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THÔNG BÁO 
Về tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích học tập  

học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy 

Kính gửi: Các Đơn vị trong trường 

Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ về việc 

thành lập Trường Đại học Đà Lạt; 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường 

chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày  01 tháng 8  năm 2013 Sửa đổi, bổ 

sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học 

sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học 

và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông báo số 32/TB-ĐHĐL ngày 10  tháng 01 năm 2020 của Trường Đại 

học Đà Lạt về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2019-2020 

cho sinh viên hệ đào tạo chính quy; 

Trường Đại học Đà Lạt qui định về tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích học tập 

học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy như sau:  

1. Sinh viên phải học đúng hoặc nhanh hơn tiến độ thiết kế của Nhà trường cụ thể 

như sau: 

Hệ Đại học: 

-  Năm thứ nhất (hết học kỳ 1) số tín chỉ tích lũy ≥ 13 (Không tính tín chỉ GDTC&GDQP). 

-  Năm thứ hai (hết học kỳ 3) số tín chỉ tích lũy ≥ 45 (Không tính tín chỉ GDTC&GDQP). 

-  Năm thứ ba (hết học kỳ 5) số tín chỉ tích lũy ≥ 75 (Không tính tín chỉ GDTC&GDQP). 

-  Năm thứ tư (hết học kỳ 7) số tín chỉ tích lũy ≥ 105 (Không tính tín chỉ GDTC&GDQP). 

2. Điểm trung bình chung học tập của học kỳ đạt loại khá trở lên không có điểm 

kiểm tra hoặc điểm thi không đạt. 

3. Điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. 



4. Chỉ tiêu Hiệu trưởng cấp số suất học bổng cho các ngành là 8.1%/tổng số sinh 

viên/ngành/khóa. Riêng các ngành có số lượng sinh viên không đạt điều kiện này chỉ tiêu 

cấp số suất học bổng là 01suất/ngành/khóa./. 

     

 HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu;  

- Như trên;  

- Lưu: VT,CT&CTSV.  

  
 


