TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số: 33 /TB - TTHTSV - ĐHNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO
(Về việc nhận hồ sơ xét Học bổng Buh năm học 2017 - 2018)
-

Căn cứ Quy định về học bổng từ nguồn lực xã hội cho sinh đại học và cao đẳng

chính quy của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM;
-

Nay Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM thông báo

đến sinh viên về học bổng BUH năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

I.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC DỰ XÉT CẤP HỌC BỔNG:
Trường hợp 1:

Trường hợp 2:

Trường hợp 3:

Loại học bổng

Học bổng vượt khó học Học bổng Tài năng
giỏi

Học bổng tương hổ

Giá trị học bổng

2.000.000đ/suất đến
3.000.000đ/suất

5.000.000đ/suất

5.000.000đ/suất

Đối tượng

Sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn (có sổ hộ
nghèo – hộ cận nghèo –
giấy xác nhận hoàn cảnh
gia đình khó khăn).
Tham gia các hoạt động
xã hội, cộng đồng như:
chiến dịch tình nguyện
mùa hè xanh, các
chương trình thiện
nguyện (có minh chứng)
cuộc thi (có minh
chứng).

Sinh viên có thành tích
học tập suất sắc và tích
cực tham gia các hoạt
động xã hội, cộng đồng
như: chiến dịch tình
nguyện mùa hè xanh,
các chương trình thiện
nguyện... (có minh
chứng); có thành tích
cao trong các cuộc
thi.(có minh chứng)

Sinh viên có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn có
xác nhận của cơ quan
chức năng (Giấy xác
nhận của cơ sở y tế về
bệnh hiểm nghèo,
thương tật, giấy xác
nhận mồ côi...) có giấy
xác nhận hộ nghèo, hộ
cận nghèo. tích cực
tham gia các hoạt động
xã hội, cộng đồng như:
chiến dịch tình nguyện
mùa hè xanh, các
chương trình thiện
nguyện... (có minh
chứng); cuộc thi.(có
minh chứng)

Ưu tiên: Sinh viên đạt
thành tích cao trong các
cuộc thi cấp quốc gia và
quốc tế.

Ưu tiên: Sinh viên đạt
thành tích cao trong các
cuộc thi cấp quốc gia và
quốc tế.

Ưu tiên: sinh viên mồ
côi cả cha lẫn mẹ, sinh

viên khuyết tật, sinh
viên mắc bệnh hiểm
nghèo.
Điểm học tập

II.

>=7,5 (không có môn thi
lại)

>=8,8 (không có môn thi
lại)

>=6.0 (không có môn
thi lại)

NGUYÊN TẮC XÉT CẤP HỌC BỔNG

-

Lựa chọn đúng đối tượng theo yêu cầu và điều kiện theo quy định học bổng BUH.

-

Trên cơ sở chỉ tiêu cho phép của từng loại học bổng, xét cấp học bổng cho các đối

tượng có đủ tiêu chuẩn theo thứ tự điểm đã cộng thêm (Cách tính điểm tổng hợp). Lấy
theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu về số lượng.
-

Đảm bảo tính công bằng, công khai và minh bạch trong quá trình cấp xét học

bổng.
-

Trong cùng một đợt, nếu sinh viên đạt cùng lúc nhiều loại học bổng thì chỉ được

nhận 01 học bổng có giá trị cao nhất.
Cách tính điểm tổng hợp:
-

Điểm học tập + Điểm cộng thêm = kết quả điểm học bổng

-

Cách tính điểm cộng thêm khi sinh viên tham gia các hoạt động:
Điểm cộng thêm (Tối đa + 1,0 điểm)

Đạt thành tích tại Đạt thành tích tại Hoạt động xã hội, Đạt thành tích tại
các cuộc thi cấp các cuộc thi cấp cộng đồng

các cuộc thi do

Quốc tế

Trường tổ chức

+ 0,4
VD:

TH1:

Quốc Gia
+ 0,3

+ 0,2

+0,1

7, 7 (điểm học tập) = 7,7

TH2: 7, 6 (điểm học tập) + 0, 2 (hoạt động XH) = 7,8
Kết quả: TH 2 sẽ ưu tiên nhận học bổng BUH
Lưu ý:
-

Học bổng chỉ dành cho sinh viên đang học tại Trường.

-

Sinh viên nộp hồ sơ học bổng phải có điểm rèn luyện đạt từ tốt trở lên.

-

Sinh viên chọn một trong ba loại học bổng để nộp. Mỗi sinh viên chỉ được một
nộp hồ sơ cấp xét học bổng.

-

Hội đồng xét duyệt học bổng sẽ lấy điểm từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu xét
duyệt.

-

Ưu tiên sinh viên chưa nhận các loại học bổng khác từ các đơn vị tài trợ: Ngân
hàng, doanh nghiệp...

III.

HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG GỒM:

1. Đơn xin cấp học bổng theo mẫu tại website http://buh.edu.vn/ hoặc website
csb.edu.vn phần đính kèm thông báo.
2. Bản photo có công chứng Sổ Hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn
cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương.
3. Bảng điểm năm học 2017 - 2018 (có xác nhận của Trường, có thể nộp bản photo,
có công chứng).
4. 01 hình 3x4 (dán trên đơn xin cấp học bổng).
5. Các giấy tờ ưu tiên khác có liên quan (bằng, giấy khen..., nếu có).
6. Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động phong trào, các cuộc thi cấp quốc gia,
quốc tế ….
IV.

NƠI NỘP HỒ SƠ:

Văn phòng Trung tâm hỗ trợ Sinh viên (Số 56 Hoàng Diệu 2 - Quận Thủ Đức) gặp
cô Bùi Thị Mơ.
V.

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày 12/11/2018 đến hết ngày 23/11/2018.
TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
GIÁM ĐỐC

ThS. NGUYỄN VĂN SÁU

