
Xu thế “đa ngành - đa 
trường” 
Thực hiện nhiệm vụ liên kết đào tạo 
đại học với các trường đại học uy tín 
trên thế giới, hiện nay Khoa Quốc 
tế, ĐHQGHN đã thiết lập quan hệ 
đào tạo với khoảng 30 trường đại 
học như: Queensland, Edith Cowan, 
Charles Sturt (Australia), East London, 
Birmingham (Anh), HELP (Malaysia), 
TGTU, MESI (Nga), Paris 11, Lyon 2, 
Nantes (Pháp), Kinh tế - Tài chính 
Trung ương Bắc Kinh, Sư phạm Nam 
Kinh, Giao thông Trùng