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2. Sinh viên được thụ hưởng học bổng của Trường cần hoàn tất đầy đủ hồ sơ xét 

(nếu có yêu cầu) và thỏa đúng các điều kiện, tiêu chuẩn của các loại học bổng. Sinh viên 

không được thụ hưởng cùng lúc 02 loại học bổng trở lên tại một thời điểm xét.  

3. Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì 

chỉ được hưởng một chính sách cao nhất hoặc học đồng thời nhiều ngành, nhiều cơ sở 

giáo dục thì chỉ được hưởng chính sách ở một ngành tại một cơ sở giáo dục.  

Điều 3. Học bổng khuyến khích học tập 

1. Đối tượng xét học bổng 

Là sinh viên (sau đây gọi tắt là SV) đại học và đại học liên thông hệ chính quy 

đang theo học tại Trường. 

2. Điều kiện xét học bổng  

a) SV hoàn thành tất cả môn học trong chương trình học theo đúng tiến độ đào tạo 

(bao gồm 3 đợt tương ứng với 3 học kỳ trong năm học); 

b) Điểm trung bình tích lũy của năm học đạt từ 2.50 trở lên theo thang điểm 4; 

c) SV đạt tổng số tín chỉ tích lũy từ 30 tín chỉ trở lên trong năm học, riêng với SV 

năm cuối đạt tổng số tín chỉ tích lũy từ 20 tín chỉ trở lên trong năm học; 

d) SV không có điểm kiểm tra hoặc điểm thi lần 1 dưới 05 điểm trong năm học; 

đ) Kết quả rèn luyện năm học từ loại khá trở lên (>=70 điểm); 

e) SV chuyển điểm, miễn điểm sẽ không được xét học bổng trong năm học; 

g) SV tạm nghỉ học trong năm học xét học bổng sẽ không được xét; 

h) SV không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên trong năm học. 

3. Mức học bổng 

a) Mức học bổng khuyến khích học tập được xác định cụ thể từng năm trên cơ sở 

mức thu học phí và số lượng sinh viên đủ điều kiện xem xét; 

b) Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của SV thỏa các điều kiện học bổng để 

thực hiện xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng 

đã được xác định. 

4. Quy trình xét cấp học bổng 

a) Bước 1: Bộ phận điểm Phòng Quản lý Đào tạo xét và khóa điểm trung bình năm 

học, Phòng Công tác Sinh viên xét và khóa điểm tổng kết rèn luyện năm học (trong 5 ngày 

làm việc); 














