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THÔNG BÁO 

 Chương trình học bổng của Công ty TNHH Daizo Tec 2019 

 

Nhằm hỗ trợ học bổng cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích học 

tập tốt, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH 

Daizo Tec tổ chức chương trình học bổng 2019. (Công ty TNHH Daizo Tech tại 

Việt Nam chuyên về thiết kế tàu biển là công ty con của Oshima Shipbuilding - 

một trong các công ty đóng tàu hàng đầu tại Nhật). 

I. Chương trình học bổng 

1. Tên học bổng: Daizo Tec 2019 

2. Số lượng: 4 sinh viên ứng tuyển (phỏng vấn lấy 2) 

3. Trị giá học bổng: 600 USD/năm (từ tháng 9/2019 - 8/2020) 

4. Đối tượng: sinh viên Đại học chính quy khóa 11, ngành Cơ điện tử 

5. Tiêu chí lựa chọn 

- Điểm trung bình tích lũy từ 3,0 trở lên. 

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có tinh thần phấn đấu 

trong học tập. 

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào do các Tổ chức, Cơ quan ngoài Trường 

trao tặng trong toàn khóa học.  

- Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. 

Lưu ý: Sinh viên tham gia chương trình của Nissan Techno và Foxconn 

không thuộc diện được xét học bổng. 

II. Khoa Cơ khí  

- Thông báo cho sinh viên ĐH K11 ngành Cơ điện tử biết để tham gia 

chương trình. 

- Tổ chức xét chọn theo các tiêu chí nêu trên. 

- Tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện tiến cử: học bổng 4 sinh viên 

(công ty phỏng vấn lấy 2) theo mẫu tổng hợp kèm theo và gửi về Phòng 

Công tác Học sinh – sinh viên trước ngày 08/3/2019 để gửi công ty 

Daizotec xét duyệt (Công ty tổ chức phỏng vấn vào ngày 10&11/4/2019). 

 

 


