
Khởi động mạng lưới tài năng trẻ YGP toàn cầu trong HÀNH TRÌNH học tập 3 tuần!

HỌC BỔNG CARLSBERG
Cho HÀNH TRÌNH học tập YGP 3 tuần tại Tanzania & Zanzibar Tháng 07-08/2018 

MẠNG LƯỚI TÀI NĂNG TRẺ 

KHỞI ĐỘNG

3 TUẦN 
HÀNH TRÌNH HỌC TẬP

Dành cho tài năng trẻ độ tuổi 19-25

Chương trình Học tập 3 tuần này được ra đời với mục tiêu khuyến khích các tài năng trẻ - từ 19-25 tuổi, có năng

lực nổi bật cùng khả năng lãnh đạo – có được những kiến thức mang tính toàn cầu, tăng cường kỹ năng giao

tiếp liên văn hóa (Giao tiếp liên văn hóa chính là sự giao tiếp giữa các nền văn hóa, giữa các cộng đồng văn hóa

khác nhau với những phương thức sống và thế giới quan khác nhau) và khát vọng tạo nên dấu ấn của bản thân

trên thế giới. Mỗi bạn trẻ sẽ có cơ hội cùng 25 tài năng trẻ được lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới tham gia các

hoạt động bao gồm:

• Khám phá nền văn hóa, lịch sử, những cơ hội và thách thức đối với các quốc gia Đông Phi – Tanzania &

Zanzibar

• Gặp gỡ, giao lưu, gắn kết với các trường đại học, doanh nghiệp tại địa phương

• Gặp gỡ, giao lưu với các doanh nhân trẻ ưu tú

• Thăm Làng Trẻ em SOS

• Học hỏi về mô hình kinh tế tuần hoàn (circular economy) và trí tuệ cảm xúc (emotional intelligence)

• Dành thời gian giao lưu, trao đổi cùng giới trẻ tại Tanzania và Zanzibar

• Trải nghiệm nghệ thuật, âm nhạc và phong tục địa phương

• Tham gia các hoạt động dã ngoại, khám phá vườn thú bao gồm sư tử đốm, voi, hà mã, ngựa vằn, v.v.

Tìm hiểu thêm tại www.youglo.org

Tanzania & Zanzibar
29.07.2018– 18.08.2018



CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Các ứng viên từ 19-25 tuổi có thể gửi hồ sơ đăng ký đến địa chỉ email

scholarship@carlsberg.vn từ nay đến hết ngày 22/4/2018. Carlsberg Việt Nam sẽ cùng

YGP xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn để chọn ra ba ứng viên hàng đầu. Ba ứng viên sẽ

tiếp tục tham gia phỏng vấn vòng 2 để chọn ra một ứng viên xuất sắc nhất, đáp ứng

đẩy đủ các tiêu chí của chương trình. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào đầu

tháng 5/2018.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Tiêu chí cho những người nhận học bổng trong 3 tuần Hành trình học tập tại Tanzania
& Zanzibar vào tháng 07-08/2018:

• Tài năng, tham vọng và ham học hỏi (không yêu cầu bằng cấp)

• Hứng thú tham gia vào mạng lưới tài năng trẻ toàn cầu, không chỉ trong

mỗi thời gian diễn ra HÀNH TRÌNH. Người nhận học bổng được kỳ vọng sẽ

gắn kết vào mạng lưới trực tuyến cùng các hoạt động học tập trong nhiều

năm sau đó, bao gồm các các hội thảo Global Reflection 3 tháng một lần.

• Tuổi từ 19 đến 25, tính đến tháng 7/2018

• Thành thạo kỹ năng viết và nói tiếng Anh (nhằm mục đích có những trao đổi

nâng cao và xây dựng mối quan hệ)

Có thể tự mình di chuyển lên các chuyến bay đi và về từ Tanzania (đón tại sân bay 
Quốc tế Kilimanjaro)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. CV bằng tiếng Anh

2. Bảng điểm

3. Đơn đăng ký (Application letter) bằng tiếng Anh gồm 4 nội dung sau:

• Describe yourself and your interests

• Why do you aspire to become a part of an YGP global talent network and

join a 3-week learning Journey?

• After the Journey has ended, how do you expect to gain and contribute to a

global talent network with peers from all over the world?

• How do you see yourself contributing in this world later in life?

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

Vui lòng gửi hồ sơ đăng ký từ nay đến hết ngày 22/04/2018.

HỌC BỔNG BAO GỒM:

Học bổng bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết tại Tanzania & Zanzibar như vé máy bay

quốc tế khứ hồi, bảo hiểm, thuốc men, thị thực, ăn uống, di chuyển và chỗ ở.

mailto:scholarship@carlsberg.vn


Về Young Global Pioneers

Young Global Pioneers thiết lập các mạng lưới toàn cầu đa dạng cho tài năng trẻ tuổi

từ 19 đến 25, những bạn trẻ ham học hỏi về thế giới xung quanh, muốn thể hiện và

tạo dựng dấu ấn cá nhân.

Mạng lưới tài năng YGP tiếp theo sẽ là 3 tuần HÀNH TRÌNH học tập tại Tanzania &

Zanzibar vào tháng 7 và 8/2018. Một nhóm gồm 25 tài năng trẻ đến từ những quốc

gia khác nhau với nền tảng văn hóa đa dạng sẽ cùng nhau tham gia khóa học này. Vui

lòng truy cập www.youglo.org để biết thêm thông tin chi tiết về Hành trình.

Sau khi kết thúc HÀNH TRÌNH, Young Global Pioneers sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều

kiện cho mạng lưới tài năng YGP học tập lâu dài và truyền cảm hứng cho giới trẻ toàn

cầu.

Cấu trúc bài học độc đáo của YGP được phát triển bởi Giáo sư Rangan đến từ trường

kinh doanh INSEAD, và HÀNH TRÌNH được phát triển và thiết kế bởi các đối tác là các

công ty, trường đại học, Global Shapers từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, làng trẻ em SOS

và các tổ chức liên kết khác.

Sứ mệnh của Young Global Pioneers là khơi dậy niềm đam mê học hỏi, cảm thông và

khát vọng cho thế hệ sau. Thông qua việc cung cấp các trải nghiệm trực tiếp, tư duy

toàn cầu, tương tác bằng mắt, tình bạn và hiểu biết liên văn hóa, chúng tôi nỗ lực

truyền cảm hứng cho tài năng trẻ trở thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm với

tuy duy toàn cầu.

Vào năm 2015 và 2016, học bổng Carlsberg được trao cho những tài năng trẻ đến từ

Na Uy, Đức, Trung Quốc và Malaysia. Năm 2017, học bổng Carlsberg được trao cho các

tài năng trẻ đến từ Trung Quốc, Baltika và Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 170 năm tập

đoàn Carlsberg. Trong năm 2018, học bổng Carlsberg tiếp tục được trao cho các tài

năng trẻ tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

http://www.youglo.org/

