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HƯỚNG DẪN 

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG SWING FOR DREAMS NĂM 2021 

 

1. Bước 1: Đăng ký học bổng online từ ngày 10/9/2021 

- Sinh viên truy cập vào trang: http://hocbong.ueh.edu.vn/ 
- Đăng nhập hệ thống bằng MSSV và mật khẩu của tài khoản trang 

http://student.ueh.edu.vn/. Chọn “Học bổng Swing for Dreams năm 2021” và nhấp 
đăng ký. 

 

- Cập nhật thông tin dữ liệu còn thiếu: (Chú ý thông tin: Tên, Khóa, Ngày sinh, 

CMND/CCCD, Điện thoại, Email). 

- Thông tin về hoàn cảnh và thành tích nổi bật:  

• Sinh viên đăng ký học bổng dành cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi dịch Covid-19, không có khả năng chi trả học phí: chọn Các 

trường hợp khó khăn đột xuất (thiên tai, hỏa hoạn,…) 

 
• Sinh viên đăng ký học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt: chọn 

Trường hợp khác, ghi rõ Thành tích học tập.  
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• Sinh viên đăng ký học bổng dành cho sinh viên thể hiện được tinh thần đóng 
góp cho cộng đồng, xã hội: chọn Trường hợp khác, ghi rõ Thành tích hoạt động 
phục vụ xã hội.  

 

- Tóm tắt hoàn cảnh cá nhân, gia đình: 

• Sinh viên đăng ký học bổng dành cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi dịch Covid-19, không có khả năng chi trả học phí: Mô tả ảnh 

hưởng của đại dịch đến bản thân và gia đình . 

• Sinh viên đăng ký học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt: Mô tả 

thành tích học tập. 

• Sinh viên đăng ký học bổng dành cho sinh viên thể hiện được tinh thần đóng 
góp cho cộng đồng, xã hội: Mô tả thành tích hoạt động phục vụ cộng đồng, xã hội. 

- Upload giấy tờ minh chứng bao gồm Đơn đăng ký học bổng, minh chứng hoàn cảnh 

hoặc thành tích học tập, hoạt động xã hội của sinh viên (nếu có).  

 

- Lưu ý: Sinh viên upload TOÀN BỘ hồ sơ học bổng (*) bằng 01 file pdf - kích thước 

dưới 1Mb (chụp ảnh hoặc scan file), đặt tên không dấu theo cấu trúc <SFD2021>. 

Trường hợp File nặng sinh viên có thể upload thành 2 file pdf. 

ĐẶC BIỆT KHÔNG XÓA MINH CHỨNG ĐANG CÓ TRÊN HỆ THỐNG CỦA 
SINH VIÊN. 

(*) Hồ sơ học bổng bao gồm: 

• Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu) 

• Bảng điểm học kỳ đầu năm 2021 (đối với sinh viên K44, 45, 46): có thể chụp từ 

trang https://student.ueh.edu.vn/ (sinh viên phải chụp cả phần họ tên và MSSV); 

• Bảng điểm rèn luyện (đối với sinh viên K44, 45, 46): có thể chụp từ trang 
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https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/; 

• Học bạ THPT (chỉ 1 tờ photo bảng điểm lớp 12) (đối với sinh viên K47); 

• Ít nhất một trong những hồ sơ sau: 

- Giấy chứng nhận đạt giải, Giấy khen các cuộc thi học thuật. 

- Giấy xác nhận của phường, xã về việc gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 

Covid-19, không có khả năng chi trả học phí. 

- Bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận của tổ chức 

từ thiện, hoặc của đơn vị tổ chức) hoặc Giấy xác nhận tham gia phục vụ các công 
tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng. 

- Giao diện đã đăng ký thành công: Sinh viên có thể vào trường “Học bổng đã đăng ký” 

để cập nhật hồ sơ minh chứng. 

 

2. Bước 2: Sinh viên kiểm tra trạng thái đơn đăng ký học bổng trên cổng học 
bổng 

Các trạng thái trên cổng học bổng bao gồm: 

- Chưa duyệt: Sinh viên đã đăng ký thành công nhưng đơn đăng ký chưa được kiểm tra. 

- Đã kiểm tra giấy tờ: Hồ sơ học bổng của sinh viên đã được kiểm tra. Sinh viên KHÔNG 
cập nhật thông tin trên đơn đăng ký. Trường hợp sinh viên cần thay đổi thông tin, sinh 

viên vui lòng gửi email đến: ngmloc@ueh.edu.vn (Nội dung email bao gồm: Họ và tên 
sinh viên, MSSV, Nội dung cập nhật.) 

- Không cung cấp đủ giấy tờ: Sinh viên cung cấp không đủ hồ sơ học bổng. Trường hợp 
này, hệ thống sẽ gửi thông báo các hồ sơ bị thiếu cho qua email mà sinh viên đăng ký. 
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Sinh viên phải bổ sung hồ sơ theo email thông báo. Trường hợp không bổ sung theo thời 

hạn, UEH sẽ hủy đơn đăng ký. 

- Không đủ điều kiện xét học bổng: Sinh viên không đáp ứng được điều kiện tham gia học 

bổng.  

3. Bước 3: Sinh viên xem thông báo danh sách vào vòng 2  

 Sinh viên xem thông báo danh sách sinh viên vào vòng 2 (dự kiến) tại website: 

dsa.ueh.edu.vn ngày 15/10/2021. 
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4. Thông tin liên hệ: 

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ: 

- Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004, Email: ngmloc@ueh.edu.vn) 

- Cô Thanh Diệu (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1014, Email: dieudtt@ueh.edu.vn). 
 

PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 


