
Ngành Khóa Loại A

(1.020.000Đ/tháng)

Điểm

56 11 3.54 <3.54 và 3.32 <3.32 và 3.15

57 15 3.98 <3.98 và 3.80 <3.80 và 3.63

58 15 4.18 <4.18 và 3.95 <3.95 và 3.70

59 15 4.25 <4.25 và 4.05 <4.05 và 3.75

60 15 4.39 <4.39 và 4.39 <4.39 và 4.20

57 15 4.30 <4.30 và 4.21 <4.21 và 3.87

58 15 4.33 <4.33 và 4.20 <4.20 và 3.80

59 15 4.05 <4.05 và 3.87 <3.87 và 3.23

60 14 4.10 <4.10 và 3.99 <3.99 và 3.60

56 12 3.20 <3.20 và 3.15 <3.15 và 2.78

57 15 4.52 <4.52 và 4.52 <4.52 và 4.27

58 15 4.50 <4.50 và 4.39 <4.39 và 4.10

59 15 4.29 <4.29 và 4.00 <4.00 và 3.65

56 12 3.64 <3.64 và 3.46 <3.46 và 3.26

57 15 4.42 <4.42 và 4.28 <4.28 và 3.89

58 15 4.39 <4.39 và 4.25 <4.25 và 3.92

59 15 4.49 <4.49 và 4.12 <4.12 và 3.76

60 15 4.27 <4.27 và 4.13 <4.13 và 3.98

56 12 3.54 <3.54 và 3.36 <3.36 và 3.05

Điểm

Chương trình Việt-Nhật

Điều kiện xét học bổng học kỳ 2-năm học 2015-2016( học kỳ 20152)

(Kèm theo quyết định số:         /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH  ngày       /     /2016)

1.Điểm xét: 
       - Điểm học bổng = TB học kỳ(GPA) + Số TC đạt x 0.03
       - Riêng với các lớp cử nhân công nghệ khóa 57 và toàn khóa 56 tính Điểm học bổng = điểm CPA 
(tính đến hết kỳ 20152).

2.Điều kiện:
      - Chỉ xét sinh viên có điểm tổng kết GPA của kỳ >=2.5.

      - Không có học phần nào trong kỳ đạt điểm F.

      - Số tín chỉ học tập tối thiểu đối với từng ngành ở bảng dưới.
      Trong trường hợp số TC<15, mức học bổng được xác định theo tỉ lệ số TC/15.

Loại B Loại C

Viện Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông

(540.000Đ/tháng)

Số TC 

tối 

thiểu (720.000Đ/tháng)

Điểm

Viện Cơ khí

Viện Dệt may - Da giầy 

và Thời trang
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Ngành Khóa Loại A

(1.020.000Đ/tháng)

Điểm Điểm

Loại B Loại C

(540.000Đ/tháng)

Số TC 

tối 

thiểu (720.000Đ/tháng)

Điểm

57 15 4.52 <4.52 và 4.26 <4.26 và 4.03

58 15 4.26 <4.26 và 4.01 <4.01 và 3.61

59 15 4.01 <4.01 và 3.82 <3.82 và 3.26

60 14 3.60 <3.60 và 3.56 <3.56 và 3.06

56 12 3.39 <3.39 và 3.29 <3.29 và 2.70

57 15 4.49 <4.49 và 4.32 <4.32 và 4.05

58 15 4.51 <4.51 và 4.41 <4.41 và 4.10

59 15 4.23 <4.23 và 3.98 <3.98 và 3.57

56 12 3.63 <3.63 và 3.53 <3.53 và 3.26

57 15 4.44 <4.44 và 4.23 <4.23 và 3.84

58 15 4.35 <4.35 và 4.23 <4.23 và 3.66

59 15 4.18 <4.18 và 3.83 <3.83 và 3.13

57 14 3.32 <3.32 và 3.08 <3.08 và 2.62

58 15 4.52 <4.52 và 4.44 <4.44 và 4.13

59 15 4.60 <4.60 và 4.41 <4.41 và 3.85

60 14 3.60 <3.60 và 3.56 <3.56 và 3.06

56 12 3.24 <3.24 và 3.20 <3.20 và 2.87

57 15 4.42 <4.42 và 4.41 <4.41 và 3.98

58 15 4.53 <4.53 và 4.41 <4.41 và 4.03

59 15 4.45 <4.45 và 4.21 <4.21 và 3.46

59 15 4.43 <4.43 và 4.31 <4.31 và 3.99

60 15 3.98 <3.98 và 3.89 <3.89 và 3.63

57 15 3.20 <3.20 và 3.15 <3.15 và 3.02

58 15 4.01 <4.01 và 3.79 <3.79 và 3.65

60 14 3.60 <3.60 và 3.20 <3.20 và 3.06

56 12 3.20 <3.20 và 3.00 <3.00 và 2.54

57 15 4.43 <4.43 và 4.41 <4.41 và 4.03

58 15 4.04 <4.04 và 3.46 <3.46 và 3.13

59 15 3.80 <3.80 và 3.67 <3.67 và 3.04

60 14 3.96 <3.96 và 3.96 <3.96 và 3.56

56 13 3.70 <3.70 và 3.47 <3.47 và 3.30

57 15 4.57 <4.57 và 4.12 <4.12 và 4.00

58 15 4.36 <4.36 và 4.15 <4.15 và 3.95

Viện Khoa học và Kỹ 

thuật Vật liệu

Viện Ngoại ngữ

Các chương trình tiên tiến

Viện Kinh tế & Quản lý

Viện Kỹ thuật Hoá học

Viện Điện

Viện Điện tử - Viễn thông

Viện Sư phạm Kỹ thuật

Viện Toán ứng dụng và 

Tin học
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Ngành Khóa Loại A

(1.020.000Đ/tháng)

