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CÁC HÌNH THỨC HỌC BỔNG SINH VIÊN ĐƯỢC HƯỞNG 

TẠI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD 

 

I – HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

1. Đối tượng được xét  

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 liên thông). 

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 

 - 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. 
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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; 

2. Mức học bổng KKHT áp dụng trong năm học 2016-2017 

 - Mức học bổng loại khá:  670.000đ/tháng 

 - Mức học bổng loại giỏi:  770.000đ/tháng 

 - Mức học bổng loại xuất sắc:  870.000đ/tháng 

 

II – 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. 

(Ghi chú: Mức học bổng tài trợ từ 500.000đ - 3.000.000đ/sv) 


