BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số:
/HB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO
(V/v Xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2013-2014)
Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn
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Thông tin về học bổng:
- Đơn vị tài trợ: Hội Thiện nguyện VNHELP (Quỹ Y tế Giáo dục Văn hoá VnHelp).
- Số suất: 26
- Số tiền mỗi suất: 250USD
Điều kiện được xét học bổng:
- Sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP. HCM;
- Có điểm học tập năm học 2012-2013 đạt từ 6.5 (thang điểm 10) và 2.5 (thang điểm 4) trở lên
(đối với sinh viên các khoá cũ); hoặc có điểm tuyển sinh Cao đẳng, Đại học với điểm tổng các
môn thi từ 16.0 điểm trở lên (đối với sinh viên năm 1);
- Hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn (hộ nghèo, mồ côi cha mẹ…)
- Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm 2013.
Hồ sơ xin học bổng
- Đơn đề nghị xét cấp học bổng của sinh viên (theo mẫu đơn của VNHELP);
- Bảng điểm học tập năm 2012-2013;
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn;
- Một bài luận văn dài từ 500 đến 1000 chữ (bắt buộc đánh máy), theo một trong những đề tài
sau đây:
a) Ngoài việc học tập, bạn có thú vui giải trí nào không? Thú vui này có giúp ích gì trong cuộc
sống của bạn không? Bạn hãy viết về thú giải trí này.
b) Bạn hãy nói về một người bạn có quan hệ cá nhân đã có ảnh hưởng lớn đến cách suy nghĩ cũng
như dự tính về tương lai của bạn.
c) Bạn hãy nêu vài thí dụ thực tế về sự tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như
trong hoạn nạn mà bạn biết.
d) Bạn hãy kể lại một tình huống hay sự kiện mà bạn đã chứng kiến trong cuộc sống hằng ngày và
đã gây ấn tượng với bạn (khiến bạn vui vẻ lạc quan hoặc băn khoăn suy nghĩ).
Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ
- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn (qua Trợ lý Quản lý sinh viên)
- Thời hạn nhận hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách (theo mẫu) đề cử 02 sinh viên được
nhận học bổng kèm hồ sơ gửi về P.Công tác Sinh viên trước 16g00 ngày 9 tháng 10 năm 2013.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Ban giám hiệu (để báo cáo);
-Lưu VT, P.CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

