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     Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo  

 

 Ngày 11/5/2020, Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 362/HVNG-BĐT 

ngày 06/5/2020 của Học viện Ngoại giao – Bộ Ngoại giao, trong đó thông tin 

tuyển sinh khóa 13 - Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế ngành Quan hệ quốc 

tế, ngành Khoa học chính trị và ngành Truyền thông liên kết giữa Học viện 

Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand. Chương trình đào tạo 

cụ thể như sau: 

 Thời gian đào tạo: 1,5 năm học ở Học viện Ngoại giao và 1,5 năm học ở 

Đại học Victoria Wellington. Toàn bộ chương trình đào tạo do Đại học Victoria 

Wellington thiết lập và quản lý. Bằng cử nhân do Đại học Victoria Wellington 

cấp có giá trị quốc tế, hoàn toàn không có sự khác biệt với sinh viên học toàn 

phần ở New Zealand. Học viện Ngoại giao sẽ tiếp tục tuyển sinh cho Chương 

trình liên kết, nhập học vào tháng 10/2020. Theo đúng lộ trình, các sinh viên này 

sẽ được chuyển tiếp sang New Zealand vào tháng 02/2022.  

 Thời lượng chương trình: Sinh viên học 09 môn, tương đương 180 tín 

chỉ tại Việt Nam và học tiếp 09 môn còn lại tương ứng 180 tín chỉ tại New 

Zealand. Sau khi chuyển tiếp, sinh viên có thể lựa chọn các môn học khác nhau 

để được cấp bằng cử nhân chuyên ngành hoặc song ngành theo quy định của Đại 

học Victoria Wellington.  

 Điều kiện tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước 

ngoài; sinh viên đang theo học các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài; 

trình độ ngoại ngữ (IELTS tối thiểu 5.5 hoặc TOEFL, TOEFL iBT tương 

đương), đối với điều kiện chuyển tiếp: IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 

5.5) hoặc TOEFL, TOEFL iBT tương đương và đỗ ít nhất 6/9 môn học trong 

giai đoạn học ở Học viện Ngoại giao.  

 Học phí: Khoảng 800.000.000 VNĐ (tám trăm triệu đồng). Chi phí này 

chưa bao gồm phí sinh hoạt, ăn ở và có thể thay đổi theo tỷ giá hối đoái tại thời 

điểm nhập học.  

  Thông tin liên hệ của Học viện Ngoại giao:  

 - Website: https://www.dav.edu.vn; 

 - Email: lienketdaotaohvng@dav.edu.vn; 

 - Điện thoại: 02438344540; Fax: 02438343543; 

https://www.dav.edu.vn/
mailto:lienketdaotaohvng@dav.edu.vn


 - Hotline: 0904509769; 0912603333 (đ/c Thu).  

  Sở Ngoại vụ trân trọng trao đổi, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp 

thông tin cho các đơn vị trực thuộc liên quan./. 

 (Gửi kèm Công văn số 362/HVNG-BĐT ngày 06/5/2020 của Học viện 

Ngoại giao – Bộ Ngoại giao).  
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