
      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: 861/TB-ĐHTN-CTCT&HSSV              Đắk Lắk, ngày 7 tháng 5  năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng  

và giải thưởng KOVA lần thứ 16, năm học 2017 - 2018 

 
Kính gửi:  Lãnh đạo các Khoa  

 

Căn cứ vào Thông báo Giải thưởng KOVA ngày 23/4/2018 của Uỷ ban Giải 

thưởng KOVA về việc cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, Hiệu 

trưởng thông báo tiêu chuẩn và kế hoạch xét cụ thể như sau:  

1. Giải thưởng “Triển vọng” 

1.1. Đối tượng, số lượng và  trị giá giải thưởng 

- Số lượng: 02 suất (toàn trường); 

- Trị giá giải thưởng: 10 triệu đồng/1 giải; 

- Không xét sinh viên năm thứ nhất và năm cuối. 

1.2. Tiêu chuẩn 

- Học lực: Điểm trung bình chung tích lũy kể từ đầu khóa đạt từ 9.0 trở lên 

(theo thang điểm 10); 

- Rèn luyện đạt Xuất sắc; 

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt, đạt giải từ cấp trường trở lên 

(vai trò là chủ nhiệm đề tài); 

- Không xét sinh viên đã từng nhận giải thưởng KOVA hạng mục “Triển vọng”; 

- Ưu tiên cho các công trình mới, có tính sáng tạo và triển vọng ứng dụng cao. 

1.3. Hồ sơ 

- Đơn (theo mẫu); 

- Bảng điểm (từ đầu khóa) có xác nhận của phòng Đào tạo Đại học; 

- Bản báo cáo đầy đủ đề tài/công trình nghiên cứu và các giấy tờ, chứng nhận 

liên quan; 

- Bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu); 

- Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có); 

- 01 ảnh chân dung của sinh viên (không phải ảnh 3X4, khuyến khích mặc áo sơ 

mi trắng); 

- Giấy chứng minh nhân dân (phô tô công chứng). 

2. Học bổng “Nghị lực” 

2.1. Đối tượng, số lượng và  trị giá học bổng 

- Số lượng: 05 suất (toàn trường); 

- Trị giá học bổng: 08 triệu đồng/1 suất; 



- Không xét sinh viên năm thứ nhất và năm cuối và trong năm học 2017 - 2018 

đã được nhận học bổng ngoài trường  có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên (Sinh viên nhận 

học bổng KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện). 

2.2. Tiêu chuẩn 

- Học lực: Điểm trung bình chung tích lũy kể từ đầu khóa đạt từ 8.0 trở lên 

(theo thang điểm 10); 

- Rèn luyện đạt Tốt trở lên; 

- Thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc thuộc các trường hợp: mồ côi; bố (mẹ) 

khuyết tật; bệnh nặng; biến cố gia đình; hoàn cảnh gia đình khó khăn. Giấy tờ phải có 

xác nhận của địa phương. 

2.3. Hồ sơ 

- Đơn (theo mẫu); 

- Bảng điểm (từ đầu khóa) có xác nhận của phòng Đào tạo Đại học; 

- Bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu); 

- Bản phô tô công chứng các giấy tờ liên quan như: Giấy chứng nhận hộ nghèo, 

cận nghèo; mồ côi, bệnh án,…; 

- Một số hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sinh sống (01 tấm toàn 

cảnh ngôi nhà từ phía trước và một số tấm bên trong); 

- 01 ảnh chân dung của sinh viên (không phải ảnh 3X4, khuyến khích mặc áo sơ 

mi trắng); 

- Giấy chứng minh nhân dân (phô tô công chứng). 

3. Phân bổ số hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ 

- Đối với giải thưởng “Triển vọng”: Những sinh viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn 

làm hồ sơ gửi về Khoa, không giới hạn số hồ sơ.  

- Đối với học bổng “Nghị lực”: Mỗi khoa chọn 02 hồ sơ. 

- Thời gian nộp hồ sơ:  

+ Sinh viên nộp về Khoa, hạn cuối là ngày 25/5/2018. 

+ Khoa xét chọn và nộp về Phòng Công tác chính trị và HSSV, hạn cuối ngày 

30/5/2017. 

 Sau khi nhận kết quả từ các Khoa, Hội đồng xét học bổng của Trường sẽ 

họp xét và giới thiệu sinh viên nhận học bổng và giải thưởng KOVA để gửi tới 

đơn vị tài trợ. 

 Nhận được Thông báo này, yêu cầu các Khoa triển khai đến các lớp sinh viên 

biết và thực hiện. 
 

Nơi nhận:          KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Như Kính gửi;                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: HCTH, CTCT&HSSV.                                                                  (đã ký) 

                                                                                                     TS. NGUYỄN THANH TRÚC 

 

 

 


