
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 1004 /TB-ĐHTN-CTCT&HSSV              Đắk Lắk, ngày 25 tháng 5  năm 2017 

 
THÔNG BÁO 

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng  
Vallet năm học 2016 - 2017 

 
Kính gửi:  Lãnh đạo các khoa  

 

Năm học 2016 - 2017, Qũy học bổng Vallet tài trợ học bổng cho sinh viên trường 
Đại học Tây Nguyên, Hiệu trưởng thông báo tới sinh viên các khoa thông tin về học bổng 
như sau: 

1. Giá trị và số lượng học bổng 
- Số lượng 07 suất, mỗi suất 16 triệu đồng. 
2. Điều kiện, đối tượng được xét nhận học bổng 
- Sinh viên giỏi hệ chính quy các ngành thuộc khối A, A1 và B. 
- Xét từ năm thứ 2 trở đi; Điểm học kỳ I, kỳ II năm học 2015 - 2016 và kỳ I năm 

học 2016 - 2017 đạt học lực giỏi trở lên. 
- Ưu tiên: + Sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL hoặc IELTS đối với tiếng 

Anh, B2 đối với tiếng Pháp; 
                 + Sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đã công bố. 
- Đối với sinh viên năm nhất: chỉ dành cho sinh viên thủ khoa có điểm tuyển sinh 

cao ở các khối A, A1 và B (ít nhất 27/30 điểm). 
3. Hồ sơ dự tuyển 
Hồ sơ của học học bổng gồm: 
- Phiếu Đăng ký học bổng Vallet (theo mẫu); 
- Bảng điểm 03 học kỳ; 
- Bản sao chứng minh nhân dân (có công chứng); 
- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 
4. Số lượng và thời gian xét chọn hồ sơ:  
- Sinh viên làm hồ sơ nộp về khoa, hạn cuối là ngày 10/6/2017.  
- Mỗi khoa xét chọn 02 hồ sơ ( riêng Khoa Y Dược xét chọn 04 hồ sơ) nộp về 

phòng CTCT&HSSV, hạn cuối là ngày 15/6/2017. Sau khi nhận kết quả từ các khoa, Ban 
xét, cấp học bổng ngoài của 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. 
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