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PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH 

VÀO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐH ĐÀ NẴNG 

 

I. ĐỐI VỚI CHƢƠNG TRÌNH CHÍNH QUY LIÊN KẾT QUỐC TẾ  

Đối tƣợng: Thí sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp chương 

trình THPT của nước ngoài đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên trong 

thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) và thỏa mãn 1 trong trong 2 điều kiện sau: 

(1) Có điểm trung bình các môn của học kỳ I năm lớp 12 (điểm học bạ) từ 6,0 trở 

lên tính theo thang điểm 10 (hoặc tương đương) hoặc 

(2) Có tổng điểm xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên với tổng điểm xét tuyển là tổng 

điểm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn. 

Tổng điểm xét tuyển được tính cụ thể như sau: 

Tổng 

điểm xét 

tuyển  

= 
Điểm xét tuyển 

môn Toán 
+ 

Điểm xét tuyển môn được chọn  

(trong các môn: Vật lý, Hóa học, Ngữ văn) 

Trong đó: 

Điểm xét tuyển môn A = (Điểm trung bình môn học A cả năm lớp 10 + Điểm trung 

bình môn học A cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn học 

A  của học kỳ I năm lớp 12)/3 

Điểm xét tuyển của từng môn lấy từ kết quả học tập trong chương trình THPT các 

năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của năm lớp 12 (điểm học bạ). Điểm xét tuyển môn A 

được làm tròn hai (02) chữ số thập phân.  

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển ưu tiên theo mức điểm IELTS hoặc TOEFL iBT.  

Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm IELTS hoặc TOEFL iBT nhưng 

vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống 

thấp theo điểm trung bình các môn của học kỳ I năm lớp 12.  
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Bảng điểm so sánh tương đương các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế  

STT Chứng chỉ IELTS Chứng chỉ TOEFL iBT 

1 5.5 46 – 59 

2 6.0 60 – 78 

3 6.5 79 – 93 

4 7.0 94 – 101 

5 7.5 102 – 109 

6 8.0-9.0 110 – 120 

* Chƣơng trình chính quy liên kết quốc tế là chương trình đào tạo chính quy 

chuyển tiếp học 2 năm cuối (hình thức 2+2) hoặc 1 năm cuối (hình thức 3+1) tại các 

trường đại học đối tác ở nước ngoài bao gồm Đại học Cardiff Metropolitan, Đại học 

Coventry, Đại học Middlesex (Anh quốc), City University of Seatle (Mỹ), … Chương 

trình được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được các trường 

đối tác cấp bằng với các ngành đào tạo gồm Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, 

Kinh doanh quốc tế, Kế toán...  

Sinh viên theo học chương trình này nếu những năm cuối không thể chuyển tiếp sang 

trường đối tác vì những lý do bất khả kháng thì sẽ được Nhà trường xem xét cho tiếp tục 

học tại Việt Nam theo chương trình chính quy cùng với sinh viên của Trường và được 

nhận bằng đại học chính quy do Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cấp. 

Chỉ tiêu cụ thể cho Chƣơng trình chính quy liên kết quốc tế: 

TT Ngành đào tạo đại học Mã đăng ký 
Chỉ tiêu Chƣơng trình cử nhân 

chính quy liên kết quốc tế 

1 
Chương trình cử nhân chính quy liên 

kết quốc tế* 
 7340120QT 100 

Ghi chú: Trong trường hợp không tuyển sinh hết chỉ tiêu dành cho Chương trình chính quy 

liên kết quốc tế, chỉ tiêu còn lại sẽ được cho Chương trình chính quy của ngành tương ứng.  

 

II. ĐỐI VỚI CHƢƠNG TRÌNH CHÍNH QUY 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng xét tuyển chương trình chính quy theo 
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các phương thức sau: 

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 

quốc tế. 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ. 

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của ba môn trong tổ 

hợp môn xét tuyển. 

