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ANZ cấp học bổng trị giá 40.000 USD cho
Trường Đại học FPT
Ngày 21/4/2010, Ngân hàng ANZ (ANZ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường
Đại học FPT, theo đó, ANZ sẽ cấp các suất học bổng trị giá 2.500 USD/suất (bằng
tiền mặt, tương đương gần 50 triệu đồng) cho sinh viên Trường Đại học FPT. Tổng
giá trị quỹ học bổng lên tới 40.000 USD. Đây là một trong những hoạt động nằm
trong chương trình hỗ trợ đào tạo của Ngân hàng ANZ, nhằm thúc đẩy động lực học
tập cho sinh viên, đồng thời, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa ANZ và Trường
Đại học FPT.
Học bổng sẽ được trao hàng năm với số lượng 4 suất/năm cho những sinh viên xuất sắc của
Trường Đại học FPT, bắt đầu từ cuối năm nay. Các ứng viên sẽ được lựa chọn dựa tên kết
quả học tập cũng như định hướng nghề nghiệp của họ. Học bổng sẽ được trao cho các sinh
viên Đại học FPT tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi ký kết, ông Vũ Minh Trường – Phó Tổng Giám Đốc khối Khách hàng doanh nghiệp
và Định chế tài chính, Khu vực Mekong, ANZ Việt Nam cho biết: “Một trong những mục tiêu
quan trọng của Ngân hàng ANZ là bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi
vậy, với việc cấp học bổng cho các sinh viên xuất sắc, chúng tôi hy vọng sẽ tạo động lực,
thúc đẩy các em cố gắng nhiều hơn trong học tập, đồng thời tìm kiếm nguồn nhân lực cho
ANZ.
Về lý do lựa chọn Trường Đại học FPT cho Chương trình học bổng này, ông Trường cho biết
thêm: “Chúng tôi cũng rất tin tưởng rằng các sinh viên xuất sắc từ Đại học FPT sẽ tiếp
nối truyền thống của tập đoàn FPT, đóng vai trò là những người tiên phong, dẫn đầu trong
việc áp dụng kiến thức mới, năng động, sáng tạo, và chuyên nghiệp trong thời đại mới và hy
vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với FPT trong tương lai”.
Bên cạnh chương trình học bổng, ANZ và Trường Đại học FPT cũng đang phối hợp cùng bàn
thảo kế hoạch cử sinh viên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học FPT sang
thực tập và làm việc tại ANZ theo chương trình thực tập tại doanh nghiệp On-the-jobtraining kéo dài từ 8 tháng – 1 năm.
Theo chương trình này, các sinh viên Trường Đại học FPT sau khi kết thúc năm thứ hai, sẽ
tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp thực tế, sau đó quay trở lại trường học

một năm chuyên ngành để bổ sung kiến thức quản lý và các nội dung chuyên sâu trước khi
tốt nghiệp.
Nhằm giúp sinh viên hiểu hơn về môi trường làm việc thực tế, ANZ cũng sẽ tạo điều kiện
cho các sinh viên tham gia các buổi hội thảo, gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về văn hóa của
doanh nghiệp, tham gia trao đổi và nghe các chuyên gia trình bày về quy trình, công nghệ,
cũng như được tư vấn và giới thiệu về các công việc tại ANZ.
Đại diện phía Trường Đại học FPT, Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng nhà trường
bày tỏ: “Trường Đại học FPT cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Ngân hàng ANZ chọn ra
những sinh viên xuất sắc để trao học bổng, đồng thời sẽ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên
được tiếp xúc và làm quen với môi trường thực tế ngoài doanh nghiệp, giúp các em có định
hướng nghề nghiệp rõ ràng và tìm được công việc phù hợp nhất sau khi tốt nghiệp ra
trường”.
Hiện nay, ngoài các công ty thuộc Tập đoàn FPT, Trường Đại học FPT cũng chủ trương hợp
tác với nhiều doanh nghiệp nhằm tăng cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc với môi trường làm
việc thực tế, đồng thời giúp sinh viên có được việc làm tốt nhất sau khi ra trường. Với việc
ký kết hợp tác với Ngân hàng ANZ, Trường Đại học FPT mong muốn sinh viên sẽ có thêm cơ
hội cho việc lựa chọn nghề nghiệp của mình trong tương lai, đồng thời ANZ cũng tìm kiếm
được cho mình một đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng
khắt khe trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.
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