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Willogy (https://willogy.io) là công ty khởi nghiệp công nghệ dịch vụ và xây dựng giải pháp, sản phẩm
chuyên về Artificial Intelligence (AI) và Robotics. Công ty được thành lập bởi các nhà nghiên cứu và kỹ sư
đã từng là kỹ sư trưởng, giám đốc công nghệ, giám đốc trí tuệ nhân tạo tham gia các công ty khởi nghiệp
ở Silicon Valley và Singapore. Sự kết hợp hài hoà và thiết yếu giữa nền tảng vững chắc về nghiên cứu hàn
lâm và kinh nghiệm thực chiến trong thiết kế & xây dựng sản phẩm ở các công ty khởi nghiệp là thế mạnh
của công ty để có thể phát triển chuyên sâu các sản phẩm và giải pháp tối ưu với nhu cầu và cạnh tranh
khốc liệt của thị trường.

Được sự hỗ trợ và liên kết với các tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư của các trường đại học Carnegie Mellon
University (CMU), University of Adelaide, Monash University, National University of Singapore (NUS), Pohang
University of Science and Technology (POSTECH), Singapore University of Technology and Design (SUTD),
Imperial College London (ICL), Willogy là môi trường chuyên sâu và thuận lợi về nghiên cứu thuật toán,
giải thuật và các mô hình thống kê, máy học để tạo ra những giá trị cải tiến và tối ưu đáng kể không những
cho giới học thuật mà còn cho những sản phẩm đầy tính cạnh tranh trên thị trường.

Giới thiệu học bổng

Học bổng Willogy là một chương trình của Quỹ Willogy Foundation được thành lập và điều hành bởi công
ty Willogy. Xuất phát từ tâm nguyện của các nhà sáng lập công ty và Quỹ Willogy Foundation, chương
trình học bổng Willogy với sứ mệnh giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nền
tảng đạo đức tốt, tấm lòng nhân ái, luôn nuôi dưỡng nghị lực, ! chí và tinh thần vươn lên, vượt khó, vượt
khổ để rồi “khổ tận cam lai” trở thành những hiền tài cống hiến hết mình để xã hội, nhân sinh được tốt đẹp
hơn.

Đối tượng

Sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TpHCM

Có hoàn cảnh thực sự khó khăn, cảm thấy cần sự trợ giúp thêm để bớt gánh nặng cho gia đình.
Có thành tích học tập tốt. Điểm trung bình các môn (Toán, Tiếng Anh, Cơ sở ngành và Chuyên
ngành) trên 7.5
(Nếu có) hoạt động đóng góp cho cộng đồng hoặc thành tích trong cách kì thi các cấp thì rất đáng

https://willogy.io/


hoan nghênh.

Giá trị học bổng

Hỗ trợ tài chính 130 USD (~ 3,000,000 VND)
Giấy chứng nhận học bổng
Cơ hội thực tập và làm việc tại công ty Willogy (hoặc các công ty khác mà công ty Willogy có thể
giới thiệu)
Được hướng dẫn đi học Master, Ph.D (chương trình combined) ở các nước Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc,
Nhật Bản, Úc, Singapore nếu các em có định hướng nghiên cứu.

Số lượng

Dự kiến 5 suất học bổng (có thể thay đổi theo thực tế)

Hồ sơ tham dự

Hồ sơ các em cần chuẩn bị như sau:

Bảng điểm học tâp tính tới thời điểm tham dự học bổng

Các hoạt động và thành tích tham dự các kì thi (nếu có)

Một bài viết giới thiệu

Về bản thân và hoàn cảnh gia đình
Những khó khăn hiện tại trong cuộc sống và đi học
Tại sao em lại chọn tham dự học bổng Willogy và em nghĩ học bổng này sẽ giúp em như thế
nào
Ước mơ và l! tưởng trong cuộc đời của em là gì

Thư giới thiệu của Thầy/Cô chủ nhiệm / hướng dẫn / giảng dạy (nếu có)

Giấy chứng nhận gia đình khó khăn (nếu có)

Quy trình xét học bổng

1. Bước 1: Sinh viên gửi hồ sơ tham dự học bổng về email team@willogy.io với tiêu đề “MSSV - Họ và Tên
- Tham gia học bổng Willogy 2020”

2. Bước 2: Công ty Willogy sẽ xem xét hồ sơ và chọn ra các em phù hợp

3. Bước 3: Công ty sẽ gọi điện trao đổi thêm thông tin với các em đã được chọn ra ở bước 2

4. Bước 4: Công ty thống nhất danh sách cuối cùng được trao học bổng và gửi thông tin xác nhận về
trường cũng như thông báo kết quả lên website https://scholarship.willogy.io của Willogy

Trao học bổng

Học bổng sẽ được trao bằng tiền mặt / chuyển khoản trực tiếp cho các em
Ngoài ra, các em sẽ được mời tham dự buổi ăn tối thân mật cùng với các anh là thành viên sáng lập
công ty để cùng chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống và định hướng phát triển của các em.
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Thời gian diễn ra học bổng

Thời gian về ngày bắt đầu nhận hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, thông báo kết quả và ngày trao học bổng sẽ
được cập nhật chi tiết và liên tục theo thực tế trên website https://scholarship.willogy.io

Thông tin khác

Chi tiết về chương trình các em sinh viên vui lòng xem thêm tại https://scholarship.willogy.io

Mọi thắc mắc các em liên hệ đến team@willogy.io
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