
 

 

 

 

 

Phụ lục 01: Tiêu chí cấp xét Học bổng  

A. Timeline xét cấp Học bổng (có thể thay đổi theo tình hình thực tế triển khai) 

Stt Nội dung Timeline 

1 Sacombank gửi thông báo đến trường v/v tài trợ học bổng cho SV. 16/08/2019 

2 
Trường thông báo rộng rãi đến sinh viên. 

Tập hợp danh sách sinh viên đăng ký nhận học bổng đến Sacombank. 
21/08/2019 

3 

Sacombank tổ chức xét học bổng bằng hình thức phỏng vấn kết hợp 

thuyết trình đề tài lựa chọn (đ/v những ứng viên đạt điều kiện sơ tuyển). 

Sinh viên nộp bộ hồ sơ cấp học bổng khi tham gia phỏng vấn. 

29/08/2019 

4 Trao học bổng, theo dõi học tập và đánh giá theo từng kỳ. 
Tháng 09/2019 

(theo sự kiện trường) 

B. Hồ sơ và tiêu chí xét tuyển: 

1. Hồ sơ ứng tuyển: 

- Đơn đăng ký Học bổng (theo mẫu của Sacombank) kèm thư giới thiệu bản thân (giới hạn 2 trang 

giấy A4), nội dung gồm: 

✓ Năng lực học tập của bản thân; mục tiêu nghề nghiệp bản thân;  

✓ Các chương trình giáo dục Đại học mà sinh viên theo đuổi và lý do; 

✓ Sự tham gia và/ hoặc kinh nghiệm lãnh đạo trong các hoạt động ở trường lớp, các hoạt động 

cộng đồng, kinh nghiệm làm việc (nếu có, ví dụ làm việc bán thời gian hoặc tình nguyện…); 

✓ Ý chí phấn đấu, cầu tiến trong học tập và cuộc sống; 

- Bảng điểm của hai học kỳ trong năm học trước có xác nhận của trường. 

- Hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của trường. 

- Giấy xác nhận/ giấy khen tham gia hoạt động ngoại khóa, xã hội, thành tích học tập… 

2. Cách thức tổ chức: 

a. Vòng sơ tuyển: Đạt theo các điều kiện tại mục 3a. 

b. Vòng phỏng vấn: 

- Sinh viên đạt sơ tuyển lựa chọn 1 trong 3 chủ đề để thực hiện slide trình bày, cụ thể: 

✓ Chủ đề 01: Theo các bạn, các sản phẩm dịch vụ của Sacombank cần có những cải tiến như 

thế nào để tốt hơn? 

✓ Chủ đề 02: Theo các bạn, Sacombank cần cải tiến những gì để hình ảnh thương hiệu được 

quảng bá và truyền thông rộng rãi hơn? 

✓ Chủ đề 03: Nếu các bạn là Khách hàng của Sacombank, ngân hàng cần làm gì để Khách 

hàng hài lòng hơn với cách thức Chăm sóc Khách hàng hiện nay của Sacombank? 

- Sinh viên thuyết trình slide chủ đề lựa chọn trước Hội đồng phỏng vấn (thời gian tối đa: 20 phút). 



- Yêu cầu đề tài: Sinh viên phải đến trực tiếp Điểm giao dịch Sacombank bất kỳ để tìm hiểu thông 

tin khi thực hiện chủ đề lựa chọn. 

- Thời gian tổ chức phỏng vấn: Timeline tại điều A - thông báo của Phòng Nhân sự. 

c. Công bố kết quả & trao học bổng: 

- Công bố kết quả: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thuyết trình. 

- Trao học bổng: Trực tiếp tại sự kiện của Trường (Lễ Khai giảng, 20/11…) 

3. Điều kiện cấp xét học bổng: 

a. Điều kiện cần (cấp học bổng lần đầu): 

- Kết quả học tập của sinh viên trong năm học trước có điểm trung bình học tập (GPA) tích lũy cả 

năm >= 7.0 điểm hoặc các thang điểm khác tương đương (chỉ tính điểm thi lần thứ nhất và thời 

gian học tập không bị gián đoạn).  

- Kết quả rèn luyện đạt loại Khá trở lên. 

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và định hướng làm việc tại ngân hàng. 

- Kết quả rèn luyện đoạt lại khá trở lên và tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa. 

- Vượt qua các vòng tuyển chọn theo quy định của Sacombank. 

b. Điều kiện duy trì học bổng 02 năm tiếp theo: 

- Kết quả học tập trong các kỳ xét học bổng luôn có GPA tích lũy >= 7.0. 

- Trong suốt quá trình cấp học bổng, được phát sinh 01 học kỳ (HK) có GPA < 7.0. Nếu phát sinh 

HK thứ 2 (hai) GPA < 7.0, Sacombank sẽ ngừng tài trợ và không yêu cầu bồi hoàn. 

c. Điều kiện bổ sung xét tuyển dụng làm việc chính thức sau tốt nghiệp: 

- Tham gia tối thiểu 60% thời lượng các chương trình ngoại khóa/ đào tạo/ thực tập do 

Sacombank tổ chức theo từng thời kỳ (Sự kiện, Hội thao, Thực tập...). 

- Cầu thị, tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại Sacombank. 

d. Các trường hợp từ chối/ ngừng cấp Học bổng:  

- Sinh viên bị Trường kỷ luật, tự ý bỏ thi, bỏ học, đi du học, không tuân thủ quy định/ tham gia đầy 

đủ các hoạt động do Sacombank tổ chức.  

- Sinh viên được nhận học bổng từ các chương trình khác có giá trị học bổng tương đương hoặc 

cao hơn học bổng của Sacombank. 

- Sinh viên tự nguyện ngừng nhận học bổng. 


