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HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC
BƯỚC ĐỘT PHÁ TIÊN PHONG 

NGÀY 19/11/2021, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN LÊ QUÂN ĐÃ KÝ QUYẾT ĐỊNH SỐ 
3688/QĐ-ĐHQGHN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ HỌC BỔNG CHO 
CÁC NGHIÊN CỨU SINH VÀ CÁC THỰC TẬP SINH SAU TIẾN SỸ Ở ĐHQGHN, BẢN 
TIN ĐHQGHN ĐÃ TRAO ĐỔI VỚI GS.TSKH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC, TRƯỞNG BAN 
ĐÀO TẠO VỀ QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG NÀY: 
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Thưa GS. Nguyễn Đình Đức, ông đánh giá 
thế nào về ý nghĩa và tác động của Quyết 
định 3688 mà Giám đốc ĐHQGHN vừa ký 
ban hành?

Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 
19/11/2021 mà Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân 
vừa ký ban hành là một quyết định lịch sử. Đây 
là điều mà chúng tôi đã ấp ủ và trăn trở từ lâu, 
nhưng đến bây giờ mới trở thành hiện thực. 
Quyết định này sẽ có ý nghĩa và tác động rất 
lớn, sẽ tạo nên những đột phá trong nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN. 

Quyết định này hỗ trợ học bổng lên đến 100 
triệu/năm cho các nghiên cứu sinh và 120 
triệu/năm cho các tiến sỹ trẻ có năng lực 
nghiên cứu và công bố quốc tế xuất sắc. Với 
học bổng này, cộng thêm các nguồn hỗ trợ 
khác từ hoạt động tham gia giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu sinh và 
thực tập sinh có thể yên tâm, toàn tâm toàn ý 
cho nghiên cứu. 

Như các bạn đã biết, nghiên cứu sinh và các 
tiến sỹ trẻ chính là nguồn nhân lực KHCN đông 
đảo, trẻ trung và nhiệt huyết, đóng vai trò chủ 
lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN 
dưới sự lãnh đạo của các giáo sư, các nhà khoa 
học đầu ngành, đầu đàn trong nhà trường.

Đây là quyết định mạnh dạn và nỗ lực, quyết 
tâm rất lớn của Giám đốc ĐHQGHN. Lần đầu 
tiên ĐHQGHN cấp học bổng lớn như vậy cho 
nghiên cứu sinh và cũng là lần đầu tiên trong 
cả nước có một đại học công lập tiên phong 
thiết lập và cấp học bổng cho hệ thực tập sinh 
sau tiến sỹ. 

Thông qua quyết định này, sẽ thu hút được 
nhiều nghiên cứu sinh giỏi, tiến sỹ giỏi đến 
ĐHQGHN học tập, nghiên cứu, và vì thế, vị thế, 
tiềm lực khoa học công nghệ sẽ được tăng 
cường, ảnh hưởng và xếp hạng của ĐHQGHN 
trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và 
quốc tế chắc chắn sẽ được giữ vững và tăng 
lên mạnh mẽ trong vài năm tới.

Vậy yêu cầu và trách nhiệm của các ứng 

viên được nhận học bổng này như thế nào thưa GS?

Với học bổng cho nghiên cứu sinh: Ứng viên phải là nghiên 
cứu sinh của ĐHQGHN, và không quá 40 tuổi, có điểm trung 
bình trung học lực ở bậc đại học hoặc thạc sỹ từ 2.8 trở lên 
có thể nộp hồ sơ xin học bổng.

Với thực tập sinh, áp dụng cho tất cả các tiến sỹ của các cơ 
sở đào tạo trong cũng như ngoài ĐHQGHN (kể cả các ứng 
viên đang ở nước ngoài; người Việt Nam cũng như người 
nước ngoài) không quá 45 tuổi, muốn về ĐHQGHN thực tập 
sau tiến sỹ, thời gian từ 1-3 năm.

