
Chương trình Study Buddy là gì? 

Chương trình được xây dựng dựa trên mô hình Tutor: những sinh viên (SV) có kết quả học 

tập tốt dạy kèm cho những SV yếu, giúp bạn vượt qua những môn chưa đạt, cải thiện điểm số 

môn học, điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) hoặc đạt học bổng. 

1. MỤC TIÊU 

Trình độ khởi điểm của SV học kèm (Buddy B) Điểm đạt yêu cầu 

ĐTBTL < 5,0 Điểm môn học ≥ 5,0 

5,0 ≤ ĐTBTL ≤ 6,5 Điểm môn học ≥ 7,0 

 

2. ĐIỀU KIỆN THAM GIA, NHIỆU VỤ, QUYỀN LỢI 

Chương trình Study Buddy hoàn toàn miễn phí đối với SV học kèm (Buddy B), trong khi SV 

dạy kèm (Buddy A) được hỗ trợ thù lao bao gồm lương và ngày công tác xã hội (CTXH). 

A. BUDDY A (SV DẠY KÈM) 

Điều kiện tham gia 

- ĐTBTL ≥ 7,0: có thể đăng ký dạy kèm môn đã học trước đó và ĐTB môn đăng ký 

dạy kèm ≥ 7,5 

- ĐTBTL ≥ 8,0: có thể đăng ký TA (trợ giảng) những môn đang học trong HK hiện tại 

- Nhiệt tình hỗ trợ và tương tác online/offline với các Buddy B được nhà trường bố trí 

(≥ 2 giờ/tuần) 

Nhiệm vụ 

- Tư vấn và giải đáp thắc mắc về nội dung của môn học 

- Hướng dẫn làm bài tập, các tiểu luận, báo cáo (nếu có) 

- Thường xuyên tương tác, kết nối để thúc đẩy việc học tập của Buddy B 

- Không được phép làm thay bài tập có tính điểm cho Buddy B 

- Không được phép trực tiếp chỉnh sửa hay thay đổi nội dung các bài tiểu luận, báo 

cáo, luận văn... của Buddy B 

- Trong buổi hướng dẫn offline, Buddy A phải đảm bảo thời gian học; hoặc nếu muốn 

hủy hẹn thì phải thông báo trước đó 24 tiếng đến Buddy B 

Quyền lợi 

- Lương: 360.000 VND/Buddy B có kết quả đạt yêu cầu/môn/HK 

- Ngày CTXH: 0,5 ngày/3 Buddy B có kết quả đạt yêu cầu/HK 

- Mỗi SV được quyền đăng ký làm Buddy A tối đa cho 7 Buddy B/7 môn/HK 

Ví dụ cách tính lương vào cuối kỳ, SV đăng ký làm Buddy A cho 2 môn: 

- Môn Intro to Computing System: hướng dẫn 2 Buddy B, trong đó cả 2 Buddy B đều 

đạt yêu cầu vào cuối kỳ 

- Môn Analog Signal Processing: hướng dẫn 5 Buddy B, trong đó có 4 Buddy B đạt 

yêu cầu vào cuối kỳ 



 Tổng lương: 360.000 VND x 6 Buddy B đạt yêu cầu = 2.160.000 VND 

 Tổng ngày CTXH: 0,5 ngày 

 

B. BUDDY B  (SV HỌC KÈM) 

Nhiệm vụ 

- Chủ động kết nối và hợp tác với Buddy A 

- Nỗ lực học tập để đạt được kết quả tốt nhất 

- Tuân thủ cam kết chung (nếu có) với Buddy A 
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