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CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG & HỌC PHÍ 

 

1. Mục tiêu: 

Chính sách này đưa ra các qui định và việc quản lý liên quan đến vấn đề cấp và xem xét 

học bổng, miễn giảm học phí cho các sinh viên ITEC. 

 

2. Học bổng & hỗ trợ học phí 

2.1. Học bổng Cử nhân Quốc tế ITEC dành cho các thí sinh đầu vào chương trình Cử 

nhân Quốc tế.  

2.2. Học bổng Học tập ITEC dành cho các sinh viên ITEC có kết quả cao trong học 

tập và không áp dụng cho trường hợp 2.1. 

2.3. Học bổng Tiếng Anh IEEP dành cho các sinh viên ITEC có kết quả tốt suốt quá 

trình học tiếng Anh tại ITEC. 

2.4. Hỗ trợ học phí ITEC dành cho các sinh viên ITEC thuộc diện:  

 Con em nhân viên trường ĐH KHTN 

 Anh/chị/em ruột của các Sinh viên đang học tập hoặc đã tốt nghiệp chương trình 

học tại ITEC (chỉ áp dụng cho sinh viên từ khóa 2015) 

 Ban Cán sự lớp 

 

3. Mức học bổng & chính sách 

Học bổng Định mức 
Đối 

tượng 
Điều kiện Thời gian xét 

Cử nhân Quốc tế ITEC 

 
Toàn phần 
(100% học phí) 
một năm học 

(2.1) 

- Có điểm thi ĐH cao 
- Có chứng chỉ IELTS từ 
6 trở lên (điểm thành 
phần 5.5 trở lên) 

Tuyển sinh 
Và được xét lại 
vào mỗi năm học. 

Học bổng học tập ITEC 

Xuất sắc nhất 8% học phí  
(2.2) 

Năm 1 – 3 

- Sinh viên xếp loại học 

lực giỏi trở lên và có 

điểm GPA (CT KEUKA) 

hoặc có điểm TBTL (CT 

AUT) cao nhất khóa 

- Chưa từng nợ học 

phần nào 

- Không vi phạm các Qui 

chế - Qui định 

- Đảm bảo giờ lên lớp 

theo qui định 

Cuối năm học 
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Xuất sắc 5% học phí 
(2.2) 

Năm 1 – 3 

- Có điểm GPA >= 3.6 

(CT KEUKA) hoặc có 

điểm TBTL >= 9.0 (CT 

AUT) 

- Chưa từng nợ học 

phần nào 

- Không vi phạm các Qui 

chế - Qui định 

- Đảm bảo giờ lên lớp 

theo qui định 

Cuối năm học 

Các trường 
hợp khác 

Ban Giám Đốc xét duyệt theo đề xuất của Trưởng Phòng 
Giáo vụ 

Cuối năm học 

Học bổng tiếng anh IEEP 

Ban Giám Đốc xét duyệt theo đề xuất của Trưởng Chương trình Anh ngữ IEEP 

 

4. Mức hỗ trợ học phí và chính sách 

Hỗ trợ học phí Định mức Thời gian xét 

Con em nhân viên trường 
ĐHKHTN TP.HCM 

~ 25% học phí, cụ thể: 
- KDQT: 10 triệu/HK 

- CNTT: 5 triệu/HK 
Tuyển sinh 

Anh/chị/em ruột của các Sinh 
viên đang học tập hoặc đã tốt 
nghiệp chương trình học tại 
ITEC 

3% học phí Tuyển sinh 

Cán sự lớp ITEC 
Lớp trưởng: 1.000.000 VNĐ/học kỳ 
Lớp phó: 500.000 VNĐ/học kỳ 

Cuối học kỳ 

 

5. Thủ tục xét học bổng 

 HĐHB (6) ITEC căn cứ vào ngân sách để xác định số lượng học bổng Cử nhân 

Quốc tế ITEC, học bổng Học tập ITEC và Học bổng chương trình tiếng Anh IEEP. 

 Căn cứ vào điều kiện xét học bổng và qui tắc lấy từ trên xuống dưới 

 

 Cử nhân Quốc tế 
ITEC 

Học tập ITEC Tiếng Anh IEEP 

Bước 1 

Kết thúc thời gian 
tuyển sinh, hội đồng 
xét tuyển đề nghị danh 
sách đề cử cho HĐHB 

Kết thúc năm học, 
Phòng Giáo vụ gửi 
danh sách sinh viên đủ 
điều kiện đến HĐHB 

Trưởng Chương 
trình Anh ngữ IEEP 
gửi danh sách các 
sinh viên đủ điều 
kiện đến HĐHB 

Bước 2 

Căn cứ vào chỉ tiêu, số 
lượng và điều kiện xét 
học bổng để kiểm tra, 
rà soát, xét duyệt 

Tiến hành kiểm tra, rà 
soát và xét duyệt 

Tiến hành kiểm tra, 
rà soát và xét duyệt 

Bước 3 HĐHB phê duyệt HĐHB phê duyệt HĐHB phê duyệt 

Bước 4 
Ra quyết định theo 
danh sách được duyệt 

Ra quyết định theo 
danh sách được duyệt 

Ra quyết định theo 
danh sách được 
duyệt 
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Ghi chú: các mẫu văn bản: 

 Bảng đề nghị danh sách học bổng 

 Quyết định của BGĐ về chính sách học bổng 

 

6. Hội đồng xét duyệt học bổng (HĐHB) 

Được thành lập vào các thời điểm xét duyệt của từng học bổng. 

Bao gồm: 

 Ban Giám Đốc 

 Trưởng Phòng Kế toán 

 Trưởng Phòng Giáo vụ 

 Trưởng Chương trình Anh ngữ IEEP 

 Trưởng Phòng Công tác sinh viên 

 

  Tp.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2015 

 Trưởng Phòng Kế toán Giám đốc 

 (Đã ký) (Đã ký) 

 


