
SÁNG LẬP VỤ GIÁO HOÀNG 

“DOMUS MISSIONALIS” 

HỌC VIỆN “MATER ECCLESIAE” 
 

Castel Gandolfo – Roma. 
 

CÁC ĐIỀU LỆ về việc chọn lựa và gửi các sinh viên nữ tu từ sở tại đến Roma để theo học các ngành 

chuyên khoa trong Giáo hội. Các nữ tu thuộc các Hội Dòng Giáo phận, hoặc Hội Dòng thuộc quyền 

Giáo hoàng, liên hệ với Bộ Truyền Giáo. 
  

1. Trước nhất, xin hãy cẩn thận trong việc tuyển chọn các nữ tu mà Hội Dòng muốn gửi đến học tại 

Roma. Quý Hội Dòng phải xem xét kỹ càng về tiềm năng trí thức, sức khoẻ thể lý, các chất phẩm nhân 

bản và siêu nhiên của nữ tu. Ngoài ra, các nữ tu cũng phải có khả năng học hỏi để có thể trở thành vị 

thừa sai tốt trong các môi trường được chỉ định sau này.  
 

2. Hầu bảo đảm sự nâng đỡ rộng rãi, chúng tôi xin thông báo rằng: trong việc cứu xét các đơn xin, 

chúng tôi dành ưu tiên cho các nữ tu theo học các chương trình học nào không có ở quốc gia của 

mình hoặc ở các quốc gia lân cận. 
 

3. Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng  phải nộp một bản đánh giá về cá tính mỗi nữ tu của mình chiếu 

theo các phương diện nói trên (§1). Tuyệt đối không nên gửi các nữ tu nào yếu kém sức khỏe thể lý, 

hoặc phải thuốc men, kiêng cữ về dinh dưỡng. 
 

4. Ứng viên phải có lời KHẤN TRỌN ĐỜI, và không quá 35 TUỔI. 
 

5. Học bổng chỉ được cung cấp cho nữ tu nào không có Nhà Mẹ, Nhà Tỉnh Dòng, hoặc nhà nào 

khác của Dòng mình tại Roma hay vùng phụ cận Roma.  
 

6. Chúng tôi chỉ chấp nhận đơn của ứng viên các nước nghèo muốn ghi danh học tại Đại học Giáo 

hoàng Urbaniana, vì đó là trường phù hợp cho các ngành học về truyền giáo.  

GHI CHÚ: Với học trình Tú tài thần học 3 năm, ứng viên có thể chọn ngành  thuộc Khoa tôn 

giáo Sau đó, với sự đánh giá tốt về tu đức, trí dục, thể lý, đương sự có thể được cho phép (dĩ nhiên với 

sự đồng ý của Bề Trên Tổng Quyền) tiếp tục 2 năm chương trình Cử nhân về Giáo lý, Truyền giáo 

học, Tu đức, hoặc Đời sống thánh hiến. Như vậy đương sự có thể hoàn tất ngành học chuyên môn cần 

thiết hầu đặc trách sứ vụ trong các lãnh vực của việc truyền giáo. Sau 2 năm cử nhân, ứng viên sẽ nhận 

được bằng cử nhân về Khoa Tôn Giáo. 

XIN CHÚ Ý: Chương trình chuyên ngành và các ngành như Truyền giáo, Thần học, Giáo luật, 

Triết lý, v.v., sẽ học ở Đại học Urbaniana tại thành phố Roma. Nghĩa là cần phải đi học hằng ngày 

bằng xe bus, xe lửa (khoảng 90 phút mỗi lượt). 

 

7. Học bổng bao gồm: Ăn và ở nội trú, tiền thuốc, bệnh viện (cho bệnh thường), và lệ phí trường học. 

Tất cả những chi tiêu khác (quần áo, sách vở, đi nghỉ hè, đồ vệ sinh cá nhân, v.v.) sẽ do Hội Dòng hoặc 

Giáo phận của ứng viên lo. Các hồ sơ phải được nộp trước ngày 31/12 hằng năm cho Học viện ‘Mater 

Ecclesiae’ ở Castel Gandolfo, Roma. Các đơn xin nộp sau ngày 31/12 hoặc không có các hồ sơ đính 

kèm, sẽ không được cứu xét.  

Ngoài ra, các Hội Dòng có thể được hưởng TỐI ĐA HAI HỌC BỔNG MỘT NIÊN HỌC (Nếu 

còn chỗ).  
 

8.  Các nữ tu được nhận phải có mặt tại Roma vào tuần đầu tháng 6 hầu có đủ thời gian làm thủ 

tục xin giấy thường trú tại Ý, cũng như có thể theo học khoá tiếng Ý vào khoảng tháng 7. 
 

9. Nếu được, các ứng viên cũng nên học trước tiếng Ý tại nước mình hầu có thể theo chương trình 

học tại Ý, nơi sẽ dạy hoàn toàn bằng tiếng Ý.  

Trong chiều hướng đó, một bài thi thử tiếng Ý sẽ được gửi đến ứng viên, ngay trước khi đến Ý, hầu 

giúp thẩm định việc này.  



 

10. Trong mùa hè, vì Học viện sẽ đóng cửa từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 9, Hội Dòng phải thu xếp 

sao cho các nữ tu sinh viên của mình có chỗ lưu trú an toàn (cộng đoàn nữ tu hay một nơi nào đó...). 

