Kính gửi:

Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
Khu phố 6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM

V/v: Thông báo thông tin Chương trình Học bổng AmCham 2018
Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) trân trọng kính mời trường
Đại học Công Nghệ Thông Tin tham gia Chương trình Học bổng AmCham 2018. Học
bổng sẽ chính thức mở đơn vào ngày 04 tháng 9 năm 2018.
Xuyên suốt 17 năm qua, Chương trình học bổng AmCham đã không ngừng nỗ lực xúc
tiến thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kì thông qua việc xác định nguồn nhân lực chất
lượng cao cho các công ty thành viên, đồng thời trang bị cho sinh viên Việt Nam những kĩ
năng cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Từ năm 2001 đến
2018, chương trình đã trao tổng cộng 815 suất học bổng cho sinh viên đến từ 15 trường
đại học tạiThành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Năm 2018, chương trình dự kiến sẽ trao khoảng 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá
12,000,000 VND cho sinh viên của 18 trường đại học, baogồm: Đại học Kinh tế Luật,
Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Bách Khoa,
Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc tế, Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM, Đại
học Hoa Sen, Đại học Sư phạm Kĩ thuật, Đại học Ngoại thương Cơ Sở2 TPHCM, Đại
học Luật TPHCM, Đại học Ngân hàng, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Kinh tế
TPHCM, Đại học Việt Đức, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính Marketing và
Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:
-

Sinh viên2 năm cuối (năm 5 đến năm cuối đối với Khoa Y - ĐHQG; năm 3 đến
năm cuối đối với các trường còn lại), hệ đại học chính quy văn bằng 1, niên khóa

-

2018-2019.
Điểm trung bình tích lũy tính tới thời điểm đăng kí từ 7.0 trở lên (thang điểm 10)

-

hoặc 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)
Hoạt động ngoại khóa tích cực và định hướng nghề nghiệp rõ ràng
Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

LỢI ÍCH CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA HỌC BỔNG:
-

Có cơ hội nhân được học bổng trị giá 12,000,000VND.
Được công nhận bởi AmCham và hơn 500 công ty thành viên của AmCham (các

-

công ty đa quốc gia hàng đầu hoạt động tại Việt Nam).
Được ưu tiên khi tham gia các hoạt động cộng đồng của AmCham và các công ty

-

hội viên.
Gia nhập nhóm AmCham Scholar Alumni/ae (ASA) với cơ hội giao lưu, cơ hội

-

nghề nghiệp, các hội thảo và các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn.
Cơ hội thực tập/ việc làm tại AmCham và các công ty thành viên của AmCham.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN VÀ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN
1. Ngày hội thông tin (08/9/2018 và 15/9/2018)
Đây là chuỗi sự kiện quan trọng nhất của chương trình học bổng AmCham.
Nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên tất cả những thông tin cần thiết về học bổng
AmCham 2018, 4 buổi hội thảo thông tin dự kiến sẽ được tổ chức ở 4 trường đại
học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Đến với chuỗi sự kiện này, các bạn sẽ được giải đáp thắc mắc từ các đại diên
doanh nghiệp, nghe chia sẻ từ các anh chị đã từng đạt học bổng trong các năm

trước, đồng thời được cung cấp thông tin nghề nghiệp/ việc làm và nhận các phần
quà hấp dẫn từ phía các đối tác của chương trình.
Thông tin cụ thể về ngày hội thông tin sẽ được cập nhật sau
2. Vòng nộp đơn trực tuyến (4/9/2018 – 18/10/2018)
Thí sinh nộp đơn online tại địa chỉ: http://www.amchamscholarapp.com/
3. Kiểm tra năng lực (10/11/2018)
Thí sinh vượt qua vòng đơn sẽ thực hiện bài kiểm tra năng lực tính toán và suy
luận.
4. Phỏng vấn (24/11/2018)
Thí sinh vượt qua bài kiểm tra năng lực sẽ được phỏng vấn (bắt buộc bằng tiếng
Anh) bởi các chuyên gia nhân sự đến từ các công ty hàng đầu đang hoạt động tại
Việt Nam.
KÊNH THÔNG TIN CHÍNH THỨC VÀ LIÊN LẠC CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Website: http://www.amchamvietnam.com/amcham-scholarship-2018/
2. Facebook:https://www.facebook.com/amchamscholarship/
3. Email: scholarship@amchamvietnam.com

4. SĐT: 028 3824 3743
Để Chương trình Học bổng thành công tốt đẹp, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ
phía nhà trường thông qua các hình thức:

-

Phổ biến thông tin về ngày hội thông tin và chương trình học bổng đến các bạn
sinh viên thông qua hệ thống email trường, bài đăng trên web trường, trên bảng tin
trường, các fanpage có tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn của trường.

-

Cho phép và hỗ trợ ban tổ chức treo banner, poster của chương trình tại trường.

-

Thông báo kết quả các vòng thi của chương trình trên các kênh truyền thông của
trường.

-

Hỗ trợ sinh viên trong quá trình đăng kí và xác nhận bảng điểm học tập để kịp tiến
độ đăng kí học bổng

-

Cử đại diện đến tham dự/ phát biểu tại lễ trao giải của học bổng.

AmCham kính mong nhận được sự đồng ý cộng tác của quý nhà trường. Nếu quý nhà
trường có bất kỳ câu hỏi nào cần trao đổi, vui lòng liên lạc:
Đinh Đoàn Thanh Trang – Trợ lý chương trình
Email: scholarship@amchamvietnam.com

Điệnthoại: 08 3 824 3743
hoặc 098 801 3050
AmCham xin chân thành cảm ơn.
Tp. HCM, ngày 31 tháng 7 năm 2018

Nguyễn Thị Mai Hương

Quản lý chương trình

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG AMCHAM 2018*
04/9

Mở đơn đăng kí online

08/9

Ngày hội Thông tin học bổng 1

15/9

Ngày hội Thông tin học bổng 2

11/10

Hạn chót nộp hồ sơ cho nhóm 1

18/10

Hạn chót nộp hồ sơ cho nhóm 2

29/10

Thông báo kếtquả vòng đơn

10/11

Kiểm tra năng lực (kĩ năng đọc hiểu văn bản và phân
tích số liệu)

16/11

Thông báo kết quả vòng kiểm tra năng lực

24/11

Vòng phỏng vấn (bằng tiếng Anh)

01/12

Lễ Trao Giải

*Thông tin trong bảng chỉ là dự kiến, chưa chính thức