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh  

- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

Chỉ tiêu cụ thể cho từng phương thức xét tuyển: 

TT Ngành đào tạo đại học 
Mã đăng 

ký 

 

Phương 

thức 1, 2  

 

Phương 

thức 3  

 

Phương 

thức 4  

 

Phương 

thức 5  

Tổng 

1 Quản trị kinh doanh 7340101 240 85 20 85 430 

2 Marketing 7340115 95 40 10 40 185 

3 Kinh doanh quốc tế 7340120 155 50 10 50 265 

4 Kinh doanh thương mại 7340121 70 25 10 25 130 

5 Thương mại điện tử  7340122 77 25 10 25 137 

6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 167 60 15 60 302 

7 Kế toán 7340301 173 65 15 65 318 

8 Kiểm toán 7340302 102 40 10 40 192 

9 Quản trị nhân lực 7340404 43 20 5 20 88 

10 Hệ thống thông tin quản lý  7340405 119 40 10 40 209 

11 
Khoa học dữ liệu và phân 

tích kinh doanh 
7340420 60 20 5 20 105 

12 Luật 7380101 43 20 5 20 88 

13 Luật kinh tế 7380107 67 30 10 30 137 

14 Kinh tế 7310101 125 45 10 40 220 

15 Quản lý Nhà nước 7310205 43 20 5 20 88 
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16 Thống kê kinh tế 7310107 30 10 5 10 55 

17 
Quản trị Dịch vụ du lịch và 

lữ hành  
7810103 101 35 10 35 181 

18 Quản trị khách sạn  7810201 90 35 10 35 170 

 
Tổng   1.800 665 175 660 3.300 

 

1. Phƣơng thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc 

gia, quốc tế  

        Phương thức này gồm 1 nhóm đối tượng sau đây: 

Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc 

THPT và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Chỉ tiêu không giới hạn, nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành.  

 

2. Phƣơng thức 2: Xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ 

Phương thức này gồm 4 nhóm đối tượng được xét tuyển ưu tiên theo thứ tự sau đây: 

Đối tượng 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020, đã tham gia cuộc thi “Đường lên 

đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam.  

Nguyên tắc xét tuyển của Đối tượng 2: Xét tuyển ưu tiên lần lượt theo thứ tự thí 

sinh tham gia thi năm, quý, tháng, tuần. 

Đối tượng 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học 

sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dành cho học sinh lớp 12.   

Nguyên tắc xét tuyển của Đối tượng 3: Xét tuyển ưu tiên theo thứ tự thí sinh đạt (1) 

giải nhất, (2) giải nhì, (3) giải ba.  

Trong trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức giải nhưng vượt chỉ tiêu tuyển 

sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo tổng điểm 

xét tuyển.  

Tổng điểm xét tuyển 

của đối tượng 3 

= (Điểm trung bình các môn cả năm lớp 10 + Điểm trung bình các môn 

cả năm lớp 11 + Điểm trung bình các môn của học kỳ I năm lớp 12) 

Điểm xét tuyển lấy từ kết quả học tập trong chương trình THPT các năm lớp 10, lớp 

11 và học kỳ I của năm lớp 12 (điểm học bạ). 
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Chú ý: 

+ Đăng ký vào các ngành thuộc khối Quản trị, Kinh doanh, Thống kê: Thí sinh đạt 

giải một trong các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Tin, Sinh học. 

+ Đăng ký vào các ngành thuộc khối Quản lý nhà nước, Luật: Thí sinh đạt giải 

một trong các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Tin, Lịch sử, Địa lý, 

Giáo dục công dân. 

Thông tin về Khối ngành đào tạo: 

+ Khối Quản trị, Kinh doanh, Thống kê: Gồm các ngành: (1) Hệ thống thông tin 

quản lý, (2) Kế toán, (3) Kiểm toán, (4) Kinh doanh quốc tế, (5) Kinh doanh thương mại, 

(6) Kinh tế, (7) Marketing, (8) Quản trị kinh doanh, (9) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, (10) Quản trị khách sạn, (11) Quản trị nhân lực, (12) Tài chính - Ngân hàng, (13) 

Thống kê, (14) Thương mại điện tử, (15) Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh. 

