
1  

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG 
 

1. BẬC ĐẠI HỌC 

a. Nhà trường xây dựng chính sách học bổng đa dạng, bao gồm: 

- Học bổng thủ khoa đầu vào; 

- Học bổng dành cho tân sinh viên của các tỉnh: Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, 

Bình Định, Quảng Ngãi, huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum đã hợp tác toàn diện với 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đạt điểm cao đầu vào (≥ 32/40 điểm) trong kỳ thi 

tuyển sinh đại học và nhập học tại Trường; 

- Học bổng dành cho tân sinh viên xuất sắc nhất thuộc tỉnh Ninh Thuận vượt khó 

đạt điểm cao đầu vào (≥ 30,67/40 điểm) trong kỳ thi tuyển sinh đại học và nhập học 

tại Trường; 

- Học bổng dành cho tân sinh viên xuất sắc nhất của Trường Trung học phổ thông 

đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng đạt điểm cao đầu vào (≥ 33,33/40 

điểm) trong kỳ thi tuyển sinh đại học và nhập học tại Trường; 

- Học bổng dành cho tân sinh viên đạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp 

quốc gia và nhập học tại Trường; 

- Học bổng chương trình đại học bằng tiếng Anh dành cho học sinh các 

Trường chuyên cả nước và một số Trường trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh; 

dành cho học sinh giỏi các Trường THPT đã hợp tác với Trường nhập học 

chương trình đại học bằng tiếng Anh; 

- Học bổng dành cho học sinh nhập học một số ngành có chính sách thu hút, 

cụ thể các ngành: Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thống kê, Toán 

ứng dụng, Công tác xã hội, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi 

trường, Bảo hộ lao động, Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông, Golf; 

- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế bao gồm học bổng toàn phần và học bổng 

bán phần cho các Lưu học sinh theo học chương trình đại học bằng tiếng Việt 

hoặc chương trình đại học bằng tiếng Anh; 

- Học bổng dành cho chương trình du học luân chuyển campus; 

- Học bổng khuyến khích dành cho Tân sinh viên có thành tích tiếng Anh đầu 

vào cao; 

- Học bổng khuyến khích học tập, rèn luyện dành cho những sinh viên đạt kết quả 

học tập và rèn luyện Giỏi, Xuất sắc trong năm học; 

- Học bổng sinh viên ở nội trú Ký túc xá: Sinh viên có nhiều thành tích đóng góp cho 

các hoạt động Ký túc xá hoặc sinh viên nội trú nghèo vượt khó học tập; không vi 

phạm nội qui, qui chế sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng hàng năm theo quyết 

định của Ban Giám hiệu; 

-    Học bổng sinh viên nghèo vượt khó: Những sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận 
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nghèo năm 2021 theo qui định của Nhà nước; sinh viên mồ côi; sinh viên có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn; vượt khó đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện sẽ được 

Nhà trường xét, cấp học bổng; 

-    Học bổng dành cho sinh viên là con, anh/chị em ruột Cán bộ công đoàn (cấp 

Ủy viên Ban chấp hành trở lên) đang công tác tại Liên đoàn Lao động các Tỉnh, Thành 

phố, Quận, Huyện, Công đoàn ngành tương đương; là cháu thuộc dòng họ Chủ tịch 

Tôn Đức Thắng; là con cháu thuộc các gia đình trước đây ở trên đất của cơ sở Tân 

Phong; là con của Giảng viên - Viên chức của Nhà trường; … đều được Nhà trường 

cấp học bổng; 

- Học bổng dành cho anh/chị em ruột đang theo học ngành chính tại Trường theo 

đúng khóa học sẽ được Nhà trường cấp học bổng; 

 -      Học bổng dành cho sinh viên ngành Quản lý thể dục thể thao đạt thành tích 

xuất sắc trong lĩnh vực thể dục thể thao; 

 -      Học bổng các Khoa cấp cho sinh viên. 

b. Khen thưởng: Những sinh viên đạt kết quả cao trong các cuộc thi về kỹ năng tin 

học; đạt thành tích cao trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, các cuộc thi 

chuyên môn học thuật, hoạt động văn thể mỹ… được Nhà trường khen thưởng, 

tuyên dương. 


