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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Đại sứ quán Ấn độ tại Việt Nam thông báo về việc đăng ký học bổng tham gia
Chương trình đào tạo Tiến sĩ cho các nước thành viên ASEAN tại Học viện Công
nghệ Ẩn Độ (HTs). Học viện Công nghệ Án Độ đã tạo lập cổng thông tin điện tử:
http://asean.iitd.ac.in để quản lý quy trình nộp đơn và nhập học. Các ứng viên có thể
đăng nhập cổng thông tin nêu trên để đăng ký tham gia chương trình học bổng.
ứ n g viên được lựa chọn sẽ được tài trợ các khoản kinh phí: học bổng và tiền
nghiên cứu hàng năm do Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ tài trợ; Tiền sinh hoạt
phí do HTs chi trả.
Thời gian nhập học của khóa đầu tiên vào tháng 01/2020.

(Thông tin chỉ tiết về chương trình học bổng gửi kèm Công văn).
Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị thông tin về Chương trình học bổng nêu
trên tới công chức, viên chức và xem xét, cử ứng viên phù họp tham gia dự tuyển./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TCCB.
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Ceremony to Launch 1000 Integrated PhD Fellowships to ASEAN students at IITs
Press Release
In January 2018, Prim e M inister Shri N arendra M odi had announced at the 25th
Anniversary A SEAN -India Commemorative Summit in N ew D elhi India's offer o f upto 1000
integrated PhD Fellowships for A SEA N students in the prestigious Indian Institutes o f
Technology (IITs). In implementation o f this commitment, External A ffairs M inister Dr. S.
Jaishankar and M inister o f Human Resource D evelopm ent Dr. Ram esh Pokhriyal 'Nishank',
formally launched the Fellowship Program m e at a cerem ony at the M inistry o f External
Affairs on Monday, Septem ber 16, 2019.
2.
Besides the A m bassadors/High Com m issioners o f all ten A SEAN M em ber States in
New Delhi, the Launch Ceremony was also attended by senior officials from M EA and
MHRD, Directors/Representatives o f all 23 IITs, Chairpersons o f the U niversity Grants
Commission (UGC) and All India Council for Technical Education (AICTE).
3.
IIT Delhi has been designated by M HRD as the coordinating IIT for the fellowship
programme. It has developed a web portal (http://asean.iitd.ac.in) to adm inister the application
and admission process. ASEAN students can log in to the portal to apply for PhD
programmes o f their choice at various IITs.
4.
The first batch o f the ASEAN students will be adm itted in January 2020. Adm issions
under the programme will be staggered over three academ ic years i.e. 2019-2020, 2020-2021
and 2021-2022. M HRD will provide scholarships to A SEA N students at par w ith Indian PhD
scholars, along with a yearly research grant, as applicable. IITs w ill make a small provision to
cover living expenses o f selected students from their own budgetary resources.
5.
The fellowship program m e at a total budget outlay o f IN R 300 crore (approxim ately
USD 45 million) is the single-largest capacity developm ent initiative o f India in its
partnership with ASEAN.

New Delhi
16 September 2019
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50+ YEARS OF GLOBAL TECHNOLOGY EXCELLENCE
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A p ply fo r a fu lly-funded PhD a t IITs: the b e s t te ch no lo g y in s titu tio n s o f India.

1000

PHD fellowships
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ASEAN

Countries
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To strengthen the deep and historical ties between
India and ASEAN, India's foremost technical education
centres, the internationally-renowned Indian Institutes
of Technology (NTs), welcome scholars from ASEAN
countries to apply for PhD fellowships.
Applicants may apply online on our portal at
http://asean.iitd.ac.in.

Those selected can complete their PhD w m
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of India funding at par with Indian count.-- t m s S .
funding will cover the entire cost of stuoy auo n»ni5
expenses for up to 5 years of a PhD programme.

Fully
* * funded
The program m e is fully funded by
the governm ent of India.
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Exclusively
for ASEAN

The program m e is exclusively for
the ten ASEAN countries.
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Cutting edge research

W orld’s leading te ch n o lo gists and
te ch n o lo g y share a com m on
connection: the Indian Institutes of
Tech no logy (HTs).

