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CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG 

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 quy định tại Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP 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 hoặc 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 được qui định theo 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP, 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 không vi phạm pháp 

luật; Nội qui, qui định của Nhà trường và thỏa các điều kiện về học tập, rèn luyện. 

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, 

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 

năm 2019 và nhập học tại Trường;  

- 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.  
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- Học bổng sinh viên nghèo vượt khó: Những sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2019 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 (cùng cha mẹ) đang theo học ngành chính tại Trường 

theo đúng khóa học sẽ được Nhà trường cấp học bổng. 

- 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 12/2019), Nhà trường đã cấp học bổng hơn 16 tỷ đồng 

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

trên 8 tỷ đồng dành cho bậc đại học. 

 2. BẬC SAU ĐẠI HỌC 

1. Học bổng trình độ đào tạo thạc sĩ: 

Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo: 

- Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự xét tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, 

trúng tuyển và nhập học; 

- Học viên dự thi tuyển sinh đầu vào đạt loại xuất sắc và nhập học. 

Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo: 

- Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự thi tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; 

trúng tuyển và nhập học; 

- Giảng viên, viên chức của TDTU trúng tuyển và nhập học; 

- Học viên có điểm trung bình tích lũy năm thứ nhất đạt từ loại giỏi trở lên. 

Học bổng 25% cho 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. 

2. Học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ: 



3 
 

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 sinh: 

- Học bổng toàn phần (100%): 172.000.000 đồng 

- Học bổng bán phần (50%): 86.000.000 đồng 

- Học bổng hỗ trợ (25%): 43.000.000 đồng 

3. Học bổng đối với lưu học sinh nước ngoài 

- Học bổng toàn phần: i) toàn bộ học phí và phí ký túc xá; hoặc ii) toàn bộ học phí và sinh 

hoạt phí; hoặc iii) toàn bộ học phí, phí ký túc xá và sinh hoạt phí. 

- Học bổng bán phần: i) 50% học phí và phí ký túc xá; hoặc ii) 50% học phí và sinh hoạt phí; 

hoặc iii) 50% học phí, phí ký túc xá và sinh hoạt phí. 

- Học bổng hỗ trợ: i) hỗ trợ một phần học phí; hoặc ii) hỗ trợ toàn bộ phí ký túc xá; hoặc iii) 

hỗ trợ một phần sinh hoạt phí; hoặc iv) những hỗ trợ khác theo quyết định của Hiệu trưởng 

cho từng trường hợp cụ thể. 

4. Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ 

- Được nhận thu nhập hàng tháng như Nghiên cứu viên cơ hữu căn cứ theo sản phẩm khoa 

học theo từng năm đã đăng ký; 

- Hỗ trợ chỗ ở đối với người nước ngoài; 

- Hỗ trợ trang thiết bị để nghiên cứu và làm việc tại một phòng thí nghiệm hoặc theo sự bố 

trí của người hướng dẫn. 

 

 


