ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2280 / ĐHQGHN-CTHSSV
V/v xét chọn sinh viên nhận học bổng
Mitsubishi năm học 2012-2013.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị về Chương trình
học bổng năm học 2012-2013 từ của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi (gọi là Học bổng Mitsubishi) cho sinh viên của
ĐHQGHN như sau:
1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn
- Sinh viên đại học chính quy năm thứ hai, năm thứ ba (theo năm học 2011-2012).
- Đạt kết quả học tập năm học 2011-2012 từ khá trở lên.
- Đạt kết quả rèn luyện năm học 2011-2012 từ tốt trở lên.
Sinh viên đã được nhận học bổng này năm học trước có thể tiếp tục được đề nghị
xét nhận học bổng năm học này nếu đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn.
2. Trị giá mỗi suất học bổng: 310 USD/suất/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng: Tổng số chỉ tiêu dành cho sinh viên ĐHQGHN là 30 suất. Số
lượng hồ sơ được phân bổ tới các đơn vị như sau:
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Tên đơn vị

Số lượng hồ sơ
gửi về ĐHQGHN
8
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Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trường Đại học KHXH&NV
Trường Đại học Ngoại ngữ
(ngành Tiếng Nhật)
Trường Đại học Công nghệ
Trường Đại học Kinh tế
Khoa Luật
Cộng

7
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6
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4. Hồ sơ:
- Bản tự khai viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Date sheet - theo mẫu);
- Bản tự khai viết bằng tiếng Việt (theo Mẫu 2 );
- Bảng điểm cả năm học 2011-2012, có xác nhận của đơn vị đào tạo.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét
chọn sinh viên theo yêu cầu trên, gửi danh sách (theo Mẫu 1) và hồ sơ đề nghị xét nhận
học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác HSSV) đồng thời gửi file văn
bản về địa chỉ Email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 10/8/2012.
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Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về
ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng
này, chỉ tiêu học bổng trên sẽ được chuyển cho đơn vị khác.
TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HSSV
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban CT&CTHSSV, O9.

(đã ký)
TS. Nguyễn Thị Tuyết
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