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Điều khoản và điều kiện được đề cập trong tài liệu này dành cho sinh viên nhận 
học bổng (“sinh viên”) từ Đại học RMIT Việt Nam (“Nhà trường”). Một số học bổng 
nhất định sẽ có điều khoản và điều kiện riêng kèm theo tài liệu này. Mọi điều khoản 
và điều kiện bổ sung đều được công khai trên trang thông tin về học bổng và/hoặc 
đề cập trong thư mời nhận học bổng. Thuật ngữ “mời nhận học bổng” và “thư mời 
nhận học bổng” trong tài liệu này có ý nghĩa tương đương. 
 
Bản cập nhật mới nhất của tài liệu được công khai trên trang mạng nội bộ dành 
cho sinh viên Đại học RMIT Việt Nam. Để nhận bản sao mềm của tài liệu, vui lòng 
gửi thư điện tử đến địa chỉ scholarships@rmit.edu.vn. 
 
Bằng việc chấp nhận thư mời nhận học bổng, sinh viên đã đồng ý và bị ràng buộc 
với các điều khoản và điều kiện được đề cập trong tài liệu này, cũng như bất cứ 
điều khoản và điều kiện bổ sung nào nếu có. 
 
Mọi thắc mắc về học bổng gồm thông tin về học bổng, học bổng, sinh hoạt phí, và 
điều khoản và điều kiện học bổng, vui lòng liên hệ trực tiếp: 
 
Địa chỉ: Bộ phận Học bổng,  
Đại học RMIT Việt Nam - Cơ sở Nam Sài Gòn 
702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
 
Email: scholarships@rmit.edu.vn 
Điện thoại: (84-28) 3776 1412 
Trang web: https://www.rmit.edu.vn/scholarships 
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Học bổng Đại học RMIT Việt Nam 
Điều khoản và điều kiện 

 
 

1. Học bổng hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần học phí một chương trình học tại 
Đại học RMIT Việt Nam. Trừ trường hợp được đề cập rõ trong thư mời học 
bổng, trách nhiệm nộp thuế, phí và các khoản phải thu khác ngoài học phí 
đều do sinh viên nhận học bổng chi trả. Thông tin về các khoản phí và khoản 
phải thu khác của trường có thể tham khảo trên trang web của RMIT Việt 
Nam tại: http://www.rmit.edu.vn/tuition-fees 

 
2. Nếu sinh viên nhận học bổng trượt một môn học, sinh viên sẽ phải đóng 

học phí của môn đó. Những trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng cho một số 
loại học bổng nhất định hoặc tùy thuộc vào quyết định của RMIT Việt Nam. 

 
3. Những Điều kiện và Điều khoản này chỉ áp dụng cho học bổng tại Đại học 

RMIT Việt Nam. 
 

4. Học bổng cho sinh viên tương lai không thể bảo lưu trừ khi trong điều khoản 
học bổng cho phép. Học bổng cho sinh viên hiện tại có thể bảo lưu trong 
một kỳ học. Trường có quyền từ chối hoặc đồng ý yêu cầu bảo lưu. 

 
5. Học bổng không thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng trong 

bất cứ trường hợp nào. 
 

6. Chương trình học bổng được áp dụng cho số tín chỉ tối thiểu cần đạt được 
để tốt nghiệp và không hơn. 

 
7. Đa số học bổng có thể chuyển từ ngành này sang ngành khác, tuy nhiên 

học bổng cho các ngành học ưu tiên thì không được chuyển. Với những sinh 
viên được phép chuyển ngành, học bổng cũng sẽ được chuyển theo ngành 
học của sinh viên đó. 

 
8. Nếu sinh viên nhận học bổng được cho phép chuyển ngành, học bổng sẽ 

chỉ còn giá trị với số môn học hoặc số tín chỉ còn lại của môn học trước. 
 

9. Sinh viên nhận học bổng có thể học tại cơ sở Hà Nội hoặc Sài Gòn.  
 

10. Sinh viên nhận học bổng phải có trách nhiệm thông báo với trường về bất 
cứ thay đổi gì ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến học bổng, như đổi 
ngành học, tạm vắng hoặc thay đổi tài khoản ngân hàng. Một sinh viên chỉ 
được nhận nhiều nhất một học bổng học phí cùng một lúc. 

 
11. Sinh viên nhận học bổng phải học toàn thời gian, tương đương ít nhất 36 tín 

chỉ một kỳ cho chương trình đại học, ít nhất 24 tín chỉ một kỳ cho chương 

http://www.rmit.edu.vn/tuition-fees


 

3  

RMIT Classification: Trusted 

trình cao học. Sinh viên nhận học bổng Chắp cách ước mơ phải học ít nhất 
24 tín chỉ một kỳ. Với một số trường hợp đặc biệt, sinh viên nhận học bổng 
có thể xin phép giảm tải chương trình học trong thời gian nhất định. 

 
12. Sinh viên nhận học bổng đảm nhiệm những trọng trách quan trọng trong 

các hoạt động ngoại khóa tại trường, như thành viên của Student Council 
(Hội đồng sinh viên), hoặc có khuyết tật có thể xin phép giảm tải chương 
trình học trong thời gian nhất định bằng cách liên hệ Bộ phận Học bổng qua 
email scholarships@rmit.edu.vn 

 
13. Trừ trường hợp được đề cập trong thư mời học bổng, sinh viên nhận học 

bổng được tham gia chương trình trao đổi sinh viên tối đa hai học kỳ đến 
các trường đối tác của Đại học RMIT Việt Nam. 

