HỌC BỔNG TUYỂN SINH NĂM 2021
Tổng giá trị học bổng: 20.000.000.000 đồng (20 tỷ đồng)








1. 50 suất học bổng toàn phần suốt 4 năm học dành cho Tân SV là học sinh Giỏi
các trường THPT chuyên và năng khiếu được xét tuyển thẳng vào Trường.
2. 50 suất học bổng toàn phần 1 năm học dành cho Tân SV là học sinh được xét
tuyển thẳng vào Trường.
3. Thủ khoa Tuyển sinh toàn trường nhận học bổng toàn phần suốt 4 năm học,
riêng năm nhất được nhận 200% học phí.
4. Á khoa Tuyển sinh toàn trường nhận học bổng toàn phần suốt 4 năm học,
riêng năm nhất được nhận 180% học phí.
5. 37 suất học bổng Thủ khoa ngành: Tân SV có điểm cao nhất mỗi ngành nhận
học bổng toàn phần suốt 4 năm học, riêng năm nhất được nhận 150% học phí.
6. 50 suất học bổng dành cho Tân SV đến từ các đơn vị hợp tác với mức học
bổng 100% học phí học kỳ 1 năm nhất.
7. 400 suất học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm nhất với mức học
bổng 100% học phí (200 suất), 70% học phí (100 suất) và 50% học phí (100
suất).
8. 70 suất học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Nhật dành cho sinh
viên các ngành Du lịch, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống
thông tin Quản lý, xây dựng đủ tiêu chuẩn do Hội đồng xét, cấp học bổng xét
chọn.
9. Học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh dành cho sinh viên đạt
kết quả cao trong các kỳ thi chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế;
trình độ IELTS 6.5 trở lên mỗi sinh viên được nhận từ 2.000.000 đến
20.000.000 đồng tùy theo trình độ tương ứng
10.Một số loại học bổng khác:
Học bổng trao đổi SV tham gia học tập ở nước ngoài;
Học bổng Tài năng dành cho các SV đạt giải cao của các cuộc thi học thuật, hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ cấp tỉnh thành trở lên;
Học bổng vượt khó học tập dành cho SV có gia đình khó khăn học tập tốt;
Học bổng tiếp sức đến trường dành cho SV có khó khăn đột xuất (tai nạn, thiên tai
lũ lụt…);
Học bổng sinh viên 5 tốt;
Học bổng thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
(Vui lòng xem thêm tại: http://ou.edu.vn/hocbong/)

