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XÉT TUYỂN HỌC BỔNG BFF 2016 

1. Năm học 2016 – 2017, BFF trao tặng 25 suất Học bổng cho các tân Sinh viên. Học bổng BFF 
bao gồm học phí và các khoá huấn luyện – đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng làm việc cho các em.  

(i) Học phí: BFF sẽ cấp học phí học Đại học năm học 2016 – 2017 cho Sinh viên. Số tiền được cấp 
căn cứ theo học phí thực tế của Trường, nhưng không vượt quá 12 triệu/năm học.  

(ii) Hoạt động Huấn luyện – Đào tạo: với mong muốn hỗ trợ Sinh viên chuẩn bị sẵn sàng cho công 
việc sau khi ra trường, BFF triển khai các hoạt động đồng hành sau:  

- Người Hướng Dẫn / Mentorship: Mỗi tháng, Sinh viên có cơ hội gặp gỡ các anh chị thành đạt 
đi trước để được hướng dẫn và chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm sống.  

- Đào tạo / Training: Trong năm học, Sinh viên sẽ được (i) thực hành và trau dồi các kỹ năng 
thông qua các đề án thực tế dưới sự hỗ trợ của Coach; (ii) tiếp cận những kiến thức hữu ích 
thông qua các buổi workshop, teambuilding, gặp gỡ Diễn giả; (iii) tham quan và tìm hiểu hoạt 
động tại các doanh nghiệp. 

- Thực tập hè Toàn thời gian / Summer Internship: Sinh viên được tiếp cận môi trường công 
việc thực tế để làm quen, từ đó có định hướng rõ ràng hơn trong việc chuẩn bị cho nghề 
nghiệp tương lai. Đây là hoạt động không bắt buộc. 

2. Học bổng BFF là học bổng không điều kiện 
Sinh viên nhận Học bổng không có bất kỳ ràng buộc nào với BFF và các nhà hảo tâm trong suốt thời 
gian tham gia chương trình cũng như sau đó. Ngoài việc phải nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của BFF 
về kết quả học tập, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc và đóng góp cho cộng đồng. 

3. Đối tượng xét tuyển của Học bổng BFF 2016 
- Các em sinh viên trúng tuyển ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Nông lâm ngư nghiệp, Kiến trúc và Nội 

thất năm 2016 vào các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tổng điểm trúng tuyển Đại học, không tính điểm ưu tiên và không nhân hệ số là: 
o Ngành Kinh tế: từ 22.00 điểm trở lên 

o Ngành Kỹ thuật: từ 22.00 điểm trở lên 

o Ngành Nông lâm ngư nghiệp: từ 19.00 điểm trở lên 

o Ngành Kiến trúc, Nội thất: từ 20.75 điểm trở lên 

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện tài chính để tiếp tục đi học. 

- Khao khát và quyết tâm theo đuổi con đường học vấn, có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng để 
chuẩn bị cho tương lai của bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. 

- Công dân Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, giới tính; có hạnh kiểm tốt; sinh sống tại các 
tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau. 

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 
Hồ sơ bắt buộc: 

(1) Phiếu đăng ký: theo mẫu của chương trình, đã điền đầy đủ thông tin  

(2) Phiếu báo Kết quả thi Tốt nghiệp và Giấy báo Trúng tuyển vào Đại học năm 2016 

(3) CMND và hộ khẩu photo, không cần công chứng 

(4) Ba (03) bài vẽ của em mà em tâm đắc nhất: đối với ứng viên ngành Kiến trúc và Nội thất 

Không bắt buộc: những thông tin này sẽ được cộng điểm ưu tiên trong quá trình xét tuyển 

(5) Các giấy tờ để Ban Xét tuyển hiểu rõ hơn về khát vọng, nỗ lực vượt khó của thí sinh. Ví dụ: 
thư giới thiệu của giáo viên, của người có uy tín; giấy khen; sổ hộ nghèo / cận nghèo…  
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5. Quy trình Xét tuyển:  
- (09/09/2016): Bắt đầu nhận Hồ sơ 
- (24/09/2016): Kết thúc thời hạn nhận Hồ sơ Đăng ký lúc 24h00 
- (02/10/2016): Kết thúc phỏng vấn trực tiếp & xác nhận thông tin tại địa phương 
- (05/10/2015): Công bố danh sách 25 tân Sinh viên được cấp Học bổng BFF 2016 

 
 
 
 

 
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Ban Xét Tuyển qua email tuyensinh@hocbongBFF.org 

hoặc đường dây nóng 01646.771.761 từ 13:00 – 16:00 các ngày thứ 2 đến thứ 7 

 
Chương trình Big Friend Foundation (BFF) là chương trình phi lợi nhuận, được thành lập với mục tiêu 
tiếp sức và trợ lực cho các bạn trẻ hiếu học nhưng gặp khó khăn về tài chính có cơ hội hoàn tất ước 
mơ học Đại học; và trang bị cho các em những kỹ năng sống và làm việc cần thiết thông qua các hoạt 
động huấn luyện, chia sẻ, kết nối trong chương trình. 

BFF được thành lập và điều hành bởi các cá nhân trẻ tâm huyết với mục tiêu của BFF và cam kết 
tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc hoạt động của nhóm. BFF không phải là tổ chức tôn giáo, chính 
trị và không trực thuộc sự quản lý của các tổ chức tôn giáo, chính trị, doanh nghiệp. 


