ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2824 /ĐHQGHN-CTHSSV
V/v thông báo chương trình học bổng của
Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam
Kumho Asiana năm học 2012 - 2013.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo Chương trình học bổng của Quỹ
Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana (gọi tắt là Học bổng Kumho Asiana) năm
học 2012 - 2013 như sau:
1. Tiêu chí xét chọn
-

Là sinh viên đạt điểm cao của đơn vị trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2012.

-

Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện chính sách.

- Chưa được nhận bất kỳ học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2012 - 2013.
2. Trị giá mỗi suất học bổng
Giá trị mỗi suất học bổng 2.000.000 đồng/SV/1 kỳ. Sinh viên có thể được nhận học
bổng liên tiếp trong vòng 4 năm học đại học nếu duy trì kết quả học tập tốt.
3. Chỉ tiêu đăng ký học bổng
ĐHQGHN giới thiệu 44 sinh viên tham dự phỏng vấn để xét nhận học bổng, bao
gồm học bổng dành cho sinh viên có điểm thi trúng tuyển đại học cao và học bổng dành cho
sinh viên gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt kết quả tốt (sinh viên
vượt khó). Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ tham dự phỏng vấn cho các đơn vị như sau:
TT

Đơn vị

Học bổng dành cho SV
có điểm thi đầu vào cao

Học bổng dành cho SV
vượt khó

1

Trường ĐH KHTN

7*

3*

2

Trường ĐH KH XH&NV

7*

3*

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

5

2

4

Trường Đại học Công nghệ

5

2

5

Trường Đại học Kinh tế

3

2

6

Khoa Luật
Cộng

3

2

30

14

Ghi chú:
(*): Trường ĐHKHTN, Trường ĐHKHXH&NV có trách nhiệm chọn 1 sinh viên
ngành sư phạm của Trường Đại học Giáo dục trong tổng số chỉ tiêu dành cho đơn vị mình.
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4. Kế hoạch phỏng vấn và trao học bổng
- Phỏng vấn, xét hồ sơ sinh viên: Từ ngày 17/9 - 21/9/2012.
- Thông báo kết quả phỏng vấn, danh sách sinh viên được chọn: 26/9 - 27/9/2012.
- Chuyển tiền học bổng cho sinh viên: 30/10 - 31/10/2012.
- Tổ chức lễ trao học bổng: 11/2012.
5. Hồ sơ đăng ký học bổng
- Công văn kèm danh sách sinh viên tham gia phỏng vấn của đơn vị (theo mẫu 1) **.
Trong công văn, đề nghị đơn vị cung cấp số liệu học phí mỗi năm sinh viên phải đóng (và
phụ phí nếu có).
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu).
- Bản Photo Giấy báo trúng tuyển đại học năm 2012.
- Xác nhận gia đình khó khăn của địa phương (đối với sinh viên thuộc diện vượt khó)
và các loại giấy tờ khác (nếu có).
- Thông tin về tài khoản Việt Nam đồng của cá nhân sinh viên: Số tài khoản, Tên
Ngân hàng và tên chi nhánh.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp (không cần có mục **)
tại Phòng 408, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy,
Cầu Giấy, Hà Nội).
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 Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn
bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 6/9/2012.
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./.
TL. GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HSSV
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Truyền thông và Quan hệ
Công chúng (đưa lên website);
- Lưu: VT, Ban CTHSSV, O9.

Đã ký

TS. Nguyễn Thị Tuyết
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