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Mục đích của Học bổng

• Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong
học tập và rèn luyện
• Ghi nhận sinh viên đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu
khoa học, thi Olympic,…
• Khuyến khích sinh viên đóng góp cho tập thể, xã hội (công tác
Đoàn-Hội)

1. Học bổng khuyến khích học tập
• Điểm học tập (chỉ tính lần đầu) và Điểm rèn luyện: từ Khá
• Không có học phần nào đạt điểm dưới B
• Không bị kỉ luật
• Số tín chỉ ít nhất:
+ Hệ chuẩn:
14 tín chỉ/học kì
+ Hệ tiên tiến, chất lượng cao:
16 tín chỉ/học kì
+ Hệ tài năng:
18 tín chỉ/học kì
+ Học kì cuối: căn cứ kết quả xét tốt nghiệp

Nguyên tắc xét học bổng KKHT
• 3 mức: xuất sắc, giỏi, khá
• Kết hợp Điểm rèn luyện và Điểm học tập
• Kết luận mức học bổng căn cứ mức độ thấp nhất của
Điểm rèn luyện hoặc Điểm học tập
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Nguyên tắc cấp học bổng KKHT

• Quỹ học bổng KKHT = 10% tổng nguồn thu học phí
• Chia quỹ theo tỉ lệ số sinh viên từng khóa, từng ngành
• Xét theo từng khóa, từng ngành từ loại xuất sắc xuống tới
khi hết kinh phí

2. Học bổng từ các công ty
• 01 sinh viên chỉ nhận 01 học bổng/01 năm học

• Thứ tự ưu tiên:
1.
2.
3.
4.

Hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập
Có thành tích trong nghiên cứu khoa học, thi Olympic
Tham gia tích cực các phong trào tập thể
Điểm học tập và Điểm rèn luyện

• Số suất/học bổng: Tùy quy định của mỗi nguồn học bổng

• Một số học bổng thường niên: Posco (500$), UOP-Honeywell
(500$), Mitsubishi (350$), Ponychung (500$), Shinoen (300$),…

Kinh nghiệm làm hồ sơ xin học bổng
• Thông tin về học bổng rất gấp
• Chuẩn bị trước các giấy tờ: CV; photo giấy Hộ nghèo, cận nghèo,
hoàn cảnh khó khăn; giấy khen trong học tập và nghiên cứu khoa
học; chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ hoạt động đoàn thể;…
• Thường xuyên check email
• Cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin cá nhân
(www.chem.hus.vnu.edu.vn > Công tác sinh viên > Khai báo hồ sơ sinh viên)

• Liều và Lỳ

Nguồn thông tin học bổng
• Email dodinhkhai@hus.edu.vn và email của các thầy cô
• Web: chem.hus.vnu.edu.vn và facebook.com/lcdhoahoc

