
Thông báo Học bổng Thạc sĩ tại trường Đại học Salento 

(năm học 2021-2022) 

 

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Trường Đại học Hà Nội (Việt 

Nam) và Trường Đại học Salento (Italia), học bổng Thạc sĩ được trao cho các ứng viên là 

sinh viên của Hệ hợp tác song phương Italia của trường Đại học Hà Nội và sinh viên tốt 

nghiệp ngành CNTT tại các trường Đại học của Việt Nam. Cụ thể: 

 

1. Tiêu chí tuyển chọn, yêu cầu đối với các ứng viên: 

* Học bổng Thạc sĩ 2 năm gồm miễn học phí tại trường ĐH Salento, miễn chỗ ở (phòng 

đơn trong KTX của Collegio ISUFI), một khóa học tiếng Italia miễn phí tại Trung tâm ngôn 

ngữ của trường và 2400 Euro từ các đối tác doanh nghiệp của UniSalento. Trong thời gian 

học tập, sinh viên có cơ hội được thực tập ở những doanh nghiệp này, và có cơ hội ký hợp 

đồng ở lại làm việc tại đó sau khi tốt nghiệp. 

 

-         Dành cho sinh viên đang theo học hệ hợp tác song phương tiếng Italia của HANU 

đã hoặc sẽ tốt nghiệp trong vòng tháng 8/2021 các ngành liên quan đến kinh tế/quản trị 

kinh doanh/du lịch/tài chính/kế toán/marketing/truyền thông/quan hệ quốc tế/xã hội 

học/ngôn ngữ học… có kết quả học tập loại khá trở lên và thi qua kỳ thi B2 tiếng Italia 

của hệ hợp tác song phương 

 

+ 2 suất cho Thạc sĩ ngành GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E 

CULTURALI Quản lý hoạt động du lịch và văn hóa (học bằng tiếng Italia) 

+ 1 suất cho Thạc sĩ ngành MANAGEMENT AZIENDALE Quản lý doanh nghiệp 

(học bằng tiếng Italia) 

 

-       Dành cho sinh viên đã hoặc sẽ tốt nghiệp trong vòng tháng 8/2021 các ngành liên 

quan đến CNTT, Khoa học máy tính tại tất cả các trường Đại học Việt Nam có kết quả 

lực học khá trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh B2 trở lên 

 

+  2 suất cho Thạc sĩ ngành Computer Engineering (học bằng tiếng Anh) 

 

Chi tiết các chương trình đào tạo phía dưới phụ lục. 
 

2. Hồ sơ ứng tuyển: bằng tiếng Anh hoặc tiếng Italia, gồm: 

- Scan Bảng điểm Đại học  

- Chứng chỉ tiếng Ý (nếu đã có, chưa có thì thôi) hoặc/và tiếng Anh  

- Curriculum Vitae theo mẫu MOTIVE (sinh viên vào link 

https://motive.edu.vn/stud/default.aspx?codePla=1 mở account và tạo CV) hoặc CV theo 

mẫu Europass (nếu sinh viên tốt nghiệp tại trường ĐH không thuộc nhóm thành viên của dự 

án MOTIVE) 

- Các chứng chỉ nghiên cứu khoa học, ngoại khóa (nếu có, không bắt buộc). 

- Motivation letter (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Italia theo ngôn ngữ giảng dạy của chương 

trình đăng ký) không quá 1000 từ. 

https://motive.edu.vn/stud/default.aspx?codePla=1


- Scan hộ khẩu 

- Thông tin về thu nhập gia đình (thu nhập của từng thành viên trong gia đình trong năm 

2020 là bao nhiêu, có nhận qua tài khoản ngân hàng hoặc đóng thuế không, hoặc lương hưu, 

hoặc giấy vốn sở hữu công ty, doanh nghiệp/giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ thuế): 

thông tin này mục đích liên quan đến visa, có thể liên hệ với cô Thủy qua Zalo 0916503086 

để biết thêm chi tiết. 
 

