
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO NGƯỜI HỌC TẠI TDTU 
1. BẬC ĐẠI HỌC 

Các dạng học bổng và đối tượng được hưởng học bổng: 

a. Miễn, giảm học phí: Sinh viên thuộc diện chính sách được xác định bởi Chính phủ như con của 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 

con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; 

con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; sinh viên bị 

tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; sinh viên là người dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo;… được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo Nghị định hiện 

hành. 

b. Hỗ trợ phần chênh lệch học phí: Sinh viên diện chính sách, hộ nghèo (theo Nghị định hiện 

hành), phần học phí chênh lệch giữa mức học phí của Nhà trường với mức học phí được miễn - 

giảm của Nhà nước, sẽ được Nhà trường hỗ trợ khi thỏa các điều kiện về học tập, rèn luyện, kỷ 

luật. 

c. Hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

qui định của Nhà nước được hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định hiện hành. 

d. Học bổng: 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 đã 

hợp tác toàn diện với Trường Đại học Tôn Đức Thắng đạt điểm cao đầu vào (≥ 22 điểm) trong 

kỳ thi tuyển sinh đại học; 

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

đầu vào (≥ 22 điểm) trong kỳ thi tuyển sinh đại học; 

- 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 (≥ 25 điểm) trong kỳ thi tuyển 

sinh đại học; 

- 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 diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hoàn cảnh gia đình 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 cán bộ hoặc là con, anh chị em ruột cán bộ chuyên trách công 

đoàn từ cấp Huyện trở lên; 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 GV-VC, hoặc con, vợ, chồng GV-VC 

của Nhà trường; … đều có chính sách miễn giảm học phí cụ thể. 

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

các học viên học toàn thời gian hoặc ngắn hạn tại TDTU 

e. Khen thưởng:Những sinh viên đạt kết quả cao trong các cuộc thi về kỹ năng (ngoại ngữ, tin 

học,… ), về chuyên môn, về nghiên cứu khoa học, về các hoạt động văn thể mỹ … đều được 

Nhà trường khen thưởng. 



Từ năm học 2017-2018 đến nay (tháng 3/2019), Nhà trường đã cấp học bổng hơn 11 tỷ đồng 

và thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng chính sách trên 6 tỷ 

đồng dành cho bậc đại học. 

2. BẬC SAU ĐẠI HỌC: 

a. Đối tượng: 

- Học viên đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường đại học Tôn Đức Thắng; 

- Nghiên cứu sinh đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường đại học Tôn Đức 

Thắng; 

- Nghiên cứu sinh đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ khác, tự nguyện chấp thuận 

các điều kiện của chính sách học bổng này và nộp hồ sơ đăng ký học bổng; 

- Nghiên cứu sinh đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ; 

- Lưu học sinh quốc tế đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ sau đại học của Trường đại 

học Tôn Đức Thắng; đăng ký xin tài trợ học bổng theo chính sách học bổng của Trường đại học Tôn Đức 

Thắng. 

b. Giá trị học bổng: 

- Giá trị học bổng được xác định theo từng năm và theo từng trình độ đào tạo. 

- Người học được nhận học bổng theo từng học kỳ vào tài khoản cá nhân của mình. 

• Đối với người Việt Nam: 

Các loại hình học bổng trình và điều kiện cấp học bổng trình độ đào tạo thạc sĩ: 

− Học bổng có giá trị 50% học phí toàn khóa đào tạo: Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Trường đại 

học Tôn Đức Thắng, dự xét tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học; 

− Học bổng có giá trị 30% học phí toàn khóa đào tạo: 

+ Sinh viên tốt nghiệp loại khá của Trường đại học Tôn Đức Thắng dự thi tuyển sau khi tốt 

nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học; 

+ Giảng viên, viên chức của Trường đại học Tôn Đức Thắng trúng tuyển và nhập học. 

− Học bổng có giá trị 25% học phí toàn khóa đào tạo: 

+ Cựu sinh viên của TDTU trúng tuyển và nhập học; 

+ Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường đại học công lập khác dự thi tuyển sau khi tốt 

nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học; 

+ Giáo viên các tỉnh đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học. 

Các loại hình học bổng trình và điều kiện cấp học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ: Trường đại học Tôn Đức 

Thắng có chính sách học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ dựa trên cam kết công bố quốc tế ISI/SCOPUS của 

nghiên cứu: 

− Học bổng toàn phần: Học bổng có giá trị 100% học phí toàn khóa đào tạo. 

− Học bổng bán phần: Học bổng có giá trị 50% học phí toàn khóa đào tạo. 

− Học bổng hỗ trợ: Học bổng có giá trị 25% học phí toàn khóa đào tạo. 

