
Thông báo v/v xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt năm học 2016 – 2017

Viết bởi Quốc Mạnh
Thứ tư, 27 Tháng 9 2017 11:39

  

Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo đến toàn thể sinh viên về việc xét cấp học bổng cho
sinh viên vượt khó học tốt trong năm học 2016 – 2017  như sau:

  1. Đối tượng được xét cấp học bổng  

- Sinh viên có học kỳ chính theo kế hoạch học tập toàn khóa trong năm học 2017 - 2018.

  

- Có điểm trung bình học tập năm học 2016 - 2017 đạt từ 2.5 trở lên đối với sinh viên được đào
tạo theo hệ thống tín chỉ (điều kiện bắt buộc).

  

- Có điểm rèn luyện trung bình năm học 2016 - 2017 từ 70 điểm trở lên (điều kiện bắt buộc).
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- Có sổ chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn
có xác nhận của chính quyền địa phương (bản scan hoặc ảnh chụp).

  

- Được giấy khen cấp trường trở lên; là lưc lượng nòng cốt, có nhiều đóng góp trong các phong
trào của trường (có xác nhận của Đoàn trường hoặc đơn vị tương đương); được lớp tín nhiệm và
đề cử khen thưởng của Đoàn trường.

  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, động cơ học tập trong sáng, không vi phạm bất cứ nội quy, quy
định, quy chế của nhà trường.

    

2. Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng

    

- Thư đề nghị xét cấp học bổng do sinh viên tự trình bày.

  

- Sổ chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn có
xác nhận của chính quyền địa phương (bản scan hoặc ảnh chụp).

  

- Giấy khen cấp trường trở lên hoặc Giấy xác nhận của Đoàn trường hoặc đơn vị tương đương
là lưc lượng nòng cốt, có nhiều đóng góp trong các phong trào của trường (bản scan hoặc ảnh
chụp nếu có).

    

3. Thời gian và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng

    

- Thời gian tiếp nhận: từ ngày ra thông báo đến trước 17g00 ngày 05/10/2017.

    

- Địa chỉ hộp thư tiếp nhận: hopthusinhvien@vttu.edu.vn .
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Trân trọng./.

    

Ghi chú: Thư đề nghị hợp lệ là thư được gửi đến từ địa chỉ hộp thư điện tử của chính sinh viên
đề nghị được xét cấp học bổng (hộp thư điện tử do nhà trường cấp) và gửi trong thời gian quy
định. Mọi thắc mắc cần được giải đáp về việc xét cấp học bổng sinh viên vui lòng gửi qua
địa chỉ email:  hopthusinhvien@vttu.edu.vn .
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