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Tháng 11/2021, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) công
bố danh sách học viên, nghiên cứu sinh được nhận học bổng
trong các lĩnh vực Khoa học Công nghệ (KHCN). Đây là năm
thứ 3 liên tiếp, Vingroup trao học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong
nước, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học chất
lượng cao cho đất nước. Học bổng Tiến sĩ trị giá 150 triệu
đồng/năm; học bổng Thạc sĩ trị giá 120 triệu đồng/năm được
trao cho các sinh viên cao học, nghiên cứu sinh xuất sắc năm
2021. Tiêu chí nhận học bổng VinIF là các học viên cao học và
nghiên cứu sinh phải có kế hoạch học tập, hướng nghiên cứu cụ
thể và có ý nghĩa, ưu tiên các ứng viên đã có những giải
thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học công nghệ trong vòng 2
năm trước khi nộp hồ sơ. Quy trình tuyển chọn ứng viên là quy
trình mở, cạnh tranh, minh bạch. Các chuyên gia đánh giá hồ sơ
gồm hơn 80 giáo sư, tiến sĩ có uy tín và kinh nghiệm tại các
trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam. Các
hồ sơ được thẩm định bởi Hội đồng xét chọn của Quỹ trước khi
công bố chính thức. Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội được
22 suất học bổng nghiên cứu sinh (150 triệu/năm) và 19 suất
học bổng cao học (120 triệu/năm). Tổng số tiền Quỹ tài trợ cho
HVCH và NCS của ĐHQGHN là 5,58 tỷ đồng.
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Năm 2020, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup VinIF trao gần 40 tỉ đồng cho 293 học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước


