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THÔNG BÁO
Chương trình học bổng Salang Foundation năm
Phòng Công tác Sinh viên nhận được thông tin tài trợ học bổng cho sinh viên từ Quỹ từ
thiện phi chính phủ Salang Foundation, thông tin cụ thể như sau:
1. Số lượng: 3 suất
2. Đối tượng: Sinh viên khóa tuyển 2015 ngành Khoa học Máy tính hệ chính quy
Trường ĐH Công nghệ Thông tin
3. Giá trị học bổng: 27.000.000đ/năm học
Học bổng sẽ tài trợ cho sinh viên trong suốt 4 năm học.
4. Điều kiện xét chọn
- Sinh viên khóa tuyển 2015 khoa Khoa học Máy tính
- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi
- Điểm trung bình các năm lớp 10, 11, 12 >=7.0
Để duy trì học bổng cho các năm tiếp theo, sinh viên phải đạt: điểm học tập trung
bình học kỳ từ 7.0 trở lên và Điểm rèn luyện học kỳ từ 80 trở lên
- Thành thạo Tiếng Anh là 1 lợi thế khi tham gia phỏng vấn học bổng
Nếu sinh viên đã được nhận học bổng Salang Foundation, không tiếp tục đảm bảo
thành tích học tập và rèn luyện như điều kiện kể trên, sinh viên sẽ không được tiếp tục
nhận học bổng.
5. Hồ sơ
- Bảng thông tin cá nhân theo mẫu
- Sơ yếu lý lịch của sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương
- Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc hộ nghèo, gia đình chính sách,
thương binh liệt sĩ (nếu có) có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Bảng điểm năm học 2014-2015
- Học bạ photo (đối với sinh viên khóa tuyển 2015)

- Bản sao giấy báo trúng tuyển Đại học đối với sinh viên khóa tuyển 2015)
- Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa, các kỹ năng mềm
Viết 1 bài luận trình bày các vấn đề:
- Bạn quan tâm như thế nào đối với NGOs (các tổ chức phi chính phủ).
- Các vấn đề bạn quan tâm nhất trong thời gian gần đây.
- Bạn có nguyện vọng làm việc trong các tổ chức phi chính phủ hay không?
6. Thời gian nộp hồ sơ
- Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng CTSV đến hết ngày 10/9/2015
- Sinh viên sẽ được phỏng vấn trực tiếp với tổ chức trao học bổng
- Thời gian trao học bổng dự kiến tháng 11/2015
Mọi thông tin sinh viên liên hệ:
Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Điện thoại: 37252002-116
Email: ctsv@uit.edu.vn

