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QUY ĐỊNH 
Về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

cho sinh viên chính quy các chương trình Đại trà, Chất Lượng Cao,  
Chương trình Tiên tiến và chương trình Tài năng các khoá 2020 trở về trước 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  548 /QĐ-ĐHCNTT ngày  09  tháng  09  năm 2021) 

 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM ban hành Quy định về việc 

xét cấp học bổng Khuyến khích học tập (HB KKHT) cho sinh viên (SV) Đại học chính 

quy như sau: 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: 

1. Văn bản này quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn và phương thức thực hiện xét 

duyệt và cấp học bổng cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020 

của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM (gọi tắt là Trường 

hoặc Trường ĐHCNTT) căn cứ quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 

7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên hệ đại học chính quy (văn bằng 1) đang 

học tại trường theo các chương trình: chính quy đại trà, tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, 

thuộc các khóa 2017, 2018, 2019, và 2020 và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên 

trong học kỳ có kết quả dùng để xét học bổng (gọi tắt là Học kỳ tính). 

3. SV thuộc diện hưởng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo 

quy định hiện hành của Nhà nước nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện được xét, 

cấp học bổng tại quy định này thì vẫn được xét, cấp HB KKHT như những SV khác. 

4. SV chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất HB KKHT. 

Điều 2. Các quy định chung: 

1.  Điểm học tập dùng để xét HB KKHT (gọi tắt là ĐHT) là điểm trung bình học 

kỳ được xét học bổng (được quy định tại Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại 



học chính quy của Trường) không bao gồm các môn học Giáo dục Thể chất, ngoại ngữ bổ 

túc, các học phần trả nợ, cải thiện, các môn có điểm M. 

2.  Số tín chỉ dùng để làm căn cứ số tín chỉ tối thiểu để xét học bổng (gọi tắt là STC) 

là tổng số tín chỉ dùng để tính ĐHT và có tính thêm số tín chỉ của các môn ngoại ngữ được 

miễn; không tính các môn có điểm I. Sinh viên phải có STC tối thiểu là 14 tín chỉ.  

3. KHÔNG cấp HB KKHT đối với sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Có học phần đạt điểm dưới 5.0 trong học kỳ tính. 

b. Học quá thời gian thiết kế của chương trình đào tạo (tính cả thời gian SV xin 

bảo lưu, tạm hoãn). 

c. Đăng ký học ít hơn 8 tín chỉ (không tính số tín chỉ ngoại ngữ, giáo dục thể chất) 

trong học kỳ hiện tại. 

4. Học bổng khuyến khích học tập được xét mỗi năm 2 học kỳ chính. Với các lớp 

sinh viên (được quy định trong quy chế Công tác Sinh viên của Trường) của các 

ngành/chương trình có đào tạo học kỳ 3 là học kỳ chính thì điểm học tập xét trong học kỳ 

3 sẽ được tính gộp với học kỳ 2. 

5. Các trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng xét HB KKHT xem xét và quyết định. 

Điều 3. Xếp loại học bổng và mức học bổng 

 

STT Xếp loại Điểm học tập Điểm rèn luyện Mức HB 
KKHT 

1 Khá 

Khá Khá, Tốt, Xuất sắc 

K Giỏi Khá 

Xuất sắc Khá 

2 Giỏi 
Giỏi Tốt, Xuấc sắc 

G 
Xuất sắc Tốt 

3 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc XS 
 

  

Mức học bổng được tính theo công thức sau: 

 



K = C 

G = C x 110% 

XS = C x 120% 

 

Lưu ý: C là mức học bổng chuẩn do Hội đồng xét học bổng KKHT cho sinh viên 

quy định theo năm học. 

Điều 4. Nguyên tắc phân bổ học bổng: 

1. Học bổng được phân bổ theo Lớp sinh viên (nếu khóa, ngành và chương trình có 

nhiều lớp sinh viên thì tất cả các lớp này được xét chung) gọi chung là Lớp. 

2. Các SV thỏa các điều kiện tại điều 1,2,3 được xếp thứ tự ưu tiên từ Học bổng loại 

Xuất sắc, Giỏi, Khá theo Điều 3. Trong mỗi loại học bổng, danh sách SV được xếp thứ tự 

theo ĐHT từ cao xuống thấp. Nếu các SV cùng ĐHT thì ưu tiên SV có ĐRL cao hơn sẽ 

được xếp thứ tự trước. Khi SV có cùng ĐHT và ĐRL thì thứ tự ngang nhau. 

- Nếu số lượng SV thuộc diện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được 

cấp cho Lớp thì sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự danh sách từ trên xuống đến hết 

số suất học bổng đã được xác định cho mỗi Lớp. 

    Điều 5. Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập: 

1. Hội đồng xét cấp học bổng được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng, có 

nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng thực hiện xét cấp học bổng căn cứ quy định tại các điều, 

khoản của Quy định này. 

2. Thành viên của Hội đồng xét cấp học bổng bao gồm: 

-  Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách Công tác 

Sinh viên; 

-  Phó chủ tịch Hội đồng: Phó Hiệu trưởng 

-  Ủy viên thường trực: Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Sinh viên; 

-  Các ủy viên: Trưởng các Khoa; Đại diện Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Kế 

hoạch Tài chính, Phòng Dữ liệu và Công nghệ Thông tin; Phòng Công tác Sinh viên; Văn 

phòng các Chương trình Đặc biệt; Đại diện thường trực Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. 

-  Thư ký: Các chuyên viên của Phòng Công tác Sinh viên 



Điều 6. Điều khoản thi hành 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy định này thay thế cho nội dung Học 

bổng Khuyến khích học tập của Quyết định số 89/QĐ-ĐHCNTT ngày 07 tháng 03 năm 

2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định 

sinh viên được nhận học bổng. 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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