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Độc lập - Tư do - Hạnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 “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

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg,
ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của
Hiệu trưởng các trường đại học;
Căn cứ Quyết định số 1924/QĐ-TTg, ngày 06/10/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt đề án tự chủ cơ chế hoạt động của Trường Đại học Bách khoa
Hà Nội;
Căn cứ Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo ban hành theo Quyết định số
22/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 19/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà
Nội;
Căn cứ Quy định về việc xét cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Bách
khoa Hà Nội” ban hành kèm theo theo Quyết định số 2669/QĐ-ĐHBK-CTSV ngày
20/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên và Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 9 của 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 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Bách khoa Hà Nội, như sau:
“1. Đối với học viên cao học:
a) Tiêu chuẩn:
+) Học viên cao học thuộc những diện sau sẽ được xét cấp học bổng toàn phần:
- Trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu, tập
trung toàn thời gian tại Trường theo hình thức xét tuyển; và tốt nghiệp chương trình
đại học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trường) không quá
1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh và có kết quả học tập chương trình đại học đạt
loại giỏi trở lên.
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- Học viên là tác giả chính theo địa chỉ của Trường 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.
+) Học viên cao học thuộc diện sau sẽ được xét cấp học bổng bán phần tương
đương 50% học phí của chương trình đào tạo chuẩn:
- Trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu, tập
trung toàn thời gian tại Trường theo hình thức xét tuyển; và tốt nghiệp chương trình
đại học của Trường không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh và có kết quả học
tập chương trình đại học đạt CPA từ khá trở lên.
- Học viên là tác giả chính theo địa chỉ của Trường của 01 bài báo đăng trên tạp
chí thuộc danh mục Scopus.
+) Học viên cao học đã tốt nghiệp đại học của Trường không quá 3 năm tính
đến thời điểm tuyển sinh và có kết quả học tập chương trình đại học đạt loại giỏi; hoặc
học viên đã tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi tại trường khác không quá 1 năm tính đến
thời điểm tuyển sinh; hoặc học viên có quốc tịch nước ngoài được xét cấp học bổng
nếu trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu, tập trung
toàn thời gian tại Trường theo hình thức xét tuyển.
b) Quy trình:
- Hàng năm, Nhà trường sẽ công bố quyết định về số lượng, mức học bổng và
điều kiện về học lực đầu vào đối với các ứng viên.
- Học viên đủ điều kiện nộp Hồ sơ đề nghị cấp học bổng (theo mẫu) ngay sau
khi có quyết định công nhận trúng tuyển; hoặc khi có kết quả công bố công trình khoa
học.
- Học bổng được cấp vào cuối mỗi học kỳ của khóa học. Học viên sẽ bị loại
khỏi danh sách cấp học bổng nếu học không đúng tiến độ của chương trình chuẩn,
hoặc có điểm trung bình học kỳ (GPA) dưới 2,5.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Công tác sinh viên,
Đào tạo, Tài chính - Kế toán; và trưởng các các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS. Trần Văn Tớp

- Như Điều 3;
- Lưu HCTH, CTSV.

(đã ký)
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