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QUYET DINH
ye viêc ban hãnh Quy d!nh ve hçc bng khuyn khIch hoc tp BHCQ
nàm hçc 2017-2018

HIU TRU'ONG
TRUdNG DAI HQC KS THUAT CONG NGHIP
CAn cü nghj djnh 31/CP ngày 4/4/1994 cüa ChInh phü v vic thãnh lp Dai hQc
a
Thai Nguyen;
CAn cr Thông tu 08/2014/TT-BGD&DT ngày 20/3/2014 cüa B0^ tru&ng Bô giáo
dijc vã Dào tao v8 vic ban hành Quy che^ tol chcrc và hoat dông cUa dai hoc vUng va cAc
ca sà giáo d%lc dai h9c thành viên;
CAn cir vào quyt djnh so^ 2424/QD-DH1'N ngày 22/10/2015 cüa Giám d6c Dai
h9c Thai Nguyen ve vic ban hành Quy djnh thim vii, quyn han cüa Dai hoc Thai
Nguyen, các co, sâ giáo dic dai hçc thành viên và dun vi trirc thuc;
Can cir quy& djnh s6 44/QD-BGD & DT ngày 15 tháng 8 nAm 2007 cüa Bô
tru&ng Bô gião dic và Dào tao quyt djnh v8 h9c bng khuyn khIch h9c tp vci HSSV
trong các ccr sâ giáo dc Dai hQc và TCCN thuc hq^ thng giáo dic quôc dan;
Theo d nghj cüa Ong Tru&ng phông Cong tác HSSV,

QUYET DINH:
Diu 1. Ban hánh kern theo Quyt djnh nay "Quy djnh ve^ hçc bng khuyn khIch
hQc tp cho sinh viên Dai hoc chmnh quy nAm hoc 2017-2018".
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu krc trong nAm h9c 2017-2018.
Diu 3. Thu tnrâng các dan vi, trumg các khoa va tru&ng bq^ mon lien quan chju
trãch nhim thi hành quy& dnh này./3...Ni nhin:
- Dãng üy, BGH (dé b/c);
- Nhtx diêu 3 (d tlh);
- Website;
-Luu VT, CT HSSV.
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tiêu chun xét hyc bng khuyn khich (HBKK)
Sinh vien he^ Dai h9c chfnh quy trong tmng có thành tIch tot trong h9c ttp Va rén
1uyn theo các tiêu chu.n duài day sd ducic xem xët d8' cp hoc bng khuyn khIch
(HBKK) nAm h9c 2017-2018.
Tong s tin chi cüa các hoc phin hQc In thir nh&t trong hoc k' ~: 10, không có
hc phn nào bj dim F. Dim trung bInh chung cüa các h9c phn hoc thi lan 1, cUa các
h9c ph.n hc 1n thu nMt, trong hc kS' chInh ~! 2,8;
Dim rèn 1uyn dat tir ~: 70 dim;
Sinh vien hoc tu k' thu nht dn k' thr tu không ãp di,ing tiêu chuAn tiêng Anh,
sinh viên h9c tir kSi thfr 5 tr& di áp diing tiêu chun ting Anh cu the^ theo tung mCrc h9c
Vi
bng (niur c miic 3); Nu sinh
chua dat tiêu chun ting Anh chi có the^ nhn hoc
bang loai khuyn khIch.
Không vi pham ni quy, quy dnh cüa Nhà ni.râc và Nhà tnr?mg;
Dang h9c trong thai gian dào tao chun tai Truông và tham gia My dU các cuOc
thi do Dàng üy, Nhà tru?ng và các t0^ chtrc Doàn the^ phát dng;
2. Nguyen tic xét HBKK
Thrc hin xét các sinh viên & k We xá truàc, khi con chi tiêu mâi xét den các
Vi
sinh en a ngoi trU.
Dim xp thCr ti,r uu tiên
xët h9c bng khuyn khIch dirge tInh theo tich s cüa
tong s6 tin chi hçc các h9c phAn lAn thur nht Va dim TBC cu,a các h9c phAn h9c lAn titu
nhAt (dd quy veA thang dim 4).
Khi CO nhiu sinh viên có cac diu kin ging nhau së xét den di tuvng chInh
sách, dim rèn luyn, murc d tham gia các hoat dng phong trão, ngoi khOa...
Can cur so^ tin HBKK cüa tnrOng phân bo cho the khoa, Hi dong khoa dira theo
the tiêu chuAn và nguyen the trên
d xét và lp danh sách dà nghj cp HBKK cho sinh
viên cUa khoa gCri len Hi dng Nhã tru?ng.
Hi dng xét HBKK Nhà trithng can cur vào các tiêu chuAn và de nghj cüa eac
khoa (Bo^ mon trrc thuc), thirc hin xét duyt lAn cui.
