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QUY ĐỊNH
Về việc xét cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2669/QĐ-ĐHBK-CTSV
ngày 20/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy định này được áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy (không áp dụng
cho sinh viên học văn bằng thứ 2), học viên cao học theo định hướng nghiên cứu và
nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là sinh viên) của Trường Đại học Bách khoa Hà
Nội (viết tắt là ĐHBK Hà Nội).
Điều 2. Chính sách và loại học bổng
Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện các chính sách học bổng với mục đích khuyến
khích những sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập và rèn luyện, đồng
thời tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại
Trường. Học bổng gồm các loại sau:
1. Học bổng tài năng (HB tài năng): Là phần thưởng (Award) dành cho sinh
viên đại học có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập và có kết quả rèn luyện tốt.
2. Học bổng hỗ trợ học tập (HB hỗ trợ học tập): Là học bổng (Scholarship)
dành cho sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả rèn luyện tốt. Học bổng
hỗ trợ học tập có hai loại: Học bổng toàn phần và học bổng bán phần, trong đó học
bổng bán phần bằng 50% học bổng toàn phần.
3. Học bổng nghiên cứu (HB nghiên cứu): Dành cho học viên cao học (HVCH)
và nghiên cứu sinh (NCS) có những công bố khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín
quốc tế (thuộc danh mục ISI hoặc Scopus). Học bổng nghiên cứu có hai loại: Học
bổng toàn phần và học bổng bán phần, trong đó học bổng bán phần bằng 50% học
bổng toàn phần.
4. Học bổng tài trợ (HB tài trợ): Là học bổng của các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước (sau đây gọi chung là nhà tài trợ) dành cho sinh viên thông qua các thỏa
thuận về việc cấp học bổng với Nhà trường hoặc qua các thông báo tài trợ học bổng
cho sinh viên của Trường.
Điều 3. Quỹ học bổng
Quỹ học bổng của Trường được hình thành từ nguồn học phí, các nguồn kinh
phí tự có hợp pháp của Trường và các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
Điều 4. Nguyên tắc xét, cấp học bổng
1. Học bổng được xét theo các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Điều 6,7,
8, 9 và 10 của Quy định này;
2. Sinh viên được cấp HB hỗ trợ học tập có thể tiếp tục được cấp học bổng
trong các năm tiếp theo nếu đạt điều kiện duy trì học bổng theo quy định tại Điều 8;
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3. Không xét cấp HB hỗ trợ học tập cho sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính
sách đã được miễn, giảm học phí;
4. HVCH/ NCS đã nhận nguồn hỗ trợ học phí từ các tổ chức, cá nhân sẽ không
được xét cấp học bổng nghiên cứu;
5. Sinh viên được nhận không quá một học bổng tài trợ trong mỗi năm học.
Điều 5. Mức học bổng
1. Mức HB tài năng và HB hỗ trợ học tập: Được ban hành hàng năm theo quyết
định của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội;
2. Mức HB nghiên cứu toàn phần: Bằng học phí cả khoá đào tạo thạc sĩ/ tiến sĩ;
3. Mức HB tài trợ: Được quy định trong thông báo tài trợ hoặc trong văn bản
thoả thuận về việc cấp học bổng giữa ĐHBK Hà Nội với các nhà tài trợ.
Điều 6. Tiêu chuẩn và quy trình xét cấp học bổng tài năng
1. Đối với sinh viên năm thứ nhất
a) Tiêu chuẩn
Sinh viên có xếp loại hạnh kiểm cả 3 năm THPT đạt loại tốt và đạt một trong
các điều kiện sau sẽ được cấp học bổng tài năng:
- Đạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc Châu Á;
- Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia của môn thi trong tổ hợp xét
tuyển vào Trường ĐHBK Hà Nội;
- Thủ khoa đầu vào của Trường ĐHBK Hà Nội.
b) Quy trình
- Căn cứ vào kết quả tuyển sinh đại học, Nhà trường sẽ tổ chức xét và công bố
danh sách sinh viên được cấp học bổng tài năng trước ngày 15/9 hàng năm;
- Học bổng tài năng được cấp theo năm học và được chi trả một lần.
2. Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi
a) Tiêu chuẩn
Sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau sẽ được xét cấp học bổng tài năng:
- Tích lũy đủ số tín chỉ theo qui định xếp hạng trình độ năm học;
- Không có học phần điểm F tại thời điểm xét cấp học bổng;
- Điểm học tập trung bình tích lũy (CPA) ≥ 3,4;
- Điểm rèn luyện trung bình các học kỳ đã học ≥ 85.
b) Quy trình
- Nhà trường xét và công bố danh sách sinh viên được cấp học bổng tài năng
trước ngày 15/9 hàng năm;
- Học bổng tài năng được cấp theo năm học và được chi trả một lần.
Điều 7. Tiêu chuẩn và quy trình xét cấp học bổng hỗ trợ học tập
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1. Đối với học sinh năm cuối trung học phổ thông (THPT)
a) Tiêu chuẩn
Học sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau được đăng ký học bổng hỗ trợ học tập:
- Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn: Hộ nghèo/ cận nghèo hoặc hộ gia
đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
- Có hạnh kiểm 5 học kỳ THPT đạt loại tốt.
b) Quy trình
- Hàng năm Nhà trường công bố số suất học bổng hỗ trợ học tập;
- Học sinh đáp ứng đủ tiêu chuẩn học bổng hỗ trợ học tập đăng ký học bổng
trước ngày 31/01 hàng năm;
- Nhà trường xét và công bố danh sách học sinh được cấp học bổng trước ngày
30/4 hàng năm;
- Học bổng được cấp chính thức sau khi học sinh nhập học;
- Học bổng được cấp theo năm học và được chi trả theo học kỳ.
2. Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi
a) Tiêu chuẩn
Sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện sau được đăng ký học bổng hỗ trợ học tập:
- Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn: Hộ nghèo/ cận nghèo hoặc hộ gia
đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
- Tích lũy đủ số tín chỉ theo qui định xếp hạng trình độ năm học;
- Điểm học tập trung bình tích lũy (CPA) ≥ 2,0;
- Điểm rèn luyện trung bình các học kỳ đã học ≥ 80.
b) Quy trình
- Sinh viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn học bổng hỗ trợ học tập hoàn thành hồ sơ
đăng ký học bổng trước ngày 31/7 hàng năm;
- Nhà trường xét và công bố danh sách sinh viên được nhận học bổng trước
ngày 30/10 hàng năm;
- Học bổng hỗ trợ học tập được cấp theo năm học và được chi trả theo học kỳ.
Điều 8. Điều kiện và quy trình xét duy trì học bổng hỗ trợ học tập
1. Điều kiện
Sinh viên đang nhận học bổng hỗ trợ học tập đáp ứng đủ các điều kiện sau được
xét duy trì học bổng trong năm học tiếp theo:
- Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn: Hộ nghèo/ cận nghèo hoặc hộ gia
đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
- Có kết quả học tập trung bình tích lũy (CPA) như sau:
+ Từ 2,0 trở lên đối với sinh viên hết năm thứ nhất;
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+ Từ 2,25 trở lên đối với sinh viên hết năm thứ 2;
+ Từ 2,5 trở lên đối với sinh viên hết năm thứ 3 trở đi;
- Có điểm rèn luyện trung bình các học kỳ đã học ≥ 80.
2. Quy trình
- Nhà trường công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện về kết quả học tập và
rèn luyện để xét duy trì học bổng hỗ trợ học tập trước ngày 30/8 hàng năm;
- Sinh viên đủ điều kiện cần nộp giấy xác nhận hoàn cảnh kinh tế gia đình trước
ngày 30/9 hàng năm;
- Nhà trường xét và công bố danh sách sinh viên được duy trì học bổng trước
ngày 30/10 hàng năm.
