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THÔNG BÁO
Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng
Hessen (CHLB Đức) năm học 2018 - 2019

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa
Căn cứ vào công văn số 3009/BGDĐT-HTQT ngày 19/7/2018 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc cấp học bổng Hessen (CHLB Đức) cho sinh viên Trường Đại học Tây
Nguyên, Hiệu trưởng thông báo tiêu chuẩn và kế hoạch xét cụ thể như sau:
1. Học bổng và giá trị học bổng
- Số suất học bổng: 05 suất;
- Trị giá học bổng: 216 Euro.
2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét học bổng
- Kết quả học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 đạt 7,5 trở lên (tương đương: 3.0
hệ tín chỉ);
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc là con thương binh, liệt sỹ, dân tộc thiểu số,
hoặc trường hợp khó khăn khác;
- Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác;
- Tham gia các hoạt động xã hội như: Hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện,
hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, và các hình thức khác.
3. Hồ sơ nhận học bổng
- Tờ khai thông tin cá nhân (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận:
+ Kết quả học tập học kỳ I năm học 2018 – 2019;
+ Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn (Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo), hoặc là
con thương binh, liệt sỹ, dân tộc thiểu số,…
+ Tham gia các hoạt động xã hội như: Hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện,
và các hình thức khác.
4. Kế hoạch thực hiện
- Lãnh đạo khoa và cố vấn học tập thông báo cho sinh viên;
- Mỗi khoa xét chọn 01 hồ sơ và gửi về phòng CTCT&HSSV trước ngày 12/3/2019.
- Sau khi nhận kết quả từ các Khoa, Nhà Trường sẽ họp để chọn sinh viên nhận học
bổng và gửi tới đơn vị tài trợ.
Nhận được Thông báo này, yêu cầu các Khoa triển khai đến các lớp sinh viên để
biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HT, Các PHT;
- Lưu: CTCT&HSSV, VT.
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