
 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 Số: 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV Thái Nguyên, ngày 29 tháng 4 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ  

cho sinh viên hệ đại học chính quy tại trường Đại học Kinh tế và QTKD 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KD 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên ban hành theo 

Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ Tướng Chính phủ Về 

việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái 

Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh 

viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và 

trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 

44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học 

Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên;  

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác HSSV, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định xét cấp học bổng 

khuyến khích học tập, học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy” 

tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. 

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng đơn vị liên quan và 

sinh viên các khoá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG 
-Như điều 3;  

-Đăng tải website;                                  (Đã ký) 
-Lưu VT, CTSV. 

               PGS.TS. Trần Chí Thiện 
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QUY ĐỊNH 

XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC BỔNG 

TÀI TRỢ CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KD 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV  

ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và Quản trị KD)  

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học 

bổng tài trợ cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. 

 Điều 2: Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với sinh viên hệ đại học chính quy dài hạn 

tập trung đang học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

Kinh doanh. 

 

Chương II 

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

 

Điều 3. Đối tượng, tiêu chuẩn và mức xét cấp học bổng KKHT 

1. Đối tượng  

Tất cả sinh viên hệ đại học chính quy dài hạn tập trung còn trong thời gian 

8 học kỳ chính của khoá học (trừ sinh viên nước ngoài, sinh viên đào tạo theo 

địa chỉ). 

Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội và chính 

sách ưu đãi theo quy định hiện hành, nếu đạt kết quả học tập và rèn luyện theo 

tiêu chuẩn thì được xét, cấp học bổng KKHT như những sinh viên khác. 

2. Tiêu chuẩn và mức xét cấp học bổng KKHT 

a) Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị 

kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng thì được xét cấp học 

bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập 

của Nhà trường theo các mức sau: 

 - Mức học bổng loại khá: Áp dụng đối với sinh viên có điểm trung bình 

chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức 

học bổng loại khá bằng mức học phí trong học kỳ xét học bổng 
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 - Mức học bổng loại giỏi: Áp dụng đối với sinh viên có điểm trung bình 

chung học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức 

học bổng loại giỏi cao hơn loại khá và do Hiệu trưởng quy định. 

 - Mức học bổng loại xuất sắc: Áp dụng đối với sinh viên có điểm trung 

bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức 

học bổng loại xuất sắc cao hơn loại giỏi và do Hiệu trưởng quy định. 

b) Kết quả học tập được xác định theo quy định của Quy chế Đào tạo hệ 

Đại học & Cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cụ thể 

như sau: 

          - Loại xuất sắc:  Điểm trung bình chung học kỳ đạt từ 3,60 đến 4,00; 

          - Loại giỏi:   Điểm trung bình chung học kỳ đạt từ 3,20 đến 3,59; 

          - Loại khá:   Điểm trung bình chung học kỳ đạt từ 2,50 đến 3,19. 

Điểm trung bình chung của học kỳ xét học bổng chỉ tính theo kết quả thi 

kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất, trong đó điểm tổng kết học phần phải đạt 

từ 5.5 (Điểm C) trở lên đối với các học phần tính điểm và từ 5 trở lên đối với 

các học phần không tính điểm (Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).  

Tổng số tín chỉ sinh viên đăng ký trong một học kỳ theo kế hoạch trong 

chương trình đào tạo của khoá học phải lớn hơn hoặc bằng 14 tín chỉ (không 

tính các học phần học trả nợ, học cải thiện). Các trường hợp đặc biệt số tín đăng 

ký trong học kỳ nhỏ hơn số tín chỉ quy định ở học kỳ xét HBKKHT (học kỳ 

cuối khóa hoặc do SV đã học vượt một số môn ở kỳ trước) Hiệu trưởng sẽ xem 

xét cụ thể và quyết định. 

c) Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết 

quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

d) Sinh viên đủ điều kiện xét HBKKHT được sắp xếp theo thứ tự từ cao 

xuống thấp theo điểm trung bình chung mở rộng và được đưa vào các mức học 

bổng Xuất sắc, Giỏi, Khá căn cứ vào số xuất học bổng đã được xác định dựa 

trên quỹ học bổng đã được phân bổ. Điểm trung bình chung mở rộng 

(ĐTBCMR) được tính theo công thức:  

ĐTBCMR = Điểm TBC học tập + Điểm rèn luyện quy đổi 

e) Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng kỳ và cấp 10 tháng 

trong năm học. Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ 2 

không được xét cấp học bổng; 

3. Quỹ học bổng khuyến khích học tập  

Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn 

thu học phí hệ đào tạo chính quy của Trường và được phân bổ cho từng khoa, 

từng khóa học căn cứ vào số lượng sinh viên.  

Hàng năm, Nhà trường sẽ công bố các mức học bổng cụ thể và tỷ lệ các 

mức học bổng áp dụng cho từng năm học. 
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Điều 4. Thủ tục xét cấp học bổng khuyến khích học tập 

- Đầu mỗi năm học phòng Công tác HSSV xây dựng phương án xét, cấp 

học bổng KKHT; Xác định quỹ học bổng KKHT và phân bổ quỹ cho từng khoa, 

từng khoá học căn cứ vào số lượng sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt 

- Sau khi có kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, Phòng Công tác 

HSSV căn cứ vào quỹ học bổng đã được phê duyệt, tiến hành cấp học bổng 

khuyến khích học tập trình Hội đồng xét cấp học bổng của Trường xem xét 

quyết định. Công bố danh sách dự kiến tại website của trường và tiếp nhận các 

ý kiến phản hồi (nếu có). 

- Sau khi kết thúc thời gian phản hồi, phòng Công tác HSSV lập danh sách 

HSSV được xét cấp học bổng chính thức trình Hiệu trưởng phê duyệt, đăng tải 

website và gửi đến các Khoa, Phòng có liên quan để thực hiện. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính căn cứ quyết định và danh sách đã được 

Hiệu trưởng phê duyệt thông báo cho sinh viên đến nhận học bổng đúng thời 

gian và địa điểm theo quy định. 

Điều 5: Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập 

Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập là cơ quan tư vấn 

giúp Hiệu trưởng trong việc xét duyệt học bổng khuyến khích học tập cho sinh 

viên nhà trường căn cứ các quy định hiện hành và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của 

Hiệu trưởng. 

Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập mỗi kỳ họp một lần. 

Thành phần hội đồng gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng (Hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách công 

tác HSSV được Hiệu trưởng ủy quyền), 

- Thường trực hội đồng: Trưởng phòng Công tác HSSV 

- Ủy viên: là đại diện lãnh đạo của các đơn vị Phòng Đào tạo, Phòng Kế 

hoạch - Tài chính, Phòng Công tác HSSV, Khoa chuyên môn, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh. 

 

Chương III 

HỌC BỔNG TÀI TRỢ 

 

Điều 6: Mục đích, ý nghĩa 

Quỹ học bổng tài trợ cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

Kinh doanh được hình thành từ đóng góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài trường nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong quá 

trình học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học tại trường.  
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Điều 7. Đối tượng, tiêu chuẩn và mức xét cấp học bổng tài trợ 

1. Đối tượng  

Sinh viên từ năm thứ I đến năm thứ IV hệ đại học chính quy dài hạn tập 

trung của trường theo quy định của từng học bổng. 

2. Tiêu chuẩn  

- Hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn đột xuất do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, 

hỏa hoạn; 

- Bản thân bị bệnh nặng, khuyết tật, mồ côi cha mẹ hoặc chỉ mồ côi cha 

hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, dân tộc thiểu số ở 

vùng sâu vùng xa, con thương bệnh binh, gia đình thuộc diện hộ nghèo …nỗ 

lực vươn lên trong học tập; 

- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân tài trợ học bổng; 

- Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của bất cứ tổ chức và cá nhân nào 

khác. 

