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® SKIN SCIENCE

THÔNG BÁO

Học bổng Đồng Hành

Công ty careCeuticals (Úc) và Công ty TNHH Mỹ Thiện Phúc, chuyên về mỹ phẩm cao
cấp chăm sóc da trân trọng thông báo học bổng Đồng Hành dành cho sinh viên năm
nhất Khoa Công nghệ Thực Phẩm, ĐH Nông Lâm Tp. HCM.

Học bổng do hai công ty kêu gọi các mạnh thường quân tài trợ, sẽ cấp hai suất mỗi
năm với giá trị 500 USD/suất và có thể kéo dài trong 4 năm học nếu sinh viên duy trì
được thành tích.

Tiêu chí xét chọn học bổng:

— Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn
— Có thành tích học tập tốt, ĐTB HK1 7,0
— Có ý chí tự lập và chí hướng lãnh đạo
—Hiện không có học bổng thường xuyên nào khác (ngoại trừ học bổng khuyến

khích học tập của trường)

Nộp hồ sơ:

Sinh viên đáp ứng các tiêu chí và có nguyện vọng xin xét học bổng Đồng Hành nộp hồ
sơ gồm:

— Thư bày tỏ nguyện vọng và giải thích lý do SV nên được trao học bổng (Viết tay
hoặc đánh máy, dùng giấy A4)

—Đơn xin học bổng, theo form đã có sẵn
— Bản sao/scan các bằng chứng (CMND, học bạ cấp 3, phiếu báo điểm trúng tuyển

đại học, bảng điểm học kỳ 1, …), không cần công chứng nhưng sinh viên phải
trình được bản gốc nếu được yêu cầu.

Sinh viên nộp hồ sơ đến cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký khoa tại văn phòng Khoa
CNTP trước ngày 10/03/2014. Đồng thời với nộp bản in, sinh viên khai đơn online rút
gọn tại:

https://docs.google.com/forms/d/14ndB7pBJ_-
l3_JBeBjFTKEuT6kkpqiq6Bc0mcbONlsI/viewform

Quy trình xét duyệt:

— Sinh viên nộp hồ sơ, trước ngày 10/03/2014. Sinh viên nên lưu giữ bản sao
— Ban xét duyệt sàng lọc hồ sơ để chọn 5 sinh viên phỏng vấn, 21/03/2014
— Ban xét duyệt phỏng vấn ứng viên và chọn 2 sinh viên để trao học bổng, dự kiến

vào 28/03/2014
— Trao học bổng, dự kiến vào tuần thứ 2 của tháng Tư

Cần biết thêm thông tin sinh viên có thể liên lạc điều phối viên HB tại Khoa CNTP, TS. Lê
Trung Thiên, email: le.trungthien@hcmuaf.edu.vn
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