 
14. Khi đã nhận học bổng, sinh viên đó có thể xin tạm vắng trong các kỳ học 

trong tương lai, tuy nhiên thời gian nghỉ không được phép quá 2 kỳ liên tiếp 
trong suốt khoá học. 

 
15. Nếu sinh viên nhận học bổng hủy không tiếp tục học, học bổng sẽ tự động 

bị thu hồi. 
 

16. Trường không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát nào gây ra bởi sai sót 
trong việc cung cấp thông tin của người nhận học bổng. 

 
17. Một số học bổng bao gồm sinh hoạt phí trong thời gian được ghi trong thư 

nhận học bổng. Sinh viên nhận học bổng phải cung cấp tài khoản ngân hàng 
để nhận sinh hoạt phí hoặc các khoản chi trả khác từ trường. Nếu thay đổi 
thông tin tài khoản ngân hàng, sinh viên cần cung cấp thông tin mới cho 
Điều phối viên Chương trình Học bổng trong tuần 3 của tháng nhận tiền. 

 
18. Sinh hoạt phí hàng tháng được gửi vào tài khoản ngân hàng vào ngày thứ 

Sáu thứ hai hàng tháng. 
 

19. Sinh viên nhận học bổng có trách nhiệm thông báo với trường trong thời 
gian sớm nhất nếu chưa nhận được khoản sinh hoạt phí sau thời hạn trên. 
Trường sẽ không giải quyết các khiếu nại liên quan đến học bổng nếu không 
được thông báo sớm. 

 
20. Sinh viên nhận học bổng bao gồm sinh hoạt phí phải thông báo với trường 

nếu đã nhận được sinh hoạt phí trước ngày thứ Ba thứ ba của tháng. 
 

21. Nhà trường có thể trả muộn hoặc ngừng trả sinh hoạt phí của tháng sau nếu 
không nhận được xác nhận của sinh viên nhận học bổng trước thời hạn. 

 
22. Tùy mỗi kỳ, sinh viên nhận học bổng có thể được yêu cầu điền phiếu khảo 
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sát trực tuyến hoặc cung cấp ý kiến phản hồi về học bổng và trải nghiệm 
học tập. 

 
23. Nếu là sinh viên nhận học bổng, bạn đã đồng ý: 

 
a. Cho trường, nhân viên và nhân viên cần tư vấn: 

i. quay phim, chụp ảnh bạn và sử dụng hình ảnh của bạn liên quan 
đến chương trình học bổng  

ii. sử dụng toàn bộ tài liệu bạn viết về trải nghiệm tại trường liên quan 
đến chương trình học bổng  

iii. tham gia, nếu được yêu cầu, vào bất cứ chương trình công khai 
nào phục vụ cho việc quảng bá hình ảnh Nhà trường, tài trợ học 
bổng hoặc các hoạt động khác của trường. 

 
b. Tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích từ hoặc liên quan đến các tài liệu bạn 

đã viết trong hồ sơ học bổng hoặc hình ảnh của bạn được chụp hoặc đại 
diện cho trường thuộc bản quyền của trường. Quyền này bao gồm 
chuyển giao hình ảnh cho nhà tài trợ, tuy nhiên sẽ chỉ được sử dụng khi 
được sự cho phép của bạn. 
 

c. Trường có bản quyền đối với những tuyên bố của bạn hoặc tuyên bố 
trên danh nghĩa của bạn, quyền sử dụng bất cứ tài liệu học bổng nào do 
bạn viết và phim, ảnh liên quan đến bạn. 
 

d. Nếu được yêu cầu, sẽ tham dự lễ trao học bổng hàng năm, và bạn có thể 
sẽ được yêu cầu tham gia các hoạt động khác để quảng bá học bổng, 
gồm nói chuyện trước công chúng, ngày hội thông tin, các công tác kêu 
gọi tài trợ, trả lời phỏng vấn và chụp ảnh báo chí. Ảnh chụp và video tại 
những sự kiện này có thể sẽ được sử dụng và chuyển giao tới nhà tài trợ. 

 
24. Nhà trường có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với các vấn đề 

liên quan đến chương trình học bổng, bao gồm ngừng hoặc rút học bổng 
đối với sinh viên: 

 
a. bị phát hiện cung cấp thông tin sai lệch trong tài liệu ứng tuyển học bổng. 
 
b. bị đình chỉ học vì bất kỳ lý do gì. 

 
c. không duy trì tín chỉ liên tục hoặc có mà không được cho phép chính 

thức về việc tạm vắng. 
 

d. không đạt điểm GPA tối thiểu 2.0. (hoặc 1.0 đối với các sinh viên Học 
bổng Chắp cánh ước mơ). 

 
e. không thực hiện đúng điều khoản và điều kiện quy định trong văn bản 
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này và/hoặc thư chấp nhận học bổng. 
 

f. không thực hiện đúng quy định, chính sách và quy tắc dành cho sinh 
viên RMIT. 

 
g. bị phát hiện vi phạm Quy định về nội quy của RMIT. 

 
25. Trường có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ lợi ích hoặc có 

vấn đề khác không được ghi chi tiết trong thư chấp nhận học bổng hoặc 
trong văn bản này. 

 