3. Tiếp nhận hồ sơ 
 

- Hồ sơ của các ứng viên xin vui lòng gửi về itacentro@hanu.edu.vn trong thời gian từ ngày 

14/6/2021 đến hết ngày 28/6/2021, ưu tiên nộp hồ sơ sớm để nếu thiếu gì Nhà trường sẽ liên 

hệ góp ý luôn.  

Các ứng viên chú ý nội dung tiêu đề mail ghi rõ “Apply học bổng Thạc sĩ ĐH Salento”.  

Chú ý ghi rõ trong mail muốn apply ngành gì. 
 

Hồ sơ ứng tuyển sau hạn này liên hệ trước với cô Thủy 0916503086 xem còn cơ hội hay 

không. 

 

4. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên trúng tuyển học bổng:  

* Quyền lợi: 

-      Được hưởng học bổng Thạc sĩ 2 năm gồm miễn học phí tại Italia, chỗ ở trong phòng 

đơn KTX Collegio ISUFI và 2400 Euro cho 2 năm học 2021-2022 và 2022-2023; 

- Bằng Thạc sĩ chính quy do trường Đại học Tổng hợp Salento cấp được công nhận 

toàn cầu; 

- Trong thời gian học tập ở Salento, sinh viên có thể apply học bổng Erasmus+ học 

tập hoặc thực tập đi 1 kỳ hoặc 1 năm tại các nước châu Âu khác (Đức, Tây Ban Nha, 

Phần Lan, Pháp, v.v….). 

* Nghĩa vụ 

- Trong thời gian học tập tại Salento, sinh viên cần nỗ lực học để thi qua các môn 

và giữ học bổng (cụ thể năm thứ nhất thi qua 40 trên tổng số 60 tín chỉ CFU, năm 

thứ hai tích lũy thi qua ít nhất 90 trên tổng số 120 tín chỉ CFU). 

-    Với sinh viên trúng tuyển ngành Computer Engineering chưa có chứng chỉ tiếng 

Italia B1 do trường Đại học Italia cấp thì cần đăng ký và theo học khóa học tiếng 

Italia 600 tiết do Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Italia và Phát triển hợp tác tổ chức. 

-    Hoàn thành học phí tiếng Italia (nếu có) và các lệ phí theo quy định của Nhà trường 

đối với sinh viên tham gia chương trình hợp tác song phương giữa trường Đại học 

Hà Nội và các trường Đại học Italia. 

 
 

PHỤ LỤC: CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

 
(Lưu ý: Chương trình chỉ để tham khảo, Trường Đại học Tổng hợp Salento có thể sẽ cập 

nhật chương trình để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động) 

 

a. GESTIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI  

Quản lý hoạt động du lịch và văn hóa (học bằng tiếng Italia) 

 

Năm nhất 

mailto:itacentro@hanu.edu.vn


 

DIRITTO DELL'AMBIENTE E DELLA CULTURA (IUS/10) LUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ 

VĂN HÓA 

8 tín chỉ - Bắt buộc 

DIRITTO REGIONALE (IUS/09) LUẬT VÙNG 

8 tín chỉ - Bắt buộc 

ENGLISH FOR ECONOMICS AND INTERNATIONAL RELATIONS (L-LIN/12) 

8 tín chỉ - Bắt buộc 

MANAGEMENT DELLE AZIENDE CULTURALI (SECS-P/07)  QUẢN LÝ DOANH 

NGHIỆP VĂN HÓA 

10 tín chỉ - Bắt buộc 

MANAGEMENT STRATEGICO DELLE IMPRESE TURISTICHE (SECS-P/08) QUẢN 

LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP DU LỊCH 

10 tín chỉ - Bắt buộc 

MARKETING TERRITORIALE (SECS-P/08) MARKETING LÃNH THỔ 

10 tín chỉ - Bắt buộc 

 

