Học bổng Agribank 11/2011

Căn cứ Quỹ học bổng tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh An Phú, Trường
thông báo chương trình học bổng tài trợ dành cho sinh viên từ năm thứ II đến năm thứ V năm học 2011 - 2012
như sau:
Trị giá học bổng: 3.000.000 đ/suất
Mỗi Khoa: xét trao 01 sinh viên
Thời gian - Địa điểm nộp hồ sơ:
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 07/11 đến 17h00 ngày 15/11/2011
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên, B006
Thời gian trao học bổng: Dự kiến ngày 30/01/2012
Đối tượng:
Sinh viên từ năm thứ II đến năm thứ V (không xét cho sinh viên năm I)
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nỗ lực vươn lên trong học tập
Bản thân gặp khó khăn đột xuất (tai nạn, ốm đau), riêng trường hợp này sẽ xem xét hoàn cảnh thực tế,
không khống chế về mức điểm TBC học tập.
Sinh viên thuộc diện dân tộc ít người, hộ khẩu thường trú ở vùng sâu, vùng xa
Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, các phong trào ở Kí túc xá, hoặc phong trào ở địa phương nơi
cư trú
Chưa nhận được bất cứ một học bổng tài trợ nào.
Tiêu chuẩn:
Điểm TBC học tập năm học 2010 - 2011 từ 7,5 trở lên, không bị nợ môn
Điểm rèn luyện từ 80 trở lên (loại Tốt)
Hồ sơ học bổng bao gồm:
Đơn xin học bổng (theo mẫu, truy cập trên www.hcmup.edu.vn.vn hoặc địa chỉ email:
phongctct@hcmup.edu.vn )
Bảng điểm tích lũy năm học 2010 - 2011 (do phòng Đào tạo cấp)
Giấy chứng nhận, bản sao các giấy tờ chứng minh kèm theo như gia đình khó khăn, bằng khen, giấy khen,
các thành tích hoạt động (nếu có).
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