• Đối với người nước ngoài: 

Trình độ thạc sỹ: 

- Tốt nghiệp đại học ngành đúng với chuyên ngành học thạc sĩ. 

- Điểm tích lũy trung bình đại học (GPA) mức khá-giỏi trở lên (Học bổng 100% cấp cho loại xuất 

sắc; Học bổng 50% cấp cho loại giỏi; Học bổng 25% cấp cho loại khá-giỏi). 

- Trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 600, TOEFL iBT 50, IELTS 5.5, PET/FCE 160, hoặc học 

chương trình đại học bằng ngôn ngữ tiếng Anh. 

- Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường đại học công lập, được xếp hạng trong THE/QS/URAP 

- Giá trị học bổng: 

o Học bổng 100% cho toàn khóa đào tạo, gồm:  

Học bổng toàn khóa đối với khối ngành Kinh tế - Xã hội là 40.400.000 đồng và khối ngành 

Tự nhiên – Kỹ thuật là 47.450.000 đồng. Riêng ngành Tesol là 49.550.000 đồng. 



Học bổng học tiếng Việt đối với ngành TESOL (đạt mức độ B2) là 14.080.000 đồng. Mức học 

phí học tiếng Việt đối với ngành còn lại (đạt mức độ giao tiếp A2) là 7.040.000 đồng. 

Học bổng ký túc xá tính cho 2 năm học chính là 7.200.000 đồng (chi phí KTX là 300.000 

đồng/tháng). 

o Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo, gồm:  

Học bổng toàn khóa đối với khối ngành Kinh tế - Xã hội là 20.200.000 đồng và khối ngành 

Tự nhiên – Kỹ thuật là 23.725.000 đồng. Riêng ngành Tesol là 24.775.000 đồng. 

o Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo, gồm:  

Học bổng toàn khóa đối với khối ngành Kinh tế - Xã hội là 10.100.000 đồng và khối ngành 

Tự nhiên – Kỹ thuật là 11.862.500 đồng. Riêng ngành Tesol là 12.387.500 đồng. 

Trình độ tiến sĩ: 

- Tốt nghiệp thạc sĩ ngành đúng với chuyên ngành học tiến sĩ. 

- Điểm tích lũy trung bình hệ đại học và thạc sĩ (GPA) mức khá-giỏi trở lên (Học bổng 100% cấp 

cho loại xuất sắc; Học bổng 50% cấp cho loại giỏi; Học bổng 25% cấp cho loại khá-giỏi). 

- Trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEFL iBT 60, IELTS 6.0, PET/FCE 169, hoặc học chương trình 

đại học bằng ngôn ngữ tiếng Anh. 

- Ưu tiên tốt nghiệp từ các trường đại học công lập, được xếp hạng trong THE/QS/Urap. 

- Ưu tiên có thành tích công bố khoa học quốc tế bài báo ISI/Scopus. 

- Giá trị học bổng: 

Trường có chính sách học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ dựa trên cam kết công bố quốc tế ISI/SCOPUS 

của nghiên cứu sinh trong thời gian đào tạo 3 năm: 

o Học bổng toàn phần (100%), gồm: 

Học bổng chương trình học chính là 172.000.000 đồng. 

Học bổng tiếng Việt (đạt mức độ B1) là 9.680.000 đồng. 

Học bổng ký túc xá tính cho 3 năm học chính là 10.800.000 đồng (chi phí KTX là 300.000 

đồng/tháng). 

o Học bổng bán phần (50%): Học bổng chương trình học chính là 86.000.000 đồng. 

o Học bổng hỗ trợ (25%): Học bổng chương trình học chính là 43.000.000 đồng. 

3. BẬC SAU TIẾN SĨ: 

a. Điều kiện xét học bổng cho postdoc 

- Ứng viên có học vị tiến sĩ.  

- Là tác giả chính ít nhất 02 công trình báo ISI nếu thuộc khối tự nhiên – kỹ thuật và là tác giả chính 

của ít nhất 01 công trình báo ISI hoặc 02 bài Scopus nếu thuộc khối kinh tế - xã hội. 

- Có thư giới thiệu của giáo sư hướng dẫn tiến sĩ và chuyên gia trong cùng lĩnh vực nghiên cứu. 

- Trình độ tiếng Anh lưu loát. 

b. Giá trị học bổng postdoc 

- Thu nhập hàng tháng như nghiên cứu viên cơ hữu.  

- Hỗ trợ ký túc xá. 

- Hỗ trợ trang thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất nghiên cứu từ phòng lab của Nhà trường. 

- Các chi phí khác nếu khi được Hiệu trưởng phê duyệt như chi phí hội thảo, công tác phí, chi phí 

vé máy bay… 
 

 
 