 + Khối Quản lý nhà nƣớc, Luật: Gồm các ngành: (1) Quản lý nhà nước, (2) Luật, 

(3) Luật kinh tế. 

Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL 

iBT 46 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) và có tổng điểm xét 

tuyển đạt từ 12 điểm trở lên với tổng điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán và một môn 

khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn. 

 Tổng điểm xét 

tuyển của đối 

tượng 4 

= 
Điểm xét tuyển 

môn Toán 
+ 

Điểm xét tuyển môn được chọn  

(trong các môn: Vật lý, Hóa học, Ngữ văn) 

Trong đó: 

Điểm xét tuyển môn A = (Điểm trung bình môn học A cả năm lớp 10 + Điểm trung bình 

môn học A cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn học A học 

kỳ I năm lớp 12)/3 

Điểm xét tuyển của từng môn lấy từ kết quả học tập trong chương trình THPT các 

năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của năm lớp 12 (điểm học bạ). Điểm xét tuyển môn A 

được làm tròn hai (02) chữ số thập phân.  

Nguyên tắc xét tuyển của Đối tượng 4: xét tuyển ưu tiên theo mức điểm IELTS hoặc 

TOEFL iBT.  

Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm IELTS hoặc TOEFL iBT nhưng 
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vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống 

thấp theo tổng điểm xét tuyển.  

Bảng điểm so sánh tương đương các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xem ở Mục 1.3.1 

Đối tượng 5: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 có kết quả xếp loại học lực GIỎI các 

năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của năm lớp 12 

Nguyên tắc xét tuyển của Đối tượng 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 

2020 có kết quả xếp loại học lực GIỎI các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của năm lớp 

12. 

Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh 

đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên từ cao xuống thấp theo tổng điểm xét tuyển. 

Tổng điểm xét tuyển 

của đối tượng 5 

= (Điểm trung bình các môn cả năm lớp 10 + Điểm trung bình các môn 

cả năm lớp 11 + Điểm trung bình các môn của học kỳ I của năm lớp 

12) 

Điểm xét tuyển lấy từ kết quả học tập trong chương trình THPT các năm lớp 10, lớp 

11 và học kỳ I của năm lớp 12 (điểm học bạ). 

Trong trường hợp nhiều thí sinh của Đối tượng 5 có cùng tổng điểm xét tuyển 

nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường tiếp tục xét tuyển ưu tiên từ cao 

xuống thấp theo điểm môn Toán. 

Điểm xét tuyển 

môn Toán 

= (Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 10 + Điểm trung bình môn Toán 

cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn Toán học kỳ I của năm lớp 12)/3 

Điểm xét tuyển môn Toán được làm tròn hai (02) chữ số thập phân. 

 

3. Phƣơng thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của ba môn 

trong tổ hợp môn xét tuyển 

        Phương thức này gồm 1 nhóm đối tượng sau đây: 

Đối tượng 6: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 và có tổng điểm xét tuyển dựa trên kết 

quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên. 

Nguyên tắc xét tuyển của Đối tượng 6: xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp 

theo tổng điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp 

môn xét tuyển. 
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Tổ hợp môn xét tuyển của Đối tượng 6 như sau: 

TT Mã tổ hợp môn Tổ hợp môn xét tuyển của Đối tƣợng 6 

1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 

2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

3 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

Tổng điểm 

xét tuyển của 

Đối tượng 6 

= 
Điểm xét tuyển 

môn thứ 1 
+ 

Điểm xét tuyển 

môn thứ 2 

 

+ 

Điểm xét tuyển 

môn thứ 3 

Trong đó: 

Điểm xét tuyển  

môn A 

= (Điểm trung bình môn học A cả năm lớp 10 + Điểm trung bình môn học A 

cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn học A của học kỳ I năm lớp 12)/3 

Điểm xét tuyển của từng môn lấy từ kết quả học tập trong chương trình THPT các 

năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của năm lớp 12 (điểm học bạ). Điểm xét tuyển môn A 

được làm tròn hai (02) chữ số thập phân.  

