeavour niên khóa 2019 nhận hồ sơ từ 20 tháng 9 năm 2018 đến 11h59 ngày
15 tháng 11 năm 2018 (theo giờ Australia).
Thông tin chi tiết về Học bổng Lãnh đạo Endeavour, xem tại http://internationaleducation.gov.au/endeavour

