
        

THƯ NGỎ VỀ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN 
 

Trung tâm Anh ngữ HEAD English xin gửi lời chào đến Phòng công tác sinh viên trường Đại học Công nghệ 

thông tin - ĐHQG. 

Với phương châm “Active Learning Wins” Trung tâm Anh ngữ HEAD English mong muốn mang lại phương 

pháp học tập tiến bộ cho sinh viên trong việc học tập, sử dụng Tiếng Anh.  

HEAD English xin được trao tặng 20 phần học bổng khoá học luyện thi IELTS / TOEIC cho các bạn sinh 

viên của trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG, cụ thể như sau:  

1. Sinh viên sẽ được xét tuyển học bổng dựa theo những tiêu chí sau: 

- Là sinh viên của trường Công nghệ thông tin - ĐHQG. 

- 5 suất học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Điểm trung bình học kỳ * xếp 

loại khá trở lên, có đạo đức tốt. 

- 15 suất học bổng dành cho sinh viên học lực tốt: yêu cầu như bảng mô tả chi tiết bên dưới: 

Học bổng Điểm trung bình* Mức học bổng 

5 học bổng toàn 

phần 

7.5/10 hoặc 3.4/4 và Điểm trung bình môn 

Tiếng Anh ≥ 8 (3.7)  

100% học phí cho khoá học IELTS / 

TOEIC 

10 học bổng bán 

phần 

7.0/10 hoặc 3.0/4 và Điểm trung bình môn 

Tiếng Anh ≥ 7.5  (3.4)  

50% học phí cho khoá học IELTS / 

TOEIC 

* Xét điểm trung bình học kỳ gần nhất 

2. Hồ sơ yêu cầu: 

Học bổng Hồ sơ 

Dành cho sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn 

- 1 CMND công chứng 

- 1 Bảng điểm có xác nhận của nhà trường 

- Bản khai hoàn cảnh gia đình cùng các giấy tờ liên quan 

chứng minh: sổ hộ nghèo, giấy xác nhận của địa phương… 

- 1 bài viết về mục tiêu học tập của bản thân 

Dành cho sinh viên học lực tốt - 1 CMND có công chứng 

- 1 Bảng điểm có xác nhận của nhà trường. 

 

3. Hình thức ứng tuyển học bổng: Chọn 1 trong 3 cách sau 

- Nộp đầy đủ các giấy tờ cho người phụ trách Phòng công tác sinh viên trường Đại học Công nghệ 

thông tin - ĐHQG. Sau đó người phụ trách sẽ liên hệ đến Trung tâm Anh ngữ HEAD English. 

- Nộp trực tiếp các giấy tờ đến địa chỉ 82 Ung Văn Khiêm, P 25, Q. Bình Thạnh. 

- Gửi email gồm file scan các giấy tờ tới: scholarship@headenglish.vn 

 

4. Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/01/2018. 

Hy vọng Trung tâm có thể giúp đưa thông tin tới các bạn sinh viên, để học bổng đến tay những bạn đang cần 

nó. 

Chúng tôi mong sớm nhận được phúc đáp từ trung tâm. 

 

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. 

 

Trung tâm Anh ngữ HEAD English. 
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