Ví dụ: Thí sinh chọn mã tổ hợp môn A00. Tổng điểm xét tuyển của thí sinh sẽ được 

tính: 

Tổng điểm 

xét tuyển của 

Đối tượng 6 

= 
Điểm xét tuyển 

môn Toán 
+ 

Điểm xét tuyển 

môn Vật lí 

 

+ 

Điểm xét tuyển 

môn Hoá học 

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng tổng điểm xét tuyển nhưng vượt chỉ tiêu tuyển 

sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên theo mức từ cao xuống thấp điểm xét tuyển 

môn Toán.  

 

4. Phƣơng thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  

        Phương thức này gồm 1 nhóm đối tượng sau đây: 

Đối tượng 7: Thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại 

học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 từ 720 điểm trở lên. 

Nguyên tắc xét tuyển của Đối tượng 7: Xét tuyển ưu tiên theo mức từ cao xuống 

thấp điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 
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5. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

        Phương thức này gồm 1 nhóm đối tượng sau đây: 

Đối tượng 8: Thí sinh tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 để dự tuyển.  

Nguyên tắc xét tuyển của Đối tượng 8: Xét tuyển ưu tiên theo theo mức từ cao 

xuống thấp tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển. 

Thông tin về Khối ngành đào tạo và Tổ hợp môn xét tuyển của Đối tƣợng 8 

+ Khối Quản trị, Kinh doanh, Thống kê:  

TT Mã tổ hợp môn Tổ hợp môn xét tuyển 

1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 

2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

3 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

4 D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 

+ Khối Quản lý nhà nước, Luật:  

TT Mã tổ hợp môn Tổ hợp môn xét tuyển 

1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 

2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

3 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

4 D96 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh 

Ghi chú: Trong trường hợp không tuyển sinh hết chỉ tiêu dành cho phương thức ưu tiên 

trước, chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển xuống các phương thức ưu tiên tiếp theo của ngành 

tương ứng.  
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III. HỌC PHÍ 

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

(dự kiến) 

ĐVT: Triệu đồng/SV/năm 

 Năm học                            

2020-2021 

Năm học                       

2021-2022 

Năm học                       

2022-2023 

Năm học                       

2023-2024 

Nhóm 1 12,5 13,5 14,5 15,5 

Nhóm 2 16,5 17,5 18,5 19,5 

Nhóm 3 19,5 20,5 21,5 22,5 

Chú ý:  

- Nhóm 1 bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, 

Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh 

tế chính trị, Tài chính công. 

-Nhóm 2 bao gồm các chuyên ngành: Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị 

sự kiện, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật 

kinh doanh, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh. 

-Nhóm 3 bao gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài 

chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền 

thông Marketing, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính 

doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán. 

- Mức thu học phí từ năm học 2021-2022 trở về sau có thể thay đổi tuỳ theo các quy 

định mới của Nhà nước. 

- Riêng đối với Chương trình chính quy liên kết quốc tế, chi phí ước tính (dự kiến) học 

phí ước tính 50.000.000đ/năm trong thời gian học tại Trường ĐH Kinh Tế. 

 

IV. HỌC BỔNG  

1. Chính sách ƣu đãi trong tuyển sinh 

  - Đối tƣợng sinh viên: Sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển thẳng và đạt điểm cao xét 

tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh năm 2020. 
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-  Loại học bổng, mức cấp, tiêu chuẩn: 

TT Học bổng Mức cấp Tiêu chuẩn Ghi chú 

1 

 

 

 

 

 

Toàn phần 

100% 

học phí 

- Đạt giải Quốc tế /Quốc gia bậc 

THPT. 

