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THÔNG BÁO
Về việc xét chọn sinh viên tham dự Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019
Căn cứ Thông báo Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019 của Ủy ban Giải
thưởng KOVA về việc đề xuất những sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và những sinh
viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng KOVA lần thứ
17 ở các hạng mục “Nghị lực” và “Triển vọng”. Theo đó, trường Đại học Kiến trúc TP.
Hồ Chí Minh được chọn 05 hồ sơ dự tuyển Hạng mục “Nghị lực” và 02 hồ sơ dự tuyển
Hạng mục “Triển vọng”. Chương trình Giải thưởng yêu cầu đảm bảo các nội dung sau:
1. Đối với hồ sơ dự xét Hạng mục “Nghị lực”
(Một suất học bổng trị giá 8.000.000 đồng, số lượng 05 hồ sơ)
a. Tiêu chuẩn đối với sinh viên:
- Là sinh viên đạt loại giỏi/ xuất sắc, có đạo đức tốt (không xét sinh viên năm nhất
và năm cuối);
- Thuộc hộ nghèo/cận nghèo hoặc thuộc các trường hợp: mồ côi bố/mẹ; bản thân
sinh viên hoặc người thân ốm đau, bệnh tật; gặp biến cố trong cuộc sống và cần sự hỗ
trợ để tiếp tục việc học (có sự xác nhận về hoàn cảnh khó khăn từ địa phương).
* Lưu ý:
- Sinh viên từng nhận Học bổng Nghị lực các năm trước vẫn tiếp tục được xét nếu
tiếp tục đáp ứng điều kiện.
- Không xét đối với các trường hợp sau:
+ Sinh viên đã nhận học bổng toàn phần từ các tổ chức khác trong năm học.
+ Sinh viên đã nhận học bổng/khoản hỗ trợ từ các tổ chức khác trong năm nộp hồ
sơ và năm học gần nhất với giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.
b. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn tham gia & bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu).
- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả học kỳ tính đến thời điểm nộp hồ
sơ).
- Các giấy tờ liên quan chứng minh (sổ hộ nghèo, gia đình chính sách, giấy khám
sức khỏe của bản thân/người thân nếu hồ sơ khai bệnh tật/khuyết tật,…).
- Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có)
- CMND bản photo công chứng.
- 01 tấm ảnh chân dung (từ đầu đến thân) của sinh viên

- 02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 1 tấm toàn cảnh
ngôi nhà từ phía trước và 1 tấm bên trong)
Các mẫu trên có sẵn tại địa chỉ: http://Portal.uah.edu.vn
c. Giá trị học bổng:
Những sinh viên được xét chọn trao Giải thưởng KOVA được mời dự lễ trao trao Giải
thưởng KOVA 2019 dự kiến vào tháng 11/2019 tại TP Hồ Chí Minh. (Chi phí tàu xe và ăn
ở sẽ được BTC đài thọ)
2. Đối với hồ sơ dự xét Hạng mục “Triển vọng”
(Giá trị 10.000.000đồng/1 Giải , số lượng 02 hồ sơ)
a. Tiêu chuẩn đối với sinh viên:
- Học lực đạt loại Xuất sắc, có đạo đức tốt;
- Đề tài đăng ký phải đạt giải sinh viên Nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên
trong năm nộp hồ sơ hoặc năm liền kề trước đó (từ giải ba trở lên);
- Sinh viên phải là chủ nhiệm đề tài ;
- Đề tài đăng ký thuộc các lĩnh vực: Kiến trúc & Xây dựng, Tài nguyên & Môi
trường … (chi tiết các lĩnh vực của đề tài xem tài liệu đính kèm thông báo)
- Các vòng để xét giải :
+ Hồ sơ bản cứng & mềm ;
+ Phỏng vấn trực tiếp với Ban tổ chức và thực hiện yêu cầu liên quan cho việc
đánh giá (nếu có)
* Lưu ý không xét đối với các trường hợp sau:
- Sinh viên năm nhất và năm cuối.
- Sinh viên từng nhận giải thưởng KOVA – Hạng mục Triển vọng.
- Đề tài đăng ký đã nhận được Giải thưởng/Học bổng tương tự từ các doanh
nghiệp khác.
* Ưu tiên:
Các đề tài có triển vọng ứng dụng cao, có ý tưởng tốt/phát triển thêm từ kết quả
nghiên cứu, có tính mới, sáng tạo.
b. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin tham gia và Bản báo cáo đầy đủ đề tài nghiên cứu và các giấy tờ, chứng
nhận có liên quan (theo mẫu đính kèm)
- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả các học kỳ)
- Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có)
- CMND bản photo công chứng.
- 01 ảnh chân dung của sinh viên (từ đầu đến thân).
Các mẫu trên có sẵn tại địa chỉ http://Portal.uah.edu.vn
c. Giá trị học bổng:

Những sinh viên được xét chọn trao Giải thưởng KOVA được mời dự lễ trao trao Giải
thưởng KOVA 2019 dự kiến vào tháng 11/2019 tại TP Hồ Chí Minh. (Chi phí tàu xe và ăn
ở sẽ được BTC đài thọ)
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
a. Thời gian nhận hồ sơ:
Từ ngày thông báo đến hết ngày 06/6/2019 (16h30).
b. Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Công tác Học sinh sinh viên - Lầu trệt khu C - ĐTLL: 028.38222748 bấm số nội bộ 155 ( gặp thầy Hồ Quang Thuật).
Nơi nhận:
- BGH, CTHĐT (để b/c);
- Các Khoa thuộc trường (th/h);
- Sinh viên các lớp (th/h);
- Lưu: VT, CTHSSV.
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