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THÔNG BÁO 

V  vi c nộp hồ sơ xét học bổng AMA 

 
Căn cứ Quỹ học bổng AMA, Trường thông báo chương trình học bổng tài trợ dành 

cho sinh viên trong năm học 2020 - 2021 như sau:  

1. Số lượng - Trị giá: 

- Số lượng: 10 suất  

- Trị giá: 600USD/suất/năm 

2. Đối tượng - Tiêu chuẩn: 

2.1 Đối tượng: 

      Sinh viên ngành sư phạm năm thứ 1 (khóa 46).  

2.2 Tiêu chuẩn: 

-  Hoàn cảnh gia đình khó khăn (cha, mẹ, anh, chị, em bị bệnh nặng hoặc bản thân bị 

bệnh nặng, bị khuyết tật; gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về tài chính 

không thể chu cấp cho con ăn học…). 

-   Đối với các sinh viên bản thân bị bệnh nặng, bị tai nạn hoặc khuyết tật, sẽ được xem 

xét trên hoàn cảnh thực tế và không bị khống chế bởi điểm thi đầu vào. 

-  AMA sẽ có đầy đủ quyền quyết định cấp học bổng cho người bị bệnh và khuyết tật. 

3. Thời gian - Địa điểm nộp hồ sơ: 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày thứ sáu 27/11/2020. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên, A.110 (gặp    

cô Trương Ngọc Dung). 

4. Hồ sơ học bổng: 

- Đơn xin học bổng AMA (theo mẫu); 

- Bài phát biểu cá nhân; 

- Danh sách giấy tờ đính kèm;  

- Bản sao công chứng giấy báo nhập học; 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời; 

- Sổ hộ nghèo/cận nghèo hoặc đơn xác nhận gia đình khó khăn; 

- Bằng khen, giấy khen giấy chứng nhận các thành tích đạt được trong v ng 3 năm 

gần nhất (nếu có); 

- Bản sao công chứng học bạ cấp 3; 

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 



5. Cách thức xét và trao học bổng: 

-  Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên nhận hồ sơ, sơ tuyển theo thứ tự 

đối tượng ưu tiên; 

-   Các hồ sơ học bổng sau khi đã được sơ tuyển, nhà tài trợ sẽ phỏng vấn trực tiếp            

để quyết định. Sinh viên được chọn tham dự phỏng vấn theo yêu cầu và lịch hẹn 

của nhà tài trợ; 

-    Nhà tài trợ thông báo danh sách sinh viên được cấp học bổng; 

-  Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên tổ chức Lễ trao học bổng và thực 

hiện các thủ tục hành chính liên quan để chuyển tiền qua tài khoản cá nhân của sinh 

viên. 

Lưu ý: Si   viê  được xét cấ   ọc bổ g   ải mở t i k oả  cá   â  tại Ngâ     g 

NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú. 

 

 

Nơi nhận:              KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Các khoa,        PH  HIỆU TRƯỞNG 

- Đoàn TN -Hội SV;        

- Lưu: TC-HC, CTCTHSSV.          (Đã k ) 

                            Hu nh Văn Sơn 

 

 
 

  


