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THÔNG BÁO 

Danh sách Sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 

2020 – 2021 với các khóa 2017; 2018; 2019; 2020. 

 

Căn cứ theo phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập và tình hình học tập, rèn 

luyện của sinh viên khoa Đào tạo đặc biệt học kỳ 1 năm học 2020 – 2021. 

   Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo hướng dẫn xét học bổng khuyến khích học tập 

(HBKKHT) học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 và danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng 

như sau: 

I. Hướng dẫn xét học bổng khuyến khích học tập. 

- Sinh viên các khóa tham khảo quy định xét cấp học bổng KKHT tại sổ tay sinh viên 

được cấp hoặc trên trang thông tin của Phòng Công tác sinh viên. 

- Học bổng được cấp theo khóa, ngành, chuyên ngành; 

- Lưu ý đối với sinh viên Khóa 2017, do số điểm học tập và rèn luyện của sinh viên 

bằng nhau nên khoa sẽ xét thứ tự ưu tiên như sau: 

+ Ưu tiên 1:Theo thứ tự xếp loại học bổng. 

+ Ưu tiên 2: Theo thang điểm 4; 

+ Ưu tiên 3: Theo điểm rèn luyện sinh viên; 

+ Ưu tiên 4: Theo thang điểm 10. 

II. Danh sách sinh viên dự kiến nhận HBKKHT học kỳ 1 năm học 2020 – 2021: 

- Số lượng: 304 sinh viên 

- Danh sách cụ thể đính kèm thông báo. 

Trên đây là thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 

của Khoa Đào tạo đặc biệt, mọi thắc mắc cần giải đáp về HBKKHT sinh viên vui lòng 

tham khảo kỹ các quy định và hướng dẫn trước khi liên hệ văn phòng khoa. 



- Khoa tiếp nhận và giải đáp thông tin thắc mắc của sinh viên từ ngày ra thông báo 

đến 17:00 ngày 4/7/2021 (trong giờ hành chính). 

Trân trọng cảm ơn!. 
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