Các ứng viên nghiên cứu sinh, thực tập sinh khi nộp hồ sơ 
để ĐHQGHN xem xét cấp học bổng cần có đề cương nghiên 
cứu, kèm theo các minh chứng về thành tích, năng lực 
nghiên cứu; được một cán bộ khoa học của ĐHQGHN nhận 
về làmnghiên cứu, thực tập trong nhóm nghiên cứu và bảo 
trợ cho ứng viên, và được sự đồng ý của cơ sở đào tạo.  Thủ 
tục xét, cấp học bổng nhanh gọn. 

Với  các nghiên cứu sinh, để duy trì học bổng liên tục trong 
3 năm, ĐHQGHN yêu cầu trong thời gian đào tạo, nghiên 
cứu sinh phải đạt được chuẩn đầu ra là tác giả chính (tác 
giả tên đầu/tác giả liên hệ) của tối thiểu 02 bài báo về kết 
quả nghiên cứu của luận án được đăng trên tạp chí khoa 
học chuyên ngành thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus, 
trong đó ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí được xếp hạng Q1 
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(đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên 
và công nghệ) hoặc ít nhất 01 bài 
đăng trên tạp chí được xếp hạng Q2 
trở lên (đối với các lĩnh vực khác). 

Với các thực tập sinh, yêu cầu mỗi 
năm tối thiểu công bố 01 bài báo 
về kết quả nghiên cứu trên tạp chí 
khoa học chuyên ngành hạng Q2 
trở lên, thuộc danh mục các tạp chí 
ISI/Scopus.

Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh, thực 
tập sinh được xem như lực lượng 
quan trọng tham gia các hoạt động 
NCKH trong ĐHQGHN, được bố trí 
tham gia giảng dạy và được hưởng 
kinh phí từ hoạt động giảng dạy 
theo quy định của cơ sở đào tạo.

Thông qua hoạt động này, một mặt 
các cơ sở đào tạo có thêm nguồn 
giảng viên trẻ, ưu tú, mặt khác các 
nghiên cứu sinh, thực tập sinh cũng 
được tham gia các nhóm nghiên 
cứu mạnh ở ĐHQGHN, được nâng 
cao trình độ, kỹ năng giảng dạy và 
nghiên cứu.

GS đánh giá thế nào về tính khả thi 

trong việc thu hút nghiên cứu sinh 
và thực tập sinh của Quy định này?

Quy định này không những khả thi mà 
còn đáp ứng mong mỏi bấy lâu nay 
của các thầy trong ĐHQGHN, mong 
mỏi có kinh phí để tuyển được những 
trò giỏi. Và các nghiên cứu sinh, 
tiến sỹ trẻ ở các nơi có điều kiện về 
ĐHQGHN tham gia nghiên cứu trong 
các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng 
cao trình độ chuyên môn.

Theo thống kê của Ban Đào tạo, hiện 
nay quy mô nghiên cứu sinh của 
toàn ĐHQGHN là 1084. Trong số đó 
350 nghiên cứu sinh từ các ngành 
kỹ thuật - công nghệ và 90% trong 
số này đều có công bố quốc tế, đủ 
điều kiện để được nhận và duy trì 
học bổng.

Hơn nữa, ĐHQGHN có đội ngũ cán 
bộ khoa học có trình độ cao đông 
và mạnh nhất cả nước với 66 giáo 
sư, 398 phó giáo sư và 1100 tiến sĩ.  
ĐHQGHN có gần 100 nhóm nghiên 
cứu với 29 nhóm nghiên mạnh cấp 
ĐHQGHN; về cơ sở vật chất đã có 61 
phòng thí nghiệm, trong đó 17 phòng 