Việc này thuộc trách nhiệm của Bề Trên Tổng Quyền, và Bề trên có thể liên hệ với Sơ Giám đốc Học 

viện. Về vấn đề này, xin nhớ kỹ: các sơ sinh viên bắt buộc phải nộp cho Sơ Giám đốc Học viện giấy 

xin phép đi hè đã được thông qua Bề trên Tổng Quyền Hội Dòng của mình (trong mùa hè cũng như 

trong mọi dịp đi vắng khác). 
 

GHI CHÚ: Một hồ sơ (cũ) đã bị từ chối sẽ không được tái xét trong tương lai. Nhưng một hồ sơ (mới) có 

thể nộp lại.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÁC HỒ SƠ CẦN CÓ 
 

1. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG 

 

a) Đơn xin và các giấy tờ của Đức Giám Mục Giáo phận, nếu là Hội Dòng thuộc giáo phận. 

b) Đơn xin của Mẹ Bề Trên Hội Dòng, trong đó ngoài lý do xin học bổng phải nêu rõ ngành học nào 

mà ứng viên được gửi đi học tại Roma.  

c) Giấy giới thiệu  của Bề Trên Tổng Quyền Hội Dòng.   

2. THÔNG TIN VỀ ỨNG VIÊN 

 

a. Họ và tên (như trong passport) 

b. Tên thánh. 

c. Ngày tháng năm sinh. 

d. Ngày khấn trọn đời. 

e. Sơ yếu lý lịch 

3. THÔNG TIN CHUNG KHÁC 

 

a. Tóm tắt lịch sử, tình trạng hiện tại, và hướng phát triển của Hội Dòng.  

b. Tên chính thức (theo giáo luật) của Hội Dòng. 

c. Xác định Hội Dòng mình thuộc quyền Giám mục (Hội Dòng Giáo phận) hay thuộc quyền Giáo 

hoàng. 

d. Nếu là Hội Dòng giáo phận, phải nêu rõ tên Giáo phận. 

e. Điạ chỉ, điện thoại, điện thư cập nhật chính xác Nhà mẹ của Hội Dòng. 

f. Điạ chỉ, điện thoại, điện thư chính xác, cập nhật chính xác của các cộng đoàn hay đơn vị Nhà của 

Hội Dòng tại Roma, Italy. 

4. HỒ SƠ CÁ NHÂN 

a) Giấy khai sinh, Rửa tội, Thêm sức. 

b) Bản sao Passport (cần trang chính có hình và thông tin cá nhân). 

c) 8 tấm hình cá nhân khổ passport, hình mầu, chụp trên nền trắng. 

d) CHỨNG THƯ HỌC VẤN và các Chứng chỉ học trình trong đó ghi ngành đã học và bằng tốt 

nghiệp phổ thông trung học (không phải chỉ các courses đã học mà thôi). 

e) GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE: 

 - Quang tuyến ngực (kèm với ghi chú) 

 - Siêu âm (kèm với hình quang tuyến)  

  liên quan đến: 

  - Ngực 

  - Tử cung, buồng trứng 

  - Gan và lá lách. 

 - Kết quả thử máu:  

- HIV 

- HDL 

- Đường huyết 

- Máu 

- GOT 

- GPT 

- Chất đạm trong máu, 

- Mật 



- Siêu vi B 

- Siêu vi C. 

 - Phong thấp. 

 - Thử nước tiểu, Thử Phân. 

 - Điện tâm đồ (Tim). 

 - Khám răng. 

 - Khám mắt. 

 

* Lưu ý: Các ứng viên Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc phải dịch các chứng từ y khoa trên qua tiếng Anh, 

Pháp, Tây Ban Nha, hoặc Ý.  

 

5. CAM KẾT 

 

a) Bản Cam Kết của sinh viên: Do ứng viên ký và chấp nhận tôn trọng những yêu cầu của đời sống nhà 

trường đã được ghi trong Bản Điều Lệ.  

b) Bản Cam Kết của Bề Trên Tổng quyền Dòng  

 - Bề Trên phải quan tâm đến nữ tu của mình trong thời gian đương sự trọ học tại Rôma và liên lạc 

chặt chẽ với  Sơ Giám đốc  Học Viện để thông báo cho biết nữ tu của mình sẽ làm việc gì, và sẽ đi đâu 

trong thời gian nghỉ hè. 

 - Bề Trên sẽ phải chấp nhận đồng ý rằng nữ tu của mình di chuyển hằng ngày từ Castel Gandolfo 

đến Rôma, nếu đương sự ghi danh học tại trường Pontificia Università Urbaniana (như đề cập trong 

Khoản 6 của Bản Điều Lệ).  

 

* Lưu ý: Tất cả chi tiết này phải được đánh máy hoặc viết chữ in, hồ sơ và các chứng thư khác phải ghi rõ 

ràng. 

 

Mọi đơn xin ghi danh phải được gửi về: 

 

Collegio “Mater Ecclesiae” 

Piazzale della Pace, 1 

00073 Castel Gandolfo (Rm) ITALIA 

E mail:  direttrice.materecclesiae@domusmissionalis.va 

Sito web:  www.collegiomaterecclesiae.org 

Tel.   (0039/06) 6988 7815 

 

mailto:direttrice.materecclesiae@domusmissionalis.va
http://www.collegiomaterecclesiae.org/

