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(NLĐO) - Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 trước ngày 31-5 và nộp hồ sơ
nhập học đợt 1 năm 2019 vào Trường ĐH Võ Trường Toản được tài trợ học bổng với mức
bình quân bằng 54%-64% học phí học kỳ 1, riêng ngành dược học có học bổng cao hơn
học phí.
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Học sinh dự ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2019 tại Trường ĐH Võ Trường Toản

  

Trường ĐH Võ Trường Toản ngày 10-4 chính thức công bố chính sách tài trợ học bổng tuyển
sinh năm học 2019 dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Theo đó, tất cả thí sinh
đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 trước ngày 31-5 và nộp hồ sơ nhập học đợt 1 năm 2019 được
tài trợ học bổng với mức 20 triệu đồng đối với ngành dược học; 15 triệu đồng đối với ngành y
khoa; 3 triệu đồng đối với các ngành còn lại, gồm: Quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính –
ngân hàng và văn học.

  

Dựa  theo khung học phí học kỳ 1 vừa được trường này công bố, mức tài trợ học bổng ngành y
khoa bằng 54% học phí (28,05 triệu đồng); các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính –
ngân hàng và văn học bằng 64% (4,725 triệu đồng). Đặc biệt, mức tài trợ học bổng ngành dược
học còn cao hơn học phí  học kỳ 1 của ngành này là 19,45 triệu đồng.

  

Ông Dương Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Võ Trường Toản, cho biết trong năm 2019,
trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học theo 6 ngành đào tạo với
tổng chỉ tiêu 1.000 sinh viên. Trong đó, y khoa (bác sĩ đa khoa) 500 chỉ tiêu; dược học (dược sĩ
đại học) 200 chỉ tiêu; quản trị kinh doanh và kế toán mỗi ngành 100 chỉ tiêu; tài chính - ngân
hàng và văn học mỗi ngành 50 chỉ tiêu.

  

Nhà trường xét tuyển theo 3 phương thức, gồm:  phương thức 1 xét tuyển dựa trên kết quả thi
THPT quốc gia năm 2019; phương thức 2 xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT của thí
sinh (riêng ngành y khoa và ngành dược học xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12); phương
thức 3 (áp dụng đối với 2 ngành y khoa và dược học) xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT quốc
gia 2019 và kết quả học tập lớp 12.

  

"Việc trường áp dụng chính sách tài trợ học bổng cho tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng 1
nhằm giúp các gia đình tháo gỡ khó khăn tài chính, tạo điều kiện cho học sinh toàn vùng
ĐBSCL nói riêng có điều kiện bước vào đại học" - ông Dương Đăng Khoa nói.
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  Các công trình kiến trúc của Trường ĐH Võ Trường Toản  Trường ĐH Võ Trường Toản được thành lập vào năm 2008. Từ vùng đất hoang hóa ở xã TânPhú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (giáp TP Cần Thơ), hiện ngôi trường nàyđược xem như một địa chỉ du lịch với hàng loạt công trình thiết kế độc đáo theo kiến trúc châuÂu. Trường hoạt động theo mô hình "thành phố đại học",  có cả khu vui chơi, Công viên giải tríKittyd & Minnied, Bệnh viện ĐH Võ Trường Toản… tạo ra không gian khởi nghiệp, dịch vụ khépkín phục vụ sinh viên học tập, nghiên cứu và giải trí.  Tin-ảnh: Giao Nguyên  Nguồn:  https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-dh-vo-truong-toan-tai-tro-hoc-bong-cho-100-thi-sinh-nhap-hoc-2019041011064531.htm  
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