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THÔNG BÁO 

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia học tập ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại 

ngữ, Trƣờng Đại học Cần Thơ (CFL) phối hợp với Khoa Kinh Tế sẽ trao học bổng 15 

suất học bổng khuyến học cho các sinh viên hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn, cũng 

nhƣ giới thiệu các chƣơng trình ƣu đãi đặc biệt dành cho sinh viên của Khoa Kinh tế, 

cụ thể nhƣ sau: 

1. Đối tượng: 

- Sinh viên tất cả các ngành kinh tế đang trong thời gian đào tạo tại Trƣờng. 

2. Tiêu chuẩn:  

+ Có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo hoặc cận nghèo. 

+ Có học lực và hạnh kiểm từ loại khá trở lên trong học kỳ 1, năm học 2020-

2021. 

3. Số suất học bổng: 

- 05 suất học bổng toàn phần: miễn 100% học phí/khóa học 

- 10 suất học bổng 50%: giảm 50% học phí/khóa học 

- Có giá trị trong năm 2021. 

- Nguyên tắc xét chọn: từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu. 

4. Hồ sơ: 

- Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn (sinh viên tự viết hoặc đánh máy). 

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2020-2021 tự in trên hệ thống quản lý. 

- Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn, sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có) 

5. Thời gian nộp đơn: 

 - Sinh viên nộp đơn tại Văn Phòng Khoa (Cô Ánh Vân) từ ngày thông báo đến 

19/04/2021. 

 

P. TRƯỞNG KHOA 

 
  Nơi nhận:               

   
- CVHT, niêm yết SV; 

-      Lƣu VP. 

                    

                     

 

 