Thông qua quyết định này, sẽ thu 
hút được nhiều nghiên cứu sinh 
giỏi, tiến sỹ giỏi đến ĐHQGHN học 
tập, nghiên cứu, và vì thế, vị thế, 
tiềm lực khoa học công nghệ sẽ 
được tăng cường, ảnh hưởng và 
xếp hạng của ĐHQGHN trong hệ 
thống giáo dục đại học Việt Nam 
và quốc tế chắc chắn sẽ được giữ 
vững và tăng lên mạnh mẽ trong 
vài năm tới.
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thí nghiệm trọng điểm (bao gồm 1 phòng 
thí nghiệm trọng điểm quốc gia). 5 lĩnh 
vực của ĐHQGHN là Khoa học máy tính, 
Cơ kỹ thuật, Toán học, Vật lý, Kinh doanh 
và nghiên cứu quản lý đã được xếp hạng 
501-600 trong bảng xếp hạng QS của thế 
giới. Mới đây, tháng 10/2021, 2 lĩnh vực là 
Khoa học và Khoa học máy tính (Computer 
Science) và Kỹ thuật (Engineering) của 
ĐHQGHN đã đứng trong bảng xếp hạng THE 
WUR ở vị trí 601-800, một bảng xếp hạng có 
uy tín rất cao về học thuật của thế giới. Đó 
là những lý do tôi tin tưởng Quy định này 
là một quyết định rất sáng suốt, hiệu quả 
và kịp thời của Giám đốc ĐHQGHN, và chắc 
chắn sẽ thu hút được rất nhiều nghiên cứu 
sinh và tiến sỹ trẻ tụ hội về ĐHQGHN trong 
thời gian tới. 

Với tư cách là GS đầu ngành của ĐHQGHN 
trong lĩnh vực vật liệu và kết cấu tiên 
tiến, ngoài chính sách học bổng thu hút 
nghiên cứu sinh và tiến sỹ trẻ xuất sắc, 
GS có nguyện vọng mong mỏi gì nữa để 
nâng cao ảnh hưởng, uy tín và xếp hạng 
của ĐHQGHN?

Tôi một lần nữa nhấn mạnh Quyết định số 
3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 mà 
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân vừa ký ban 

hành là một quyết định tuyệt vời, đáp ứng mong đợi đã 
từ lâu của chúng tôi. Riêng nhóm nghiên cứu của tôi, tính 
sơ có thể thu hút hàng chục nghiên cứu sinh và thực tập 
sinh xuất sắc trong và ngoài nước đến làm việc. Quyết 
định này sẽ làm nên những đột phá trong việc nâng cao 
uy tín và thương hiệu, xếp hạng của ĐHQGHN.

Nếu hỏi có mong ước gì nữa, thì tôi xin đề xuất bên cạnh 
chính sách này, nên đầu tư trực tiếp và xứng tầm hơn nữa 
cho các nhóm nghiên cứu mạnh – vì đó chính là tế bào 
trong hoạt động đào tạo - nghiên cứu và chuyển giao 
công nghệ của một cơ sở đại học. Trên cơ sở đó, nhóm 
nghiên cứu mạnh không chỉ thu hút nghiên cứu sinh và 
các bạn tiến sĩ trẻ, mà còn có điều kiện thu hút các giáo 
sư giỏi đầu ngành từ nước ngoài về ĐHQGHN làm việc, 
cùng tham gia đào tạo và nghiên cứu, công bố các kết 
quả chung, cũng như để các nhà khoa học Việt Nam 
trong nhóm nghiên cứu có điều kiện đi trao đổi, thực tập 
ở các phòng thí nghiệm, các cơ sở đào tạo hàng đầu của 
nước ngoài, như vậy ĐHQGHN sẽ đào tạo được những cán 
bộ khoa học xuất sắc, có nhiều công bố xuất sắc, tiếp cận 
được những hướng nghiên cứu mới, hiện đại nhất của thế 
giới. Đó cũng là bài học mà rất nhiều nước xung quanh 
chúng ta đã áp dụng rất thành công. 

Xin cảm ơn Giáo sư!


