
• Học sinh phải là công dân Việt Nam và hiện đang sinh sống tại Việt Nam
• Điểm trung bình lớp 12 từ 7.0 trở lên
• Tổng điểm IELTS Academic từ 5.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5)
• Học sinh phải nộp 1 bài luận (250 từ) về chủ đề: 

‘How can La Trobe College Australia help me achieve my academic goals?’
• Học bổng chỉ dành cho Melbourne campus
• Học sinh phải nhập học chương trình Diploma vào kỳ tháng 6/2021; tháng 10/2021 hoặc tháng 2/2022
• Tiền deposit cho kỳ 1 sẽ phải đóng full để xin COE
• Nếu học sinh không chấp nhận học bổng và đóng tiền trước hạn cuối thì học bổng sẽ dành cho học sinh khác
• Học bổng sẽ được trừ vào tiền học kỳ 2
• Học sinh không được xin giảm chứng chỉ cho các môn học trước
• Học bổng này không được kết hợp với các học bổng khác của Navitas
• Học bổng có giới hạn
• Các ứng viên không đủ điều kiện nhận Học bổng 50% Diploma Excellence Scholarship thì sẽ được cấp 

Học bổng 20% Diploma Excellence Scholarship của chúng tôi 
• Học sinh nhận học bổng 50% Diploma Excellence Scholarship có cơ hội trở thành “Student Ambassador” của chúng tôi

Diploma Excellence Scholarship
Học bổng 50%

Trị giá lên đến 325.000.000 VNĐ

Điều kiện



1. Điểm trung bình lớp 12

2. IELTS

3. Bài luận

4. Các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động xã hội khác

5. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi La Trobe College Australia

Học bổng 50% Diploma Excellence Scholarship 
sẽ được La Trobe College Australia xếp hạng 
dựa trên các tiêu chí sau:

Kỳ tháng 6/2021 
Khóa học bắt đầu  
ngày 21 tháng 6 

Kỳ tháng 10/2021  
Khóa học bắt đầu  
ngày 11 tháng 10

Kỳ tháng 2/2022 
Khóa học bắt đầu  
ngày 28 tháng 2 

Hạn nộp hồ sơ học bổng 14 tháng 5 3 tháng 9 31 tháng 12 2021

Hạn nộp các tài liệu còn thiếu 
để đáp ứng các điều kiện 
trong thư mời nhập học 

14 tháng 5 3 tháng 9 31 tháng 12 2021

Thời gian xét học bổng 17 - 20 tháng 5 6 - 9 tháng 9 3 - 6 tháng 1 2022

Ngày công bố học sinh được 
học bổng 21 tháng 5 10 tháng 9 7 tháng 1 2022

Những mốc thời gian quan trọng

LTCA210312-0853 0321_AWCRICOS Provider Code La Trobe College Australia 03312D; La Trobe University 00115M. 

Liên Hệ

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về học bổng thì xin vui 
lòng liên hệ một trong các Công ty tư vấn du học đáng tin 
cậy của chúng tôi tại thành phố của bạn hoặc gởi email 
cho Andy Pham, Senior Student Recruitment Manager, 
a.pham@latrobe.edu.au.  

latrobecollegeaustralia.edu.au