3. Mức xét cấp học bổng tài trợ 

Mức xét cấp học bổng tài trợ do hội đồng xét duyệt học bổng tài trợ xem 

xét quyết định hoặc do nhà tài trợ học bổng đưa ra. 

Điều 8. Nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp trong việc xét học bổng tài trợ 

1. Phòng Công tác HSSV 

- Là đơn vị đầu mối phụ trách liên hệ với các nhà tài trợ nhằm tìm kiếm, 

khai thác và phát triển nguồn quỹ học bổng. 

- Là đơn vị chủ trì, tham mưu đề xuất sinh viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

nhận học bổng tài trợ; Trình BGH duyệt Quyết định và danh sách sinh viên 

nhận học bổng; Phụ trách hoàn thành thủ tục hồ sơ học bổng gửi cho các nhà tài 

trợ; Thông báo và tổ chức trao học bổng. 

- Lập thống kê, báo cáo, lưu trữ. 

2. Phòng Đào tạo 

- Là đơn vị cung cấp kết quả học tập, xác nhận kết quả học tập cho sinh 

viên làm hồ sơ xin học bổng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

3. Khoa chuyên môn 

- Là đơn vị tham mưu và thẩm định về mặt rèn luyện, đạo đức và việc phấn 

đấu trong học tập cũng như việc tham gia đóng góp cho các phong trào của nhà 

trường. 

- Giới thiệu những tấm gương sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực 

vươn lên trong học tập để đề cử nhận học bổng. 

4. Các đơn vị và tổ chức đoàn thể khác 

- Liên hệ với các nhà tài trợ tìm kiếm, phát triển nguồn quỹ học bổng tài 

trợ cho sinh viên. 
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Điều 9: Hội đồng xét duyệt học bổng tài trợ 

- Hội đồng xét duyệt học bổng tài trợ là cơ quan tư vấn giúp Hiệu trưởng 

trong việc xét duyệt học bổng tài trợ cho sinh viên của nhà trường khi đáp ứng 

đủ tiêu chuẩn quy định tại điều 7 của quy chế này.  

- Hội đồng xét duyệt học bổng tài trợ mỗi năm họp một lần. Khi cần thiết 

Hội đồng xét duyệt học bổng tài trợ có thể họp các phiên bất thường. 

Thành phần hội đồng gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng (Hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách công 

tác HSSV được Hiệu trưởng ủy quyền), 

- Thường trực hội đồng: Trưởng phòng Công tác HSSV 

- Ủy viên: là đại diện lãnh đạo của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Kế hoạch - 

Tài chính, Khoa chuyên môn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đại diện tổ chức cá 

nhân tài trợ học bổng (nếu có). 

Điều 10: Thủ tục xét cấp học bổng tài trợ 

- Phòng Công tác HSSV: Tiếp nhận công văn đề nghị tài trợ học bổng, 

triển khai công văn và phân chỉ tiêu học bổng cho các khoa chuyên môn. 

- Khoa chuyên môn: Triển khai công văn xét học bổng tài trợ cho các 

lớp sinh viên và xét chọn sinh viên nhận học bổng ở cấp khoa. 

- Hội đồng xét duyệt học bổng tài trợ: Họp xét chọn sinh viên nhận học 

bổng tài trợ theo tiêu chí và số lượng học bổng. 

- Ban giám hiệu: Ký quyết định và danh sách cấp học bổng tài trợ. 

- Phòng Công tác HSSV: Hướng dẫn sinh viên được xét chọn làm các 

thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

Điều 11.  Triển khai thực hiện 

1. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện 

Quy định này trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc đơn vị 

mình phụ trách. 

2. Phòng Công tác HSSV, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đào tạo 

tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo kết quả việc 

triển khai thực hiện Quy định này và đề xuất Hiệu trưởng việc điều chỉnh, bổ 

sung nội dung Quy định này khi cần thiết. 

3. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái 

với quy định này đều bãi bỏ. 

 

 


