
 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG THPT 

‘TÀI NĂNG THIẾT KẾ TRẺ’ DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 12 

Để tạo điều kiện cho các học sinh khá giỏi lớp 12 đam mê theo đuổi ngành công nghiệp sáng 

tạo được tiếp cận với các học bổng có giá trị và học tập trong môi trường đào tạo quốc tế 

ngành Thiết kế, Học viện Thiết kế & Thời trang London thông báo chương trình học bổng 

« Tài năng thiết kế trẻ ».  

Đây là chương trình học bổng nhằm góp phần tuyên dương các em học sinh có tinh thần học 

tập xuất sắc, đồng thời khuyến khích các tài năng trẻ Việt Nam phát huy tối đã khả năng sáng 

tạo của mình trong ngành công nghiệp thiết kế.   

Trong vòng 15 năm qua tại Việt Nam, Học viện Thiết kế & Thời trang London tại Hà Nội tự 

hào là đơn vị hàng đầu trong cả nước về đào tạo nguồn nhân lực thiết kế mang tầm quốc tế, 

giúp cho nhiều sinh viên sau khi ra trường có những bước khởi đầu vững chắc trên con 

đường sự nghiệp.  Không ít thế hệ học viên sau khi ra trường đến nay đã khẳng định tên tuổi 

trên con đường sự nghiệp của mình như: Kelly Bùi, Lâm Gia Khang, Vũ Tá Linh, L’attlier, Lê 

Minh, Vũ Thảo v.v…  

Học bổng được chính thức ra mắt từ năm 2006  nhằm mang đến cơ hội cho học sinh, sinh 

viên trong cả nước cơ hội học tập trong môi trường quốc tế và nhận bằng 100% Anh quốc 

ngay tại Việt Nam. Từ đó đến nay, chương trình học bổng này đã tìm kiếm và phát triển 

những sinh viên có tổ chất và năng khiếu, óc thẩm mỹ đồng thời đam mê sự nghiệp trong 

ngành thiết kế góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo của Việt Nam. 

Kết thúc chương trình này, sinh viên có thể tự tin ra trường đi làm tại các doanh nghiệp tại 

Việt Nam hoặc du học chuyển tiếp sang các trường Đại học tại Anh quốc và Hoa Kỳ, 

Singapore.  

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác với các trường THPT, chúng tôi trân trọng 

thông báo 2 suất học bổng hợp tác năm 2019 dành cho 02 sinh viên khối 12 của Trường 

THPT Chu Văn An, bao gồm 01 suất học bổng trị giá 100,000,000VND (Một trăm triệu 

đồng/ năm học) và 01 suất học bổng trị giá 70,000,000VND (Bảy mươi triệu đồng/ năm 

học) cho sinh viên theo học các chuyên ngành Thiết kế và Kinh doanh thời trang, 

Marketing và Truyền thông Thời trang, Thiết kế đồ họa và Thiết kế Nội thất – Kiến trúc.   

Các điều kiện để nộp hồ sơ xin học bổng toàn phần như sau:  



(1)  Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình 7.0 trở lên  

(2)  Đạt điểm tiếng Anh IELTS tương đương 4.5 hoặc tương đương (qua bài kiểm tra trình độ 

tiếng Anh)  

(3)  Có tác phẩm thiết kế (ít nhất gồm 7 tác phẩm) hoặc tương đương (qua bài thi kiểm tra 

năng lực thiết kế tại Học viện từ tháng 3 hằng năm).   

Kết quả sẽ được thông báo về Văn phòng Nhà trường chậm nhất cuối tháng 4/2019.    

Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) 

98, đường Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội 

(024) 3 719 9706 

info@designstudies.vn 

www.designstudies.vn 

www.facebook.com/hocvienthoitranglondonhanoi 

 

 

mailto:info@designstudies.vn
http://www.designstudies.vn/
http://www.facebook.com/hocvienthoitranglondonhanoi