Điều 9. Tiêu chuẩn và quy trình xét cấp học bổng nghiên cứu
1. Đối với học viên cao học
a) Tiêu chuẩn
Học viên cao học đạt đủ các điều kiện sau sẽ được xét cấp học bổng:
- Tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên;
- Học chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và không thuộc
diện gia hạn thời gian học tập;
- Là tác giả chính của 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI hoặc tác
giả chính của 02 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục Scopus sẽ được xét cấp học bổng
toàn phần; là tác giả chính của 01 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục Scopus sẽ được
xét cấp học bổng bán phần.
b) Quy trình
- Học viên cao học đủ điều kiện cần nộp hồ sơ đăng ký học bổng vào tháng 4 và
tháng 10 hàng năm;
- Danh sách HVCH được cấp học bổng được công bố trước ngày 30/5 và 30/11
hàng năm;
- Học bổng nghiên cứu được chi trả theo năm học.
2. Đối với nghiên cứu sinh
a) Tiêu chuẩn
Nghiên cứu sinh đạt đủ các điều kiện sau sẽ được xét cấp học bổng:
- Đang trong thời gian đào tạo nghiên cứu sinh và không thuộc diện gia hạn thời
gian học tập, nghiên cứu;
- Nếu là tác giả chính của 02 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI,
trong đó có 01 bài thuộc nhóm Q1 sẽ được cấp học bổng toàn phần; nếu là tác giả
chính của 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI thuộc nhóm Q1 hoặc 02 bài
báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI sẽ được cấp học bổng bán phần.
b) Quy trình
- NCS đủ điều kiện cần nộp hồ sơ đăng ký học bổng vào tháng 10 hàng năm;
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- Danh sách NCS được cấp học bổng được công bố trước ngày 30/11 hàng
năm;
- Học bổng nghiên cứu được chi trả theo năm học.
Điều 10. Quy trình xét cấp học bổng tài trợ
- Căn cứ vào thoả thuận về việc cấp học bổng với các nhà tài trợ hoặc thông báo
cấp học bổng của các nhà tài trợ, Nhà trường sẽ thông báo để sinh viên đăng ký;
- Nhà trường phối hợp với nhà tài trợ tổ chức xét và công bố danh sách sinh
viên được cấp học bổng.
Điều 11. Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng
Sinh viên đăng ký học bổng bằng hình thức trực tuyến (online) và nộp những
giấy tờ cần thiết theo quy định của từng loại học bổng như sau:
1. Học bổng hỗ trợ học tập
- Đơn đăng ký xét cấp học bổng hỗ trợ học tập;
- Hồ sơ minh chứng hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn: Giấy chứng nhận hộ
nghèo/ cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (có xác
nhận của địa phương nơi gia đình sinh viên cư trú).
2. Học bổng nghiên cứu
- Đơn đăng ký xét cấp học bổng nghiên cứu;
- Minh chứng các bài báo đã được đăng theo quy định.
3. Học bổng tài trợ
- Đơn đăng ký xét cấp học bổng tài trợ;
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu cụ thể của từng loại học bổng.
Điều 12. Hội đồng xét học bổng
1. Hội đồng xét học bổng của Trường được thành lập theo quyết định của Hiệu
trưởng Trường ĐHBK Hà Nội. Hội đồng có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng trong việc
xét cấp học bổng trên cơ sở các quy định hiện hành.
2. Thành viên Hội đồng xét học bổng
a) Hội đồng xét học bổng tài năng, học bổng hỗ trợ học tập gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Là thành viên Ban Giám hiệu;
- Các thành viên của Hội đồng là đại diện các đơn vị: Phòng Công tác Sinh
viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tuyển sinh, Phòng Tài chính - Kế toán, Đoàn Thanh niên,
Hội sinh viên Trường và đại diện các đơn vị có liên quan.
b) Hội đồng xét học bổng nghiên cứu gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Là thành viên Ban Giám hiệu;
- Các thành viên của Hội đồng là đại diện các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng
Công tác Sinh viên, Phòng Tuyển sinh, Phòng Tài chính - Kế toán và đại diện các đơn
vị có liên quan trong Trường.
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c) Hội đồng xét học bổng tài trợ: Căn cứ vào từng học bổng cụ thể, Nhà trường
sẽ phối hợp với nhà tài trợ để thành lập Hội đồng.
Điều 13. Điều khoản thi hành
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quy
định này hết hiệu lực thi hành.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Văn Tớp
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