Tin hợp tác trong nước

CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG IMG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG
CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN CỦA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã đạt được
thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
về việc tài trợ học bổng cho giảng viên và
sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên
cứu khoa học. Học bổng được Chủ tịch IMG
Lê Tự Minh đặt tên là “Học bổng IMG vì sự
nghiệp giáo dục”.
Chủ tịch IMG, Phó Chủ tịch CLB Cựu sinh
viên Doanh nhân ĐHQGHN Lê Tự Minh đã
được học tập và tu dưỡng trưởng thành từ
ĐHQGHN. Thông qua học bổng này, ông
bày tỏ mong muốn có thể giúp giảm gánh
nặng chi phí học tập cho sinh viên tài năng
và khuyến khích giảng viên sáng tạo trong
việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho
các thế hệ mai sau, để từ đó góp phần làm
gia tăng chất lượng và uy tín học thuật của
ĐHQGHN.
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân bày tỏ sự trân
trọng đối với những đóng góp của Công ty
IMG đối với sự nghiệp giáo dục nguồn nhân

lực chất lượng cao, trình độ cao cho đất
nước mà ĐHQGHN đang dày công vun
đắp.
Học bổng được xét, trao tặng cho giảng
viên và sinh viên Việt Nam đang công tác
và học tập tại các Trường thành viên trực
thuộc ĐHQGHN trong các lĩnh vực: Khoa
học nhân văn và Giáo dục, Khoa học tự
nhiên và Công nghệ, Kinh tế, Quản lí và
Phát triển bền vững, Y Dược, Nghệ thuật và
Đổi mới sáng tạo.
Đối tượng tham gia xét chọn học bổng là
người có những thành tích xuất sắc trong
nghiên cứu, học tập và các hoạt động
cộng đồng có ảnh hưởng tích cực đến sự
nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa
và con người Việt Nam.
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