
QUY CHẾ
Hạn nộp hồ sơ từ 15 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2017

1. MỤC ĐÍCH

Trợ cấp học tập dành cho sinh viên theo học tại các trường thành viên thuộc Tổ chức đại học Pháp ngữ,
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (Việt nam, Lào, Campuchia). Đây là hình thức hỗ trợ dựa trên các tiêu
chí xã hội cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn theo học tại các chuyên ngành đại học Pháp ngữ
(hệ cử nhân).

2. ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT

Trong năm học 2017-2018, trợ cấp học tập này dành cho các sinh viên Việt nam, Lào, Campuchia theo học
tại các chương trình tiếng Pháp chuyên ngành (hệ cử nhân) của các trường đại học được tài trợ bởi AUF.

Trong thư đề nghị các ứng viên cần chỉ rõ mức hỗ trợ kèm theo lý do (ví dụ phí ghi danh). Các mức
hỗ trợ hàng năm được thông qua bởi hội đồng xét duyệt tùy theo chất lượng của mỗi hồ sơ, mức
A: 6 600 000 VND, mức B: 3 300 000 VND (đối với sinh viên Việt Nam).

Để nộp hồ sơ xin trợ cấp, ứng viên phải:

• ghi danh trong một chuyên ngành đào tạo hệ cử nhân bằng tiếng pháp thuộc một trường đại học
thành viên của AUF vào năm học 2017-2018

• cung cấp đầy đủ hồ sơ đã yêu cầu: sơ yếu lý lịch, bảng điểm, các loại giấy chứng nhận, vv.

• nộp hồ sơ đã điền hợp lệ đúng thời hạn.

3. TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN
GIỚI THIỆU CHUNG

Tổ chức đại học pháp ngữ (AUF), với tư cách là một pháp nhân mong muốn thúc đẩy sự hiểu biết đa
văn hóa giữa các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ, hỗ trợ đào tạo bằng trợ cấp tài chính (được gọi
là "trợ cấp học tập") cho các sinh viên các trường đại học thành viên của tổ chức.

Một điểm cần lưu ý là AUF không phải là một tổ chức giảng dạy đại học và nghiên cứu. Vì vậy, việc cấp
trợ cấp học tập không đồng nghĩa với việc tuyển dụng sinh viên hay thiết lập một mối ràng buộc về công
việc hoặc bất kỳ mối quan hệ lệ thuộc nào giữa AUF và sinh viên được lựa chọn. Trợ cấp học tập này
không phải là tiền lương hay tiền công được trả khi một công việc được thực hiện cho AUF. Việc học tập
của sinh viên phải tuân thủ theo các quy định của trường mà sinh viên theo học.

Các ứng viên xin trợ cấp học tập của AUF được khuyến khích tìm kiếm các nguồn hỗ trợ khác nhằm
đáp ứng nhu cầu của sinh viên trong thời gian đào tạo, đặc biệt là hỗ trợ của trường mà sinh viên theo
học.

THỦ TỤC

Các ứng viên phải đăng ký hồ sơ TRỰC TUYẾN (https://formulaires.auf.org/) đúng thời hạn yêu cầu. Mỗi
ứng viên chỉ được nộp một hồ sơ duy nhất.

Sau khi kiểm tra, các hồ sơ hợp lệ sẽ được trình cho hội đồng xét duyệt để tuyển chọn. Hồ sơ ứng viên
cũng sẽ được gửi cho người phụ trách chuyên ngành đào tạo của nhà trường nơi ứng viên theo học để
đưa ra kiến nghị. Không một hồ sơ nào được trả lại cho ứng viên.
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Những tiêu chí xét duyệt cơ bản :

• Hoàn cảnh cá nhân và gia đình ;

• Khoảng cách từ nơi ở đến nơi đăng ký học ;

• Trong trường hợp các hồ sơ được đánh giá như nhau, ưu tiên ứng viên nữ và/hoặc ứng viên
có kết quả học tập xuất sắc ;

• Ý kiến của người phụ trách đào tạo.

4. THỂ THỨC CẤP HỌC BỔNG

Trợ cấp học tập được cấp cho từng năm học. Các ứng viên đều phải gửi lại yêu cầu cho năm học tiếp theo.

5. MỨC TRỢ CẤP
Trợ cấp học tập được chuyển khoản thành 2 lần cho sinh viên (vào cuối mỗi học kỳ). Trợ cấp học tập hàng
năm được hôi đồng xét duyệt với 2 mức : Mức A là 6 600 000VND và mức B là 3 300 000VND . 

Trong trường hợp nhận được thông báo về việc thôi học hoặc sinh viên không đáp ứng các điều kiện về trợ
cấp, AUF có quyền ngừng cấp trợ cấp học tập.

6. NGHĨA VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG 

TRƯỜNG HỌC NƠI ỨNG VIÊN THEO HỌC CAM KẾT 

• yêu cầu sinh viên thực hiện đúng quy định về trợ cấp này ;
• kịp thời thông báo cho AUF việc sinh viên thôi học ;
• yêu cầu sinh viên thực hiện đúng nội quy nơi đang theo học.

7. LỊCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ

•  15 tháng 9 năm 2017 : thông báo nộp hồ sơ ;
•  15 tháng 10 năm 2017 : hạn cuối đăng ký hồ sơ qua mạng ;
•  Tháng 11 năm 2017 : thông báo kết quả xét duyệt.   

8. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ 

LƯU Ý : chỉ những đơn đăng ký qua mạng trước ngày 15 tháng 10 năm 2017 mới được chấp nhận.

Giấy tờ đính kèm bao gồm :

• Lý lịch bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp, có dán ảnh ;

• Bản sao công chứng các bằng cấp, bảng điểm (đối với sinh viên năm thứ 2 trở lên) ;  

• Bản sao điểm xét tuyển đầu vào đại hoc (đối với sinh viên năm thứ nhất) ; 
• Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình do chính quyền địa phương, nơi sinh viên sinh sống cấp.

Tất cả các giấy tờ trên có thể bằng tiếng Việt hoặc dịch sang tiếng Pháp 

Thiếu 1 trong những giấy tờ trên, hồ sơ sẽ bị coi là không hợp lệ.

Không một tài liệu nào hoặc giấy tờ nào sẽ được chấp nhận sau khi khi việc gửi hồ sơ có hiệu lực cho 
dù thời hạn nộp hồ sơ vẫn chưa kết thúc. Mỗi ứng viên chỉ được nộp một hồ sơ duy nhất.
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PHỤ LỤC : ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VỚI AUF TẠI VIỆT NAM

Văn phòng khu vực Châu Á Thái Bình Dương 

Trụ sở tại Hà Nội
Bà Đinh Thị Hải Yến, Cán bộ dự án 
E-mail: dinh.hai.yen@auf.org
ĐT: +84 24 38 24 73 82 (Số máy lẻ: 23)

Văn phòng dự án tại thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Tấn Đại, Phụ trách Văn phòng dự án
E-mail: nguyen.tan.dai@auf.org
ĐT: + 84 28 38 27 95 50 (Số máy lẻ: 104)
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