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THÔNG BÁO 
V/v xét học bổng sinh viên khoa Điện – Điện tử năm 2020 

__________ 
 

Căn cứ quyết định số 12/QĐ-ĐHBK-ĐĐT ngày 11/02/2014 của Trưởng khoa Điện – Điện 
tử về việc ban hành quy định học bổng sinh viên khoa Điện – Điện tử; 

Căn cứ tình hình thực tế quỹ học bổng của Khoa năm 2020 và kết quả rèn luyện của sinh 
viên;  

Ban chủ nhiệm khoa Điện – Điện tử thông báo về việc xét học học bổng sinh viên khoa 
Điện – Điện tử với các nội dung cụ thể như sau: 

 
1. Tiêu chuẩn xét học bổng: 
1.1. Tiêu chuẩn chung:  
- Sinh viên khoa Điện - Điện tử đang theo học tại trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp. 

HCM. 
- Sinh viên có kết quả rèn luyện, học tập đạt loại Khá, Giỏi trở lên. Điểm học tập chỉ tính 

trong 02 học kỳ chính năm học 2019 – 2020 và đảm bảo hoàn thành ít nhất 20 tín chỉ. 
- Sinh viên không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ nhận học bổng.  
1.2. Tiêu chuẩn riêng: 

 
STT Đối tượng Tiêu chuẩn 

1 
Sinh viên có kết quả học 

tập đại học đạt loại giỏi, 
xuất sắc 

Điểm Trung bình năm học hoặc TBTL đạt 8.0 trở lên 
trong 02 học kỳ gần nhất. 

2 
Sinh viên thuộc diện hộ 

nghèo, dân tộc thiểu số, dân 
tộc miền núi. 

- Điểm Trung bình năm học hoặc TBTL đạt 7.0 
 trở lên. 
- Hoặc, có điểm học kỳ sau cao hơn học kỳ trước.  

3 

Sinh viên miền Trung có 
hoàn cảnh gia đình khó 
khăn, chịu ảnh hưởng trực 
tiếp bởi thiên tai, bão lũ. 

- Điểm Trung bình năm học hoặc TBTL đạt 6.0 trở lên. 
- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh miền 

Trung, ưu tiên các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi; có hoàn 
cảnh đình khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên 
tai, bão lũ trong năm 2020. 

4 

Sinh viên tham gia xuất 
sắc các hoạt động nghiên 
cứu khoa học (NCKH), 
chuyển giao công nghệ. 

- Điểm Trung bình năm học hoặc TBTL đạt 7.5 trở lên. 
- Tham gia tổ chức ít nhất 02 hoạt động NCKH, hỗ trợ 

SV NCKH, chuyển giao công nghệ. Hoặc tham gia 
NCKH và đạt các giải thưởng NCKH.  

5 
Sinh viên tham gia xuất 

sắc các hoạt động phong 
trào của Khoa 

- Điểm Trung bình năm học hoặc TBTL đạt 6.5 trở lên. 
 - Tham gia tổ chức các hoạt động thường niên cho 

Khoa.  
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2. Hồ sơ gồm: 
- Thông tin sinh viên dùng để xét học bổng (Sinh viên làm theo mẫu M1, trình bày rõ lý 

lịch bản thân, hoàn cảnh gia đình, nỗ lực của bản thân trong học tập, cảm nghĩ về ngành học 
và định hướng trong tương lai...), ghi rõ thông tin liên hệ: số điện thoại và email của ứng viên, 
đính kèm kèm 01 ảnh. 

- Bảng điểm 02 học kỳ chính năm học 2019 – 2020(của phòng Đào, chỉ cần photo, có thể 
tự in từ cổng thông tin sinh viên https://mybk.hcmut.edu.vn/). 

- Các minh chứng thuộc diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số, dân tộc miền núi. 
- Các giấy khen, giấy chứng nhận. 
- Các giấy tờ liên quan khác… 

 
3. Mức học bổng năm 2020:  

- Đối tượng 1,2,4,5: 5.000.000 đồng/suất (Năm triệu đồng/01 suất) 
- Đối tượng 3: 3.000.000 đồng/suất (Ba triệu đồng/01 suất) 
 

4. Tổng số suất học bổng năm 2020: (dự kiến) 
- Đối tượng 1,2,4,5: 24 suất 
- Đối tượng 3: 10 suất  
 

5. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ: 
a. Thời gian:  
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 13/11/2020 
- Thời gian công bố kết quả học bổng: Trước ngày 18/11/2020 
- Thời gian trao học bổng: Ngày 19/11/2020 (dự kiến) 

b. Cách thức nộp hồ sơ:  
Sinh viên nộp hồ sơ học bổng(bảng giấy)trực tiếp tại Văn phòng khoa Điện – Điện tử, 

P.104-B1, cơ sở Lý Thường Kiệt, P14, Q10 (gặp cô Thơ) _ giờ hành chính. 
Sinh viên cung cấp thông tin liên quan và download mẫu M1 theo mã QR hoặc link  

được đính kèm bên dưới. 
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ số Điện thoại: 0968.426.816 (gặp thầy Hơn) hoặc email: 

honhuynh@hcmut.edu.vn 
 

 Trân trọng./. 
                        TRƯỞNG KHOA 
         (đã ký) 
 
 
 
 
  
 https://forms.gle/z4v4Vx1uiDswXQHx7 
 
 
https://drive.google.com/file/d/14qmeXp21ljSwl6b7J5ghfafyKNUrJ9LI/view?usp=sharing 

Nơi nhận: 
- Sinh viên khoa Điện – Điện tử 
- Lưu VP 
Mã QR và link thông tin: 
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