Di vOi sinh viên khóa tuyn sinh 2017 (K53) thrçic nhn hc bng toàn phAn
cüa nhã tmOng, th%rc hin xét theo các tiêu chi blnh thurng nhung imrc duçrc hu&ng hçc
bong &rçrc tinh cu the^ nhir sau:
+ Sinh viên dat hoc being khuyn khIch loai Xutt sc së tip tic nhtn h9c bng
toàn phAn O hoc kS' ke^ tip và nhn muc hoc bng khuyn khIch hoc t.p tu(mg throng
loai GiOi.
+ Sinh viên dat hoc bng khuyn khIch loai GiOi s tip tic nhn hoc bng toàn
phAn a h9c kS' ká tip vã nhn muc hoc bong khuyn khIch hoc tp Wong throng load
Khá.
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+ Sinh viên dat hoc bng khuy&n khIch 1oi Khá se tip tic duçxc nhn hçc bong
toàn phn a hçc k' ke^ tip.
3. Các mfrc hQc bng và diêu kiin du'ç'c hir&ng HBKK.
3.1. Giá trj các mfrc h9c bang
Mi'rc h9c bng loai xut sic:
1.200.000 VND/tháng.
Mirc h9c bng loai giOi:
800.000 VND/tháng.
Müc h9c b6ng loai khá:
400.000 VND/tháng.
Mrc khuyn khIch:
200.000 VND/tháng.
3.2. Dieu k4n dat cdc mác hoc hông
3.2.1. M'c hoc bang logi xuát sac
Cp cho nhüng sinh viên dü tiêu chun x& và dat các diu kin sau:
Dim TBC cüa các hc phn h9c lAn thir nht > 3,6;
Dim rèn 1uyn 90 dim;
Dim Toefl-ITP 450 d& vói sinh vien hoc tp tai tnthng tü hoc kS' thu 5 tth di.
3.2.2. M&c hoc bang logi giói
Ctp cho nhüng sinh viên dü tiêu chuAn xét và dat các diu kin sau:
Dim TBC cüa các hoc ph An hçc lan thir nhât 3,2;
Dim rèn 1uyn 80 dim;
Dim Toefl-ITP 430 d& vth sinh viên h9c tp tai trtxYng tr hçc kS' thu 5 Ith di.
3.2.3. Mzc hoc bdng logi khá
Cp cho nh&ng sinh viên dU tiêu chuAn xét và dat các diu kin sau:
Dim TBC cüa các h9c phAn h9c lAn thi.ir nht 2,8;
Dim rèn 1uyn 70 diem;
Dim Toefl-ITP 420 di vai sinh vién h9c tp tai trLrmg ffr hoc k' thu s trâ di.
3.2.4. Mic hoc bang logi khuyê'n khIch
Ctp cho nhüng sinh viên h9c tp tai tnthng tir hoc k' thu 5 trâ di, dat các tiêu
chuAn xét nhung không dt dim ting Anh Toefl-ITP ~: 420.
Gui chá: B& tIIu tfr hoc kj' 11(2017-2018), di vol các sinh viên dit /zpc b&zg loçii
xuât sac và giOi phái co giây xdc nh,?In dan/i gut cüa k/iou ve nuc db tham gia "sin!, viên
hoc top nhón,, sinh v/en ch ü 43ng giáp do sijil, v/en Irong hoc tlp Va rèn 1uyn ".
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QUY BINH yE HOC BONG !UIuYEN KHICH HOC TP
CHO S!NH VIEN BA! HOC CHINH QUY CHIJ1NG TRINH TIEN TIEN
Nãm hoc 2017-2018
(Kern theo QD sc4:A34/QD-DHKTCNngay)j thánge2jnäm 2017)
1. Các tiêu chun xét hçc bong khuyn khich
Sinh viên h8 Dai h9c Chucmg trinh Tiên tin cüa tri..thng có thành tich t& trong
h9c tp và rên luyn theo các tiêu chun dixài day sa duçc xem xét de' cp hoc bng
khuyn khIch trong n.rn h9c 2017-2018:
T6ng s tin chi cüa các hQc ph An h9c 1tn thur nht trong h9c k' ~ 10, không Co
h9c phAn nào bj dim F. Dim trung blnh chung cüa cac hoc phn bce thi 1n 1, cüa các
hc ph.n hc ln thur nhAt, trong hc ki chInh ~: 2,8;
Dim rèn luyn dat tü ~! 70 dim.
Không vi pham ni quy, quy djnh cüa Nba nuâc và Nhà trurng; d.c bit là diu
kin eMp hành quy djnh vào 6r KTXtrong sut thai gian hc tai tflrYng.
Dang hoc trong thi gian dao tao chun tai Trung và tham gia dy dU the cuc
thi do Dãng Ay, Nhà tnr?rng và the tO^ churc Doàn the^ phát dng.
2. Nguyen tc xét HBKK
DMm xp thu tij uxu tiên xét hc bng khuyn khIch dirçc tinh theo tIch séi ca
t6ng s tin chi hçc eác hc phn 1n thur nht và dim TBC cUa cáo hc phn hçc IA thir
nhAt.
