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ĐHQGHN nói chung và Trường ĐH Khoa 
học Tự nhiên nói riêng hiện nay đã có 

nhiều chính sách cụ thể để hỗ trợ các nhóm 
nghiên cứu, đặc biệt nhóm nghiên cứu 
trẻ, hỗ trợ đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
ĐHQGHN và cấp quốc gia; đẩy mạnh hỗ trợ 
công bố bài báo trên tạp chí ISI/ Scopus. Bên 
cạnh đó, một thế mạnh của Trường ĐH Khoa 
học Tự nhiên và ĐHQGHN là có nguồn sinh 
viên, học viên cao học có chất lượng tốt, có 
niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Bằng 
niềm say mê nghiên cứu khoa học và giảng 
viên, nhà khoa học đã thổi niềm đam mê đó 
tới sinh viên, giúp các em yêu thích công 
việc nghiên cứu. Đó cũng là điều giúp nhóm 
nghiên cứu của chúng tôi đã thu hút được 
nhiều sinh viên giỏi. Nhiều sinh viên cho 
rằng, việc tham gia nghiên cứu khoa học từ 
sinh viên tại Khoa Hóa là bệ phóng trong con 
đường nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Đến thời điểm này, ĐHQGHN đã có các chính 
sách rõ rệt đối với các nhóm nghiên cứu, đặc 
biệt là học bổng cho tiến sĩ và thực tập sinh. 
Đội ngũ nghiên cứu trẻ chúng tôi kỳ vọng, 
ĐHQGHN có thêm nhiều chính sách học 
bổng nhằm hỗ trợ cho học viên cao học, sinh 
viên tham gia nghiên cứu khoa học có thành 
tích xuất sắc.

Là nhà khoa học trẻ, tôi cũng mong muốn 

trong thời gian tới, Nhà trường cũng như 
ĐHQGHN có nhiều chính sách hấp dẫn, nguồn 
học bổng cụ thể hơn để hỗ trợ các nhà khoa học 
trẻ tham gia nghiên cứu. 
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