BỆNH VIỆN VẠN HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỌC BỔNG
CÔNG NGHỆ Y SINH – VAN HANH BIOMED SCHOLARSHIP
Hỗ trợ sinh viên vượt khó học giỏi của Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học ĐH KHTN ĐHQG – HCM
“Học bổng Công nghệ Y sinh – VAN HẠNH BioMed scholarship” là quỹ học bổng được tài trợ bởi
Bệnh viện Vạn Hạnh nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu theo hướng công nghệ y
sinh và có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng vươn lên trong học tập để đạt được thành tích
cao tại Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học ĐH KHTN ĐHQG – HCM. Chương trình học bổng ra đời
với mong muốn đóng góp một phần nhỏ để cùng đồng hành và tiếp sức cho các bạn sinh viên yên
tâm học tập và hoàn thành tốt con đường học vấn của mình.

1. Số lượng và giá trị học bổng
- Số lượng: 5 suất
- Trị giá Học bổng: 5.000.000 đồng/suất

2. Tiêu chuẩn xét chọn:
Các ứng viên cần đạt các tiêu chuẩn sau:
- Sinh viên đang học tập tại Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học
- Có nhiều nỗ lực trong cuộc sống, tư cách đạo đức tốt, tinh thần học tập tốt
- Học lực KHÁ trở lên (>=7.0)
- Yêu thích và đam mê đối với các hướng nghiên cứu về công nghệ y sinh
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn
- Không vi phạm các quy định của nhà trường và pháp luật
- Ưu tiên sinh viên chưa từng nhận học bổng hỗ trợ nào trong năm học 2017 – 2018

3. Hồ sơ xét duyệt học bổng:
- Giấy giới thiệu của Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học
- Bảng điểm năm học 2017 – 2018
- Bài luận với chủ đề: “Trong ngày y sinh học Việt Nam và thế giới, em thích nhà khoa học
nào, tại sao?” (Bài luận dao động trong khoảng 1000-2000 từ, file PDF)
Lưu ý: Các hồ sơ không đầy đủ sẽ không được tham gia vòng xét chọn

4. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ:
- Ứng viên nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến 17g00 ngày 30/11/2018
- Nộp hồ sơ qua email: fbb@hcmus.edu.vn
Tiêu
đề
email
ghi:
[HocbongBioMed]_Họ&Tên_MSSV
[HocbongBioMed]_NguyenVanA_1715xxx)

(Ví

dụ:

5. Thời gian phỏng vấn:
- Các hồ sơ hợp lệ sẽ được mời phỏng vấn vào ngày 10/12/2018 (dự kiến), khi đi các ứng
viên mang theo hồ sơ bản chính.
- Kết quả xét chọn sẽ được thông báo đến sinh viên thông qua thông tin liên lạc của hồ sơ cá
nhân và bảng tin của Khoa SH-CNSH.
Giám đốc Bệnh viện Vạn Hạnh