Khi co'nhiu sinh viën CO the diu kin gién
g nhau s xét dn dM tticng chIn17' E
sách, dim rèn Iuyn, mure dO tham gia cáe hoat dng phong trào, ngoikhóa...
cONG
Can cur so tiên HBKK cUa trizng phân bô cho các khoa, HOi dông khoa dira theo N.
tiêu chuAn và nguyen t&e trên d xét và lp danh sách d nghj cp HBKK cho sinh viên
cüa khoa gui len HQi ding nba tnrrng
116i dng xët HBKK Nhà tru&ng can cur vào cáe tiêu chuAn
và d nghj cüa các
khoa (BO mon true thuOc), th%rc hin xét duyt lan cuôi.
Di vâi sinh viên khóa tuyn sinh 2017 (K53) dirge nhan hc bng toàn phAn
cOa nhà tnrOng, thrc hin xét theo các tiêu chI bmnh thithng nhung mute dirge huOng hoc
bong dirge tInh C%i the nhir sau:
+ Sinh viên dt hc bng khuyn khIch loai Xut sc së tip tte nhn hc bng
toàn phAn Cy hçc kS' ke^ tip và nhn mire hc bng khuyén khIch hçc tp tl.rclng di.rang
loai GiOi.
+ Sinh viên dt hçc bong khuyn khIch loai Giói se tip titc nhan h9c bong toàn
phAn r hc k' ke tip và nhn rnurc hc bng khuyn khIch h oc tp tuxang duang loai
Khá.
+ Sinh viên dt hoc b ong khuyn khIch loai Khá së tip titc dirge nhn he bng
toàn phAn r hçc kr k tip.
3. Các mü'c hoc bang và diéu kiin dtrçrc htrrng HBKK.
3. 1. Gid 14 các mac hc bJng
MCrc h9c bong loai xut sac trj giá: 1.500.000 VND/tháng
Mire hoc bong loai giOi trj giá:
1.000.000 VND/tháng
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Mirc hQc bang loai khá trj giá:
500.000 VND/tháng
3.2. Dieu kin dr các mtc HBKK:
3.2.1. Mzc hQc bdng logi xuát thC
Cp cho nhüng sinh viên dU tiêu chuAn xét và dt các Mu kin sau:
Kt qua hQc tp
+ Doi vâi sinh viên h9c tp ti truOrng hQc kS' thr nMt: dim TBC các hc phn
(ké cã ting Anh vã ting Vit) ~! 3,60.
+ Di vài sinh viên h9c tp ti trithng hoc kS' th(x hai, h9c k' thi ba: dim TBC
các hQc phn (ke^ Ca ting Anh và ting Vit) ~! 3,60 và dim Toefi ITP dat ~! 450 dirn.
+ Doi vói sinh vien hQc tp tai trtx?xng tir hçc k' thr tir tth di: dim TBC hQc kS' >
3,60 và dim Toefi ITP dat ~! 500 dim.
Dim rèn 1uyn 90 dim.
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3.2.2. Mzc hQc bdng logi giOl
Cp cho nhng sinh vien dü tiêu chuAn xét và dat các diu kin sau:
K& qua hçc tp
+ DM vài sinh viên hoc tp tai trtthng hQc k' th(r nhAt: dim TBC các hoc phn
(k cã ting Anh và ting Vit) ~! 3,20.
+ DM vâi sinh viên hQc t.p tai truàng tir h9c k thir hai, hQc kS' thu ba: dim TBC
các hQc phn (ke^ cã ting Anh và ting Vit) ~! 3,20 vã dim Toefi - IT? dat ~! 450 dim.
+ Doi vfi sinh viên hoc tp tai trumg tir hoc kS' thr tirtth di: dim TBC hoc kS' >_
-

IG

3,20 và dim Toefi ITP dat ~ 500 diem.
C \.\\
Dim rèn 1uyn ~ 80 dim.
3.2.3. Mz-c hQc bang logi khá
,
,'
Cap cho nhung sinh vien du tieu chuan xet va dt cac dieu kiçn sau:
K& qua h9c t.p
+ D6i vâi sinh vien h9c tp tai trtthng hoc kS' thr nhAt: dim TBC các hoc phn
(k Ca ting Anh và ting Vit) ~! 2,80.
Vi
+ D6i vâi sinh en hpc tp tai tnràng hQc k5' thu hai, hQc kS' thu ba: dim TBC
các hçc phLi (ke^ cã ting Anh và ting Vit) ~t 2,80 và dim. Toefi ITP dat ~: 450 dim.
+ Doi vâi sinh viên hc tp tai tnring tir hQc k' thu ti.r tth di: dim TBC hçc k' >
2,80 vi dim Toefi - ITP dat 500 dim.
Dim rèn 1uyn ~! 70 dim.
Ghi chá: B& du & hoc kj' I1(2017-2O18), dôi vói các sin!: viên Jgl I:9c bang 1o,i
xuit sac va gidi phãi có gi4y xdc nhmn dan/i gid cüa khoa ve^ mfrc d3 tham gia "sinh viên
h9c tlp nhóm, sin!: viên cM dnggiáp dö sinhviên trong hoc top và rèn Iuyn ".
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