Chọn giữa 1 trong 2 môn sau 

LINGUA FRANCESE (L-LIN/04) TIẾNG PHÁP 

6 tín chỉ  

LINGUA SPAGNOLA (L-LIN/07) TIẾNG TÂY BAN NHA 

6 tín chỉ  

 

 

   Năm hai 

LAVORO FINALE (PROFIN_S) LUẬN VĂN 

10 tín chỉ - Bắt buộc 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE  

LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DU LỊCH – TIẾP ĐÓN 

10 tín chỉ - Bắt buộc 

QUALITA' E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI CHẤT LƯỢNG VÀ 

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 

12 tín chỉ - Bắt buộc 

STORIA ECONOMICA DEL TURISMO (SECS-P/12) LỊCH SỬ KINH TẾ DU LỊCH 

8 tín chỉ - Bắt buộc 

TIROCINIO (NN)  THỰC TẬP 

4 tín chỉ - Bắt buộc 

TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO (M-GGR/02)  DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN 

LÃNH THỔ 

8 tín chỉ - Bắt buộc 

 

 

https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123637/diritto-dell-ambiente-e-della-cultura
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123637/diritto-dell-ambiente-e-della-cultura
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123636/diritto-regionale
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123640/english-for-economics-and-international-relations
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123641/management-delle-aziende-culturali
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123643/management-strategico-delle-imprese-turistiche
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123638/marketing-territoriale
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123642/lingua-francese
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123639/lingua-spagnola
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123838/lavoro-finale
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123834/programmazione-e-controllo-delle-imprese-turistico-ricettive
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123839/qualita-e-certificazione-di-prodotti-e-servizi
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123833/storia-economica-del-turismo
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123837/tirocinio
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123842/turismo-e-sviluppo-del-territorio


b. MANAGEMENT AZIENDALE Quản lý doanh nghiệp 

Curriculum Digital Management 

(học bằng tiếng Italia) 

 

Năm nhất 

ECONOMIA AZIENDALE CORSO AVANZATO (SECS-P/07) KINH TẾ DOANH 

NGHIỆP CAO CẤP 

12 tín chỉ - Bắt buộc 

FINANZIAMENTI D'AZIENDA (SECS-P/11) TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

8 tín chỉ - Bắt buộc 

MANAGEMENT STRATEGICO (SECS-P/08)  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

10 tín chỉ - Bắt buộc 

STATISTICA INFERENZIALE (SECS-S/01)  SUY LUẬN THỐNG KÊ 

6 tín chỉ - Bắt buộc 

 

Chọn giữa 1 trong 2 môn 

DIRITTO DELL'ECONOMIA E DELL'INNOVAZIONE (IUS/05)  LUẬT KINH TẾ VÀ 

ĐỔI MỚI 

8 tín chỉ  

DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA (IUS/12) LUẬT THUẾ DOANH NGHIỆP 

8 tín chỉ  

 

Chọn giữa 1 trong 4 môn sau 

ENGLISH FOR ECONOMICS AND INTERNATIONAL RELATION (L-LIN/12) 

6 tín chỉ  

LINGUA FRANCESE (L-LIN/04) TIẾNG PHÁP 

6 tín chỉ  

LINGUA SPAGNOLA (L-LIN/07) TIẾNG TÂY BAN NHA 

6 tín chỉ  

TECHNOLOGY AND PROCESS MANAGEMENT (ING-INF/05)  

6 tín chỉ  

 

 

Năm hai 

BIG DATA E SISTEMI DI CRM A SUPPORTO ALLE DECISIONI AZIENDALI (ING-

INF/05) BIG DATA VÀ HỆ THỐNG CRM PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH DOANH NGHIỆP 

8 tín chỉ - Bắt buộc 

FINANCIAL TECHNOLOGY - FINTECH (SECS-P/11) 

