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QUY CHẾ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LIÊN THÔNG   

VINSCHOOL – VINUNI  

Năm học 2020 - 2021  
  

  
1. Đối tượng  

 Học sinh sẽ lên lớp 10 & 11 năm học 2020 - 2021, bao gồm cả học sinh đang học Vinschool và 

học sinh các trường trên địa bàn các tỉnh và thành phố trên cả nước.  

 Học sinh có năng lực tư duy nổi trội, có năng lực học tập xuất sắc, có đam mê.  

 Học sinh có định hướng sẽ theo học các ngành: Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật & Khoa học Máy 

tính; Khoa học Sức khỏe (3 lĩnh vực mà VinUni đào tạo bậc Đại học).  

2. Số lượng học bổng  

Đây là chương trình học bổng thường niên, được cấp hàng năm bắt đầu từ năm học 2019-2020. Số 

lượng học bổng được trao phụ thuộc vào năng lực thực tế của các học sinh đăng ký tham dự chương 

trình, mỗi năm cấp tối đa 25 suất cho học bổng toàn phần 3 năm học THPT tại Vinschool và tối đa 10 

suất học bổng trị giá 50%- 100% học phí  Đại học VinUni.  

 

3. Điều kiện xét duyệt hồ sơ  

 Đạt danh hiệu học sinh giỏi các năm học lớp 6-7-8-9 (và 10 đối với học sinh lớp 11); Hạnh 

kiểm: Tốt.  

 Xét điểm trung bình các năm học trước:  

 Điểm trung bình năm lớp 8 đạt từ 8,5 trở lên, trong đó có 1 trong 3 môn Toán, Văn, 

Anh đạt từ 9,0 trở lên.  

 Điểm trung bình năm lớp 9 đạt từ 9,0 trở lên, trong đó có 1 trong 3 môn Toán, Văn, 

Anh đạt từ 9,0 trở lên.  

mailto:tuyensinh@vinschool.edu.vn


  

  

Văn phòng Hệ thống Giáo dục Vinschool   T35, KĐT Vinschool Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 18006511 Email: tuyensinh@vinschool.edu.vn Website: vinschool.edu.vn        

-     

          

 Điểm trung bình năm lớp 10 (đối với các học sinh khối 11) đạt từ 8,5 trở 

lên, trong đó có 1 trong 3 môn Toán, Văn, Anh đạt từ 9,0 trở lên.  

(*) Học sinh có thành tích/ năng lực xuất sắc: Có giải thưởng cấp quốc gia/ quốc 

tế/ thành phố; hoặc có các tài năng/năng lực đặc biệt trong các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa 

học xã hội, Công nghệ thông tin, v.v. là một lợi thế trong quá trình xét duyệt hồ sơ.   

4. Các bước tổ chức xét duyệt học bổng  

 Vòng 1: Xét hồ sơ (hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 03/07/2020)  

 Vòng 2: Thi viết (dự kiến tổ chức ngày 11/07/2020)     

o Bài thi toán, khoa học và đọc hiểu  

o Bài kiểm tra năng lực tư duy  

o Thi tiếng Anh (Nếu học sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 sẽ được 

miễn bài thi này).  

 Vòng 3: Phỏng vấn (bằng tiếng Việt) (dự kiến tổ chức ngày 18/7/2020 )  

- Công bố kết quả: dự kiến 21/07/2020  

- Lễ trao giải: dự kiến 25/07/2020 

5. Điều kiện duy trì học bổng tại Vinschool  

Học sinh được nhận học bổng cần thể hiện trách nhiệm trong việc giữ vững thành tích học tập, tạo 

ảnh hưởng tốt tới các phong trào học sinh để duy trì học bổng trong các năm tiếp theo. Các tiêu chí 

cần đạt được cụ thể như sau:  

 Duy trì thành tích tổng kết cuối năm đạt loại giỏi.  

 Hạnh kiểm tốt  

 Tích cực tham gia các hoạt động của Trường và các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh 

Vinschool.  

 Hoàn thành đủ chương trình phát triển năng lực tại Trung tâm tư vấn và phát triển tài năng 

GATE Center của Vinschool và các chương trình Tư vấn & Định hướng nghề nghiệp của VinUni 

tổ chức dành riêng cho các em.  
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6. Điều kiện đạt được học bổng của VinUni  

Sau khi tốt nghiệp Vinschool, học sinh được xem xét tiếp tục cấp học bổng theo học Đại học tại VinUni 

khi đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh và cấp học bổng của VinUni được công bố tại thời điểm học sinh 

ứng tuyển. Thông tin về điều kiện xét tuyển và cấp học bổng của VinUni sẽ được công bố trên website 

của VinUni: https://vinuni.edu.vn  

 

 

 

 

  

HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỌC BỔNG LIÊN THÔNG VINSCHOOL-VINUNI 

Học sinh có mong muốn xét tuyển Học bổng cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin xét học bổng (theo mẫu của Nhà trường) - Tải về TẠI ĐÂY hoặc Đăng ký online TẠI ĐÂY 

- Bản sao học bạ các năm (dành cho học sinh mới) - Không cần công chứng; 

- Bản sao các thành tích khác (nếu có) - Không cần công chứng. 

Học sinh gửi Hồ sơ đăng ký (bản mềm) tới địa chỉ email: tuyensinh@vinschool.edu.vn 

(Tiêu đề email: HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỌC BỔNG LIÊN THÔNG VINSCHOOL – VINUNI) 

Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng 

Tổng đài 18006511, chọn ngôn ngữ và nhấn số máy lẻ 1/2/3; di động: 0943351010 
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