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STT Loại học bổng Sinh viên được xét học bổng Xếp loại học bổng Mức học bổng Ghi chú 
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Học bổng (HB) 
khuyến khích học 
tập (KKHT) dành 
cho sinh viên (SV) 
có kết quả học tập 
tốt (Học bổng A) 

- Kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên; 

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên 

- SV thuộc diện trợ cấp xã hội và diện chính sách 

ưu đãi theo quy định vẫn được tham gia xét học 
bổng; 

- Chỉ được xét trong thời gian đào tạo theo kế hoạch 
học tập chuẩn toàn khóa (điểm học kỳ hè sẽ được 
tính vào điểm trung bình chung học tập (TBCHT) 
của HK 2). Thời gian nghỉ học tạm thời, kéo dài và 
học chương trình thứ hai không được xét HB. 

- Loại Xuất sắc: TBCHT từ 9,0 đến 10 và 
Điểm rèn luyện (ĐRL) loại Xuất sắc. 

- Loại Giỏi:  

+ TBCHT từ 8,0 đến cận 9,0 và ĐRL từ 

Tốt trở lên  

+ TBCHT từ 9,0 đến 10 và ĐRL loại Tốt. 

- Loại Khá: 

+ TBCHT từ 7,0 đến cận 8,0 và ĐRL từ 

Khá trở lên;  

+ TBCHT từ 8,0 đến cận 9,0 và ĐRL loại 
Khá; 

+ TBCHT từ 9,0 đến 10 và ĐRL loại Khá. 

- Gồm 3 mức Khá, Giỏi, 
Xuất sắc tương ứng với 
mức xếp loại HB; 

- Hạn mức từng loại do 
quy định cụ thể của 
Trường cho từng năm học; 

- TBCHT và ĐRL được 

tính từ điểm thi, kiểm tra 
hết môn lần thứ nhất. 

- HB A được 
xét theo từng 
HK và được 
cấp cho 10 
tháng/năm 
học; 

- SV nhận HB 
A vẫn được 
nhận HB B, D, 
E trừ HB C. 
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HB KKHT dành 

cho SV các 
chương trình đào 
tạo (CTĐT) đặc 
biệt (Học bổng B) 

- SV thuộc CTĐT đặc biệt: chất lượng cao 

(CLC)/định hướng nghề nghiệp (ĐHNN)/chương 
trình tiên tiến (CTTT) và đạt kết quả học tập thuộc 
nhóm 10% SV có thành tích học tập tốt nhất theo 
từng CTĐT và ĐRL từ Tốt trở lên; 

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; 

- Chỉ được xét trong thời gian đào tạo theo kế hoạch 
học tập chuẩn toàn khóa (điểm học kỳ hè sẽ được 
tính vào TBCHT của HK 2). Thời gian nghỉ học 
tạm thời, kéo dài và học chương trình thứ hai không 
được xét HB. 

- Loại Xuất sắc: TBCHT từ 9,0 đến 10 và 

(ĐRL) loại Xuất sắc. 

- Loại Giỏi:  

+ TBCHT từ 8,0 đến cận 9,0 và ĐRL từ 
Tốt trở lên  

+ TBCHT từ 9,0 đến 10 và ĐRL loại Tốt. 

- Loại Khá: 

+ TBCHT từ 7,0 đến cận 8,0 và ĐRL từ 
Khá trở lên;  

+ TBCHT từ 8,0 đến cận 9,0 và ĐRL loại 

Khá; 

+ TBCHT từ 9,0 đến 10 và ĐRL loại Khá. 

- Gồm 2 mức: 

+ Chương trình CLC và 
tương đương: 6.000.000 
đ/SV/HK; 

+ CTTT: 12.000.000  
đ/SV/HK. 

- Hạn mức từng loại do 

quy định cụ thể của 
Trường cho từng năm học 

- TBCHT và ĐRL được 
tính từ điểm thi, kiểm tra 
hết môn lần thứ nhất. 

- HB B được 

xét theo từng 
HK và được 
cấp cho 10 
tháng/năm 
học; 

- SV nhận HB 
B vẫn được 
nhận HB A, 
D, E trừ HB 
C. 
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HB KKHT dành 
cho SV có hoàn 
cảnh khó khăn 
(HCKK) đạt kết 

- SV thuộc một trong các đối tượng: 

+ Tàn tật, khuyết tật; 

+ Không có người nuôi dưỡng; 

+ Có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định; 

+ Ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; 

- Loại Xuất sắc: TBCHT từ 9,0 đến 10 và 
(ĐRL) loại Xuất sắc. 

