Học viện quản lý và sức khỏe Kinh Quốc.
Học bổng lớp chuyên ban Quốc tế hợp tác vừa học vừa làm.
Ngày 6 tháng 3, năm 2018, thông qua cuộc họp lần 2, học kì 2 năm hoc 2017.
Ngày 30 tháng 10, năm 2018, thông qua hội nghị cuộc họp lần 5, học kì 1 năm hoc 2018.
Ngày 25 tháng 12, năm 2018, thông qua cuộc họp lần 9, học kì 1 năm hoc 2018
1. Với mong muốn tuyển những sinh viên ưu tú nước ngoài dành cho lớp chuyên ban Quốc tế hợp tác vừa học vừa làm,
cung cấp môi trường an toàn và an tâm cho sinh viên, nên đã cấp học bổng cho các em với nội dung như sau.
2. Dành cho lớp chuyên ban Quốc tế hợp tác vừa học vừa làm. 3. Phương án thưởng như sau：
(1)Tiền thưởng khi nhập học：Hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học được phát thưởng 6.000 Đài tệ.
(2) Tiền thưởng chí học tập：Kể từ học kìthứ hai sau khi nhập học, mỗi học kì thành tích các môn đều trên trung bình
(60 điểm trở lên) được thưởng 6.000 Đài tệ.
(3）Tiền thưởng cần cù：Mỗi học kì, sinh viên đứng hạng nhất lớp được thưởng: 3.000 Đài tệ, hạng nhì: 2.500 Đài tệ,
hạng ba : 2.000 Đài tệ.
(4）Tiền thưởng phẩm cách tốt：Mỗi học kì, sinh viên đứng hạng nhất lớp được thưởng 1.500 Đài tệ, hạng nhì: 1.000 Đài
tệ, hạng ba : 500 Đài tệ.
(5）Tiền thưởng thành tích thi tiếng Trung：Thi đỗ cấp độ 1 tiếng Trung được thưởng : 3.000 Đài tệ, thi đỗ cấp độ 2 tiếng
Trung được thưởng thêm : 3.000 Đài tệ. Trực tiếp thi đỗ cấp độ 2 tiếng Trung được thưởng : 6.000 Đài tệ.
4. Phương án nộp phílớp chuyên ban:
(1)Năm đầu tiên được tạm miễn đóng học phí. Ba năm sau, mỗi năm học phân kì đóng phí khoảng 42.000 Đài tệ.
(2) Năm đầu tiên được tạm miễn đóng một nửa phítrọ kí túc xá. Ba năm sau, mỗi năm học đóng phí theo đợt. Chỉ
những người vi phạm của nhà trường "cho sinh viên Hostel quản lý các biện pháp" ít hơn hai lần, có nghĩa là, hủy bỏ
việc nhượng quyền chỗ ở.
5. Ngoại những ưu đãi trên, trường còn giúp sinh viên làm giấy cư trú và giấy phép làm việc. Và sắp xếp công việc an
toàn cho sinh viên trong thời gian học tập ở đây. Theo quy định mỗi tuần được làm nhiều nhất 20 giờ . Mùa hè và đông
sẽ được làm toàn thời gian.
6. Phương thức phát thưởng：
(1)Ngoài tiền thưởng thành tích thi tiếng Trung do cá nhân nộp hồ sơ cho tổ nghiên cứu và phát triển, còn lại là do
trường đồng loạt phát.
1.Đơn xin tiền thưởng 1 phần.
2.Bằng thi tiếng Trung.
(2)Nộp phí theo chương trình tạm miễn giảm.
7.Trình tự phê chuẩn：

Phê chuẩn và phát thưởng do ủy viên hội học bổng của trường phê chuẩn danh sách và mức

tiền thưởng, sẽ công bố và thông báo cho người đạt học bổng.
8. Nếu phù hợp các tiêu chuẩn trên, nhưng phạm các vấn đề sau đây sẽ bị loại khỏi danh sách:
（1）Đã hoàn thành thủ tục nhập học nhưng bảo lưu ( chưa vào học).
（2）Bỏ học giữa chừng
（3）Phạm pháp, hủy hoại thanh danh trường có chứng cứ.
9.Người đạt học bổng, nếu phát hiện ngụy tạo, giả mạo sẽ bị loại khỏi danh sách, nếu đã lãnh sẽ phải trả lại.
10. Người đạt học bổng, phải viết cam kết nếu bỏ học giữa chừng sẽ phải hoàn trả học bổng.
11. Thông qua phê chuẩn và phát thưởng do ủy viên hội xét duyệt học bổng của trường và được hiệu trưởng phê duyệt
sẽ được thi hành.