- Có điểm trúng tuyển dựa trên kết 

quả kỳ thi THPT và kết quả học tập 

THPT đạt từ 27.5 điểm trở lên. 

- Có điểm kỳ thi đánh giá năng lực 

của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh năm 2020 từ 1100 trở lên. 

- Có chứng chỉ IETLS (7.5)/ TOEFL 

iBT (102) trở lên. 

+ Sinh viên được cấp 

học bổng Học kỳ I năm 

học thứ Nhất (Sinh viên 

phải hoàn lại học bổng 

nếu bỏ học không có lý 

do chính đáng). 

+ Sinh viên sẽ tiếp tục 

được cấp học bổng các 

học kỳ tiếp theo, nếu có 

kết quả học tập đạt loại 

giỏi và rèn luyện đạt loại 

tốt trở lên. 

2 Bán phần 
50% 

học phí 

- Tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh 

Olympia” trên Đài truyền hình Việt 

Nam (vòng thi Tuần trở lên) 

- Đạt giải Nhất/Nhì kỳ thi Học sinh 

giỏi cấp Tỉnh, thành phố (trực thuộc 

trung ương) 

- Có chứng chỉ IETLS (6.5)/ TOEFL 

iBT (79) trở lên. 

+  Sinh viên được cấp 

học bổng Học kỳ 1 năm 

học thứ Nhất (sinh viên 

phải hoàn lại học bổng 

nếu bỏ học không có lý 

do); 

+ Từ học kỳ tiếp theo, 

sinh viên sẽ được xét 

cấp học bổng căn cứ vào 

kết quả học tập và rèn 

luyện tại Trường. 

3 

 

Khuyến 

khích 

25% 
- Có chứng chỉ IETLS (5.5)/ TOEFL 

iBT (46) trở lên. 

 

2.  Chính sách học bổng khuyến khích học tập 

2.1. Học bổng vƣợt khó học tập 

- Đối tƣợng sinh viên: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và có kết quả 

học tập từ Trung bình và rèn luyện từ loại Khá trở lên. 

- Loại học bổng, mức cấp, hoàn cảnh gia đình:  
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TT Học bổng/ 

Hổ trợ 

Mức cấp Hoàn cảnh gia đình 

1 

 

 

Bán phần 
50% học phí 

 

- Hộ nghèo; 

- Sinh viên bị khuyết tật (Gia đình 

đặc biệt khó khăn); 

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ (Gia đình 

đặc biệt khó khăn). 

2 
Khuyến 

khích 
25% học phí 

- Hộ cận nghèo. 

- Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

3 

Trả lãi vay 

ngân hàng 

Toàn bộ lãi vay tại Ngân hàng 

Chính sách Xã hội của sinh viên 

để đóng học phí (tối đa 4 

năm/SV) 

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ; 

- Hộ nghèo / Hộ cận nghèo 

- Thời gian cấp: Sau khi có kết quả học tập và rèn luyện từng học kỳ. 

2.2. Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên Việt Nam 

 - Loại học bổng, mức cấp, tiêu chuẩn: 

TT Học bổng Mức cấp Tiêu chuẩn 

Kết quả học tập Kết quả rèn luyện  

1 Xuất sắc 100% học phí Xuất sắc Xuất sắc 

2 Giỏi 75% học phí Giỏi  Tốt 

3 Khá 50% học phí Khá  Khá  

- Thời gian cấp: Sau khi có kết quả học tập – rèn luyện từng học kỳ. 

- Nguyên tắc xét: 

 + Mỗi chuyên ngành đào tạo được cấp 01 (một) suất học bổng theo kết quả học tập 

và rèn luyện cao nhất mà sinh viên chuyên ngành đó đạt được. 

       + Căn cứ nguồn quỹ học bổng và kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên theo từng 

chuyên ngành, xét cấp từ trên cao xuống thấp cho đến hết nguồn quỹ.  
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