Điểm Điểm

Loại B Loại C

(540.000Đ/tháng)

Số TC 

tối 

thiểu (720.000Đ/tháng)

Điểm

59 15 4.13 <4.13 và 3.95 <3.95 và 3.49

60 15 4.25 <4.25 và 3.86 <3.86 và 3.45

56 14 3.62 <3.62 và 3.56 <3.56 và 3.33

57 15 4.73 <4.73 và 4.52 <4.52 và 4.37

58 15 4.39 <4.39 và 4.07 <4.07 và 3.99

59 15 4.37 <4.37 và 4.15 <4.15 và 3.90

60 15 4.20 <4.20 và 3.61 <3.61 và 3.21

56 12 3.53 <3.53 và 3.52 <3.52 và 3.39

57 15 4.51 <4.51 và 4.42 <4.42 và 4.20

58 15 4.48 <4.48 và 4.45 <4.45 và 4.35

59 15 4.25 <4.25 và 4.07 <4.07 và 3.96

60 14 3.98 <3.98 và 3.72 <3.72 và 3.60

56 9 3.34 <3.34 và 3.28 <3.28 và 2.78

57 15 4.41 <4.41 và 4.25 <4.25 và 3.90

58 15 4.28 <4.28 và 4.18 <4.18 và 3.80

59 15 3.85 <3.85 và 3.63 <3.63 và 3.07

56 12 3.65 <3.65 và 3.38 <3.38 và 3.08

57 15 4.48 <4.48 và 4.33 <4.33 và 4.05

58 15 4.20 <4.20 và 4.13 <4.13 và 3.94

59 15 4.43 <4.43 và 4.18 <4.18 và 3.83

56 12 3.20 <3.20 và 3.10 <3.10 và 2.92

57 15 4.30 <4.30 và 4.11 <4.11 và 3.62

58 15 4.46 <4.46 và 4.40 <4.40 và 4.18

59 15 3.86 <3.86 và 3.82 <3.82 và 3.26

60 14 3.60 <3.60 và 3.49 <3.49 và 3.17

56 12 3.20 <3.20 và 3.12 <3.12 và 2.81

57 15 4.23 <4.23 và 4.10 <4.10 và 3.66

58 15 4.20 <4.20 và 4.14 <4.14 và 3.71

59 15 4.04 <4.04 và 3.51 <3.51 và 3.01

56 12 3.20 <3.20 và 3.00 <3.00 và 2.57

57 15 4.39 <4.39 và 4.36 <4.36 và 3.91

58 15 4.30 <4.30 và 3.92 <3.92 và 3.33

59 15 4.00 <4.00 và 3.62 <3.62 và 3.29

Viện Kỹ thuật Hạt nhân 

và Vật lý Môi trường

Viện Công nghệ Sinh học 

và công nghệ Thực phẩm

Viện Cơ khí Động lực

Các chương trình kỹ sư 

tài năng

Các chương trình kỹ sư 

chất lượng cao

Viện Khoa học và Công 

nghệ Môi trường

Viện Khoa học và Công 

nghệ Nhiệt Lạnh
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Ngành Khóa Loại A

(1.020.000Đ/tháng)

Điểm Điểm

Loại B Loại C

(540.000Đ/tháng)

Số TC 

tối 

thiểu (720.000Đ/tháng)

Điểm

60 14 3.85 <3.85 và 3.67 <3.67 và 3.06

56 12 3.24 <3.24 và 3.00 <3.00 và 2.55

57 15 4.33 <4.33 và 4.14 <4.14 và 3.96

58 15 4.18 <4.18 và 3.98 <3.98 và 3.62

59 15 4.33 <4.33 và 4.27 <4.27 và 3.62

60 15 4.11 <4.11 và 3.64 <3.64 và 3.14

CN công nghệ viện cơ khí 57 6 3.36 <3.36 và 3.10 <3.10 và 2.80

CN công nghệ viện Kỹ 

thuật hóa học
57 10 3.20 <3.20 và 2.92 <2.92 và 2.59

CN công nghệ viện Công 

nghệ Thông tin và Truyền 

thông

57 14 3.39 <3.39 và 3.08 <3.08 và 3.00

CN công nghệ viện Điện 57 11 3.20 <3.20 và 3.10 <3.10 và 2.61

CN công nghệ viện Điện 

tử - Viễn thông
57 13 3.29 <3.29 và 3.00 <3.00 và 2.69

CN công nghệ viện Cơ 

khí Động lực
57 14 3.20 <3.20 và 2.95 <2.95 và 2.56

CN công nghệ viện Công 

nghệ Sinh học và công 

nghệ Thực phẩm

57 14 3.40 <3.40 và 3.17 <3.17 và 2.62

57 6 3.61 <3.61 và 3.42 <3.42 và 3.26

58 15 4.30 <4.30 và 4.27 <4.27 và 4.07

57 12 3.32 <3.32 và 3.16 <3.16 và 2.98

58 15 4.01 <4.01 và 3.86 <3.86 và 3.73
Các lớp Cơ điện tử viện 

Cơ khí
56 9 3.64 <3.64 và 3.48 <3.48 và 3.31

Các lớp Cơ khí viện Cơ 

khí
56 12 3.22 <3.22 và 3.02 <3.02 và 2.75

Chương trình đại trà 60 14 4.25 <4.25 và 4.08 <4.08 và 3.68

Các lớp IPE viện Ngoại 

ngữ

Các lớp TA viện Ngoại 

ngữ

Viện Vật lý kỹ thuật
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