- Loại Giỏi:  

+ TBCHT từ 8,0 đến cận 9,0 và ĐRL từ 
Tốt trở lên  

- Gồm 3 mức Khá, Giỏi, 
Xuất sắc tương ứng với 
mức xếp loại HB; 

- HB C được 
xét theo từng 
HK và được 
cấp cho 10 



 

 

STT Loại học bổng Sinh viên được xét học bổng Xếp loại học bổng Mức học bổng Ghi chú 

quả học tập tốt 
(Học bổng C) 

+ Mắc bệnh hiểm nghèo; 

+ Gia đình chính sách, con thương binh, bệnh binh, 
con của nạn nhân nhiễm chất độc hóa học; 

+ SV có HCKK có xác nhận của chính quyền địa 

phương..có khó khăn về kinh tế (do Hội đồng xét 
chọn quyết định). 

- Kết quả học tập nằm trong nhóm 50% SV có 
thành tích học tập cao nhất theo từng CTĐT và 
ĐRL từ Khá trở lên; 

- Chưa được cấp HB A hoặc B; 

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; 

- Chỉ được xét trong thời gian đào tạo theo kế hoạch 
học tập chuẩn toàn khóa (điểm học kỳ hè sẽ được 
tính vào TBCHT của HK 2). Thời gian nghỉ học 
tạm thời, kéo dài và học chương trình thứ hai không 
được xét HB. 

+ TBCHT từ 9,0 đến 10 và ĐRL loại Tốt. 

- Loại Khá: 

+ TBCHT từ 7,0 đến cận 8,0 và ĐRL từ 

Khá trở lên;  

+ TBCHT từ 8,0 đến cận 9,0 và ĐRL loại 
Khá; 

+ TBCHT từ 9,0 đến 10 và ĐRL loại Khá. 

- Hạn mức từng loại do 
quy định cụ thể của 
Trường cho từng năm học; 

- TBCHT và ĐRL được 
tính từ điểm thi, kiểm tra 
hết môn lần thứ nhất. 

tháng/năm 
học; 

- SV nhận HB 
C vẫn được 
nhận HB D, E 
trừ HB A, B. 
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HB KKHT dành 
cho SV thủ khoa 
đầu vào, thủ khoa 
tốt nghiệp (Học 
bổng D) 

- SV trúng tuyển đầu vào điểm cao nhất của từng 
phương thức xét tuyển. Riêng phương thức dựa trên 
kết quả thi THPT thì xác định dựa trên từng tổ hợp 
môn xét tuyển (tổ hợp D01 đến D06 được tính 
chung 1 tổ hợp). CS Quảng Ninh chỉ xác định 01 
thủ khoa đầu vào có điểm cao nhất. 

- SV có điểm tổng kết tốt nghiệp cao nhất của từng 

khóa của từng CTĐT và ĐRL từ Khá trở lên 

- SV thủ khoa tốt nghiệp không bị kỷ luật từ mức 
khiển trách trở lên trong suốt khóa học. 

 - Hạn mức từng loại do 
quy định cụ thể của 
Trường cho từng năm học; 

 

- SV nhận HB 
D vẫn được 
nhận HB A, B, 
C, E. 
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HB KKHT trong 

dịp Tết Nguyên 
đán dành cho SV 
có HCKK đạt kết 
quả học tập tốt 
(Học bổng E) 

- SV thuộc một trong các đối tượng: 

+ Tàn tật, khuyết tật; 

+ Không có người nuôi dưỡng; 

+ Có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định; 

+ Ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; 

+ Mắc bệnh hiểm nghèo; 

- Chỉ tiêu: dựa trên số tiền phân bổ và xét 

từ trên xuống dưới đến khi hết chỉ tiêu. 

- Hạn mức từng loại do 

quy định cụ thể của 
Trường cho từng năm học; 

 

- SV nhận HB 

E vẫn được 
nhận HB A, B, 
C, D. 
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+ Gia đình chính sách, con thương binh, bệnh binh, 
con của nạn nhân nhiễm chất độc hóa học; 

+ SV có HCKK có xác nhận của chính quyền địa 
phương..có khó khăn về kinh tế (do Hội đồng xét 
chọn quyết định). 

- TBCHT trong HK tính đến thời điểm xét HB từ 

7.0/10 trở lên và ĐRL từ Khá trở lên. Riêng SV 
năm nhất nếu chưa có TBCHT HK đầu thì căn cứ 
vào điểm trúng tuyển/xét tuyển để lựa chọn. Đối với 
SV đang thực hiện học phần tốt nghiệp nếu chưa có 
TBCHT HK thì dùng TBCHT tích lũy tại thời điểm 
xét để lựa chọn; 

 


