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Đơn ứng tuyển Học bổng Honda (theo mẫu đính kèm).
01 bản sao CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có công chứng).
01 ảnh 4 x 6 (chụp không quá 06 tháng).
Bảng điểm rèn luyện của năm học 2020-2021 có xác nhận nhà trường (ký, đóng dấu).
Bảng điểm trung bình các năm học (theo thang điểm 10) hoặc bảng điểm trung bình tích lũy
từ 2.8 (theo thang điểm 04) trở lên (có dấu xác nhận của nhà trường).
Các báo cáo nghiên cứu khoa học (có dấu xác nhận của nhà trường/chữ ký của giáo viên
hướng dẫn).
Bằng khen, giấy chứng nhận, học bổng liên quan (phô tô, có dấu xác nhận của nhà trường).
Các giấy tờ khác (ví dụ: Giấy chứng nhận hộ nghèo của phường/xã (nếu có), ảnh hoạt động xã
hội, ngoại khóa…).





Tải đơn tại đây: https://bit.ly/maudonHB_Honda21

Cần điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong tất cả các mục
Hình ảnh kích thước 4x6
Canh chỉnh kích thước, màu, font chữ đồng nhất.
Ẩn bớt dòng trống.
Lưu file theo định dạng .xls(excel) và xuất 01 file định
dạng PDF đính kèm.
Tên file ứng tuyển ghi theo cú pháp: 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
      HA 2021 Application_Họ và tên_trường
(VD: HA 2021 Appication_Trần Minh Quân_ĐH Quốc Tế)

https://bit.ly/maudonHB_Honda21


Phòng CTSV sẽ hỗ trợ xuất 01
Bảng điểm rèn luyện (Do phòng
CTSV phụ trách) và 02 Bảng
điểm học tập theo thang điểm 4
và thang điểm 100 (Do phòng
ĐTĐH phụ trách). Sinh viên sẽ
không phải đóng khoản chi phí
này (Đối với sinh viên điền thông
tin ứng tuyển do P.CTSV thông
báo)



 Cần đưa link refeference để nếu cần thì có thể check được => không cần xin xác nhận.
Cần yêu cầu tóm tắt nội dung, kết quả, khả năng ứng dụng như với thesis

 Sinh viên vui lòng tóm tắt abstract, kết quả đầu ra, khả năng ứng dụng.
Cần xin xác nhận của thầy cô hướng dẫn
Đính kèm file PDF các minh chứng liên quan đến NCKH hay Thesis (VD: Acceptance Letter,
Hợp đồng, Giấy xác nhận,...)

A. Nếu NCKH là bài báo online: 

B. Nếu NCKH là một báo cáo thông thường, hay một thesis:



P.CTSV sẽ liên hệ để xin giấy xác nhận này cho sinh viên

 Sinh viên vui lòng tải Giấy xác nhận tại link: https://bit.ly/GXN2021
Sau khi hoàn tất, sinh viên vui lòng gửi về email: oss@hcmiu.edu.vn (Vui lòng ghi rõ tiêu đề:
HB Honda 2021_Giấy xác nhận hoạt động)

A. Các hoạt động do Đoàn Thanh niên/ Hội Sinh viên tổ chức:

B. Các hoạt động do P.CTSV tổ chức:

https://bit.ly/GXN2021

