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            Theo Công văn số 284/ĐTVNN ngày 20 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc cử sinh viên dự tuyển du học ở Liên Bang Nga năm 2012,
Trường Đại học Nha Trang thông báo như sau:

1. Đối  tượng dự  tuy ển: Sinh viên khoá 53 hệ Đại  học chính quy, hiện
đang theo học ở trường, có đủ các tiêu chuẩn sau:

            - Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, cam kết sẽ tự nguyện đi học và trở
về nước ngay sau khi tốt nghiệp nếu nhà trường và Nhà nước có nhu cầu tuyển
dụng; cam kết thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí đào tạo cho Nhà nước nếu
không hoàn thành nhiệm vụ học tập hoặc không chấp hành phân công công tác
của  Nhà nước sau khi tốt nghiệp. Cam kết phải được UBND địa phương xác
nhận và có người thân bảo lãnh.

            - Trúng tuyển đại học năm 2011 với điểm thi tuyển sinh đạt 15,0 điểm trở
lên  ( không nhân hệ số), kết quả học kỳ I năm thứ nhất đạt 7.0 trở lên ( trong đó
70% trong tổng số các môn học đạt từ 7,0 điểm trở lên và không có môn nào
dưới 5,0 điểm) đồng thời tốt nghiệp THPT với điểm trung bình các năm học đạt
7,0 điểm trở lên. Đăng ký ngành học phù hợp hoặc gần vời ngành đang học tại
Việt Nam.

            - Có sức khoẻ tốt để sống và học tập trong điều kiện khí hậu của nước
Nga, không mắc một trong các bệnh thuộc danh mục do phía Nga quy định. Khi
sang đến nước Nga, nếu LHS không đủ sức khoẻ để học tập (hoặc giả mạo hồ
sơ sức khoẻ) sẽ phải về nước và tự chịu kinh phí lượt về.

            - Chưa dự tuyển hoặc thi tuyển đi học đại học theo các chương trình học
bổng nước ngoài khác.

            - Ưu tiên sinh viên thuộc các đối tượng: đạt giải thưởng quốc tế và quốc
gia; đạt điểm cao nhất khối dự tuyển đại học trong phạm vi toàn quốc và trường
đang học.
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