8 tín chỉ - Bắt buộc 

LAVORO FINALE (PROFIN_S) LUẬN VĂN 

16 tín chỉ - Bắt buộc 

POLITICA ECONOMICA (SECS-P/02) CHÍNH SÁCH KINH TẾ 

https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123612/economia-aziendale-corso-avanzato
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123616/finanziamenti-d-azienda
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123613/management-strategico
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123617/statistica-inferenziale
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123620/diritto-dell-economia-e-dell-innovazione
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123618/diritto-tributario-dell-impresa
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123614/english-for-economics-and-international-relation
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123615/lingua-francese
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123619/lingua-spagnola
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123621/technology-and-process-management
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123782/big-data-e-sistemi-di-crm-a-supporto-alle-decisioni-aziendali
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123782/big-data-e-sistemi-di-crm-a-supporto-alle-decisioni-aziendali
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123781/financial-technology-fintech
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/126291/lavoro-finale
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123778/politica-economica


12 tín chỉ - Bắt buộc 

 

Chọn 1 trong 2 môn 

CORPORATE REPORTING E INFORMATIVA NON FINANZIARIA (SECS-P/07) BÁO 

CÁO DOANH NGHIỆP VÀ THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH 

6 tín chỉ  

DIGITAL ACCOUNTING (SECS-P/07) 

6 tín chỉ  

 

Chọn 1 trong 2 môn 

MARKETING DIGITALE (SECS-P/08)  DIGITAL MARKETING 

8 tín chỉ  

STRATEGIA DIGITALE (SECS-P/08)  CHIẾN LƯỢC KỸ THUẬT SỐ 

8 tín chỉ  

TIROCINIO (NN) THỰC TẬP 

4 tín chỉ - Bắt buộc 

 

c. COMPUTER ENGINEERING 

(học bằng tiếng Anh) 

 

Năm nhất 

ADVANCED CONTROL TECHNIQUES (ING-INF/04) 

9 tín chỉ - Bắt buộc 

COMPUTER VISION (ING-INF/03) 

9 tín chỉ - Bắt buộc 

DECISION SUPPORT SYSTEMS (MAT/09) 

9 tín chỉ - Bắt buộc 

INTERNET OF THINGS (ING-INF/05) 

9 tín chỉ - Bắt buộc 

SOFTWARE ENGINEERING (ING-INF/05) 

9 tín chỉ - Bắt buộc 

SYSTEM AND NETWORK PROGRAMMING (ING-INF/05) 

12 tín chỉ - Bắt buộc 

 

Năm hai 

BIG DATA MANAGEMENT (ING-INF/05) 

9 tín chỉ - Non Bắt buộc 

ESTIMATION AND DATA ANALYSIS WITH APPLICATIONS (ING-INF/05) 

6 tín chỉ - Bắt buộc 

FINAL EXAM (PROFIN_S) 

12 tín chỉ - Bắt buộc 

https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123780/corporate-reporting-e-informativa-non-finanziaria
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123783/digital-accounting
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123779/marketing-digitale
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/123777/strategia-digitale
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/126535/tirocinio
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125269/advanced-control-techniques
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125272/computer-vision
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125273/decision-support-systems
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125271/internet-of-things
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125270/software-engineering
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125274/system-and-network-programming
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125277/big-data-management
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125280/estimation-and-data-analysis-with-applications
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125279/final-exam


HIGH PERFORMANCE COMPUTING (ING-INF/05) 

9 tín chỉ - Non Bắt buộc 

INTERNSHIP/TRAINING (NN) 

6 tín chỉ - Bắt buộc 

NETWORK TECHNOLOGIES AND DESIGN (ING-INF/05) 

12 tín chỉ - Bắt buộc 

PARALLEL ALGORITHMS (ING-INF/05) 

9 tín chỉ - Bắt buộc 

 

https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125278/high-performance-computing
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125275/internship-training
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125281/network-technologies-and-design
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/percorsi/-/dettaglio/insegnamento/125276/parallel-algorithms

