HƯỚNG DẪN VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN AYUSH

a. Ứng viên phải đủ 18 tuổi tại thời điểm nhập học tại trường ở Ấn Độ. Không có giới hạn tuổi tối đa.
b. Ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến trên trang A2A Portal cho Trương chình học bổng AYUSH.
c. Không chấp nhận hồ sơ nộp muộn.
d. Chỉ xử lý hồ sơ cho các trường ứng viên đăng ký. Không được phép thay đổi khóa học sau khi được
duyệt học bổng.
e. Ứng viên phải điền đủ 3 lựa chọn Trường trong hồ sơ theo thứ tự ưu tiên.
f. Việc duyệt học bổng cho các trường sẽ theo thứ tự ưu tiên những hồ sơ nộp trước, tùy thuộc vào chỗ
trống ở các trường.
g. Nếu trường ứng viên chọn không còn chỗ trống, Bộ AYUSH sẽ chuyển hồ sơ sang các trường khác còn
chỉ tiêu tuyển.
h. Phương tiện giảng dạy sẽ bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Hindi.
i. Chứng chỉ tương đương dành cho sinh viên nước ngoài sẽ do Bộ AYUSH hoặc ICCR làm việc với Hiệp
hội các Trường Đại học Ấn Độ cấp. Tiền phí cho việc này sinh viên tự trả và không được hoàn lại.
j. Ứng viên phải xác nhận hoặc từ chối học bổng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo.
k. Sau khi xác nhận học bổng, sinh viên sẽ không được đề nghị đổi trường.
l. Chương trình cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu đổi trường nào trong thời gian học.
m. Không có bảo hiểm y tế/sức khỏe cho sinh viên AYUSH.
n. Học bổng không có chức năng được gia hạn hay phục hồi.
o. Sinh viên sẽ được cấp vé máy bay hạng phổ thông chặng ngắn nhất. Vé được cấp bởi Đại sứ quán Ấn
Độ tại Việt Nam khi sang nhập học và bởi ICCR khi hoàn thành khóa học về nước.
p. Vé máy bay sinh viên tự đặt sẽ không bao giờ được hoàn tiền với bất kỳ lý do gì.
q. Sinh viên phải từ lo các khoản phí liên quan tới thí nghiệm, hóa chất hay các chi phí phát sinh khác.
r. Không chấp nhận các yêu cầu liên quan tới gia đình của sinh viên như thị thực, chỗ ở hoặc các đề nghị
hỗ trợ khác.
s. Đề nghị hoàn tiền thuê nhà (HRA) hoặc các khoản trợ cấp khác sẽ được xử lý trong năm học đó (có
kèm hóa đơn/biên nhận/giấy tờ chứng minh bản gốc). Sẽ không duyệt bất kỳ đề nghị hoàn tiền nào cho
năm học cũ trước đó.
t. Các khoản tiền/ phí ngoài danh mục học bổng sẽ không được cấp/ hoàn.
u. Còn vấn đề gì khác không được liệt kê ở trên, Bộ AYUSH sẽ là đơn vị có quyền đưa ra quyết định cuối
cùng.
v. Tất cả sinh viên phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy chế của chương trình. Nếu bị phát hiện phạm tội
trong bất kỳ hoạt động chống đối, phá vỡ quy định, quấy rối, v.v., sinh viên đó sẽ bị cắt học bổng ngay
lập tức và về nước.

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG AYUSH
(Cho các nước ngoài nhóm BIMSTEC)

Khóa học

Tiền học bổng (Rupees)
HỌC BỔNG HÀNG THÁNG

Cử nhân Đại học
Thạc sĩ
• Năm thứ Nhất
• Năm thứ Hai
• Năm thứ Ba
Tiến sĩ

8000/ tháng
35500/ tháng
38000/ tháng
38000/ tháng
43500/ tháng
TRỢ CẤP DỰ PHÒNG

Cử nhân Đại học và Văn bằng (Yoga)
Tiến sĩ/ Thạc sĩ MD/ MS

4500/ năm
12000/ năm
TIỀN THUÊ NHÀ

a) Ỏ các thành phố Delhi, Bangalore, Kolkata,
Không quá 3500 Rs./ tháng (theo thực tế)
Chennai, Mumbai, Hyderabad & Pune
b) Ở các thành phố khác
Không quá 3000 Rs./ tháng (theo thực tế)
Học phí/ Các khoảng phí bắt buộc khác
Theo thực tế
CHI PHÍ LUẬN VĂN
Tiến sĩ
10000
Thạc sĩ và các khóa khác có yêu cầu nộp đề án
7000
VÉ MÁY BAY ĐI & VỀ
Cho tất cả các khóa

Cấp một lần cho tất cả các sinh viên khi sang nhập
học và khi hoàn thành khóa học về nước, bay từ thủ
đô nước mình tới sân bay quốc tế Ấn Độ gần
trường nhất.
Khi sang nhập học, vé sẽ do Đại sứ quán Ấn Độ tại
nước sở tại cấp
Sau khi hoàn thành khóa học về nước, vé sẽ do
ICCR cấp.
CHI PHÍ Y TẾ
Không cấp bảo hiểm y tế/ sức khỏe cho sinh viên AYUSH

