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The World is Our Classroom! 
 
 

 
 

BINUS UNIVERSITY trao các học bổng toàn phần  
cho các tài năng trẻ học tập tại  

BINUS INTERNATIONAL, BINUS BUSINESS SCHOOL &  
BINUS NORTHUMBRIA SCHOOL OF DESIGN 

 

 

Với cốt lõi các mục tiêu chiến lược là sự cống hiến cho việc làm toàn cầu, khởi 

nghiệp và sự tham gia với cộng đồng, BINUS UNIVERSITY trao tặng loại học bổng 

sau: 

 

BINUS World Class Scholarship 

Học bổng này được trao cho 10 học sinh xứng đáng chứng minh được khả năng lãnh 

đạo của mình. Học bổng này cung cấp một lộ trình rộng mở với các chương trình 

thực tập, các dự án xã hội, và trao đổi với các đối tác doanh nghiệp và quốc tế của 

BINUS. 

 

Điều kiện ứng tuyển như sau: 

- Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông. 

-  GPA tối thiểu 3,00/ 4,00. 

(Tối thiểu 7.5 - hệ thống phân loại điểm quốc gia của Việt Nam) * 

-  TOEFL 500 / IELTS 6.0 ** 

-  Bằng chứng về những thành tựu phi giáo dục 

(Các cuộc thi, tham gia lãnh đạo nhóm/ câu lạc bộ, phát triển cộng đồng, các dự 

án xã hội)  

 

*Tham khảo Bảng qui đổi hệ thống phân loại điểm. 

** Hoặc bất kỳ kỳ thi kiểm tra tiếng Anh tương đương nào. 

- có thể được miễn khi chứng minh tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy ở cấp 3; 

- Trường hợp học sinh có điểm thấp hơn, có thể tham gia khóa học Luyện 

Tiếng Anh Dự bị của BINUS UNVERSITY. 

 
 
Điều kiện để gia hạn học bổng hằng năm như sau: 
- GPA đạt tối thiểu 2.75/ 4.00. 
- Tham gia tích cực trong Chương trình Đại sứ Sinh viên BINUS  
(các sự kiện, quảng cáo, truyền thông). 



 
 

Bảng qui đổi hệ thống phân loại điểm ở Việt Nam  
Với hệ thống phân loại điểm ở BINUS UNIVERSITY 

 

Vietnam's 
Grading System 

BINUS Grading System 

ALPHABETIC 
VALUE 

WEIGHT 
FINAL POINT 
OF SEMESTER 

9 - 10 A 4 90 – 100 

8.5 - 8.9 A- 3.67 85 – 89 

8.0 - 8.4 B+ 3.33 80 – 84 

7.5 - 7.9 B 3 75 – 79 

7.0 -7.4 B- 2.5 70 – 74 

6.5 - 6.9 C*** 2 65 – 69 

5.0 - 6.4 D 1 50 – 64 

0 - 4.9 E 0 0 – 49 

0 - 4.9 F 0 0 – 49 

***điểm qua môn 
 
 

Chi phí hằng năm dự kiến: 
 

Loại Chi phí 
Chi phí hằng 
tháng (USD) 

Chi phí hằng 
năm (USD) 

Chi phí sinh hoạt 250-500 3,000-6,000 

BINUS SQUARE – 
Ký túc xá (phòng đôi) 

220 2,640 

Visa  400 

 
Các chi phí khác: 

 Vé máy bay Vietnam-Jakarta-Vietnam 

 Tín chỉ học thêm (SCUs) (trong Trường hợp thi lại) 

 Học phí nếu học lấy thêm bằng của Đại học Northumbria  
(USD 909/ học kỳ) 

 Học phí nếu muốn lấy 2 bằng Đại học (với đối tác nước ngoài của BINUS) 

 Bảo hiểm sức khỏe (đăng kí theo cá nhân) 
 
GIÁ TRỊ CỦA MỖI TÍN CHỈ 
 

 
 
QUY TRÌNH TUYỂN SINH 
 

 
 
LIÊN HỆ 
BINUS UNIVERSITY 
http://international.binus.ac.id/admission-calendar-international/  
Lea Simek, Int’l Communication Coordinator 

p. (+62-21) 5345830 ext. 1325 
e. LSimek@binus.edu  

Johana Brigitha Mone , BI/BNSD Admissions Section Head  
p. (+62-21) 5345830 ext. 3164 
e.  JohanaBrigithaMone@binus.edu 

 Điền vào đơn đăng ký và nộp những       
 giấy tờ được yêu cầu. 

 Đậu bài kiểm tra đầu vào của BINUS  

 (kiểm tra năng lực và Tiếng Anh) 

 Phỏng vấn với Giám đốc điều hành 
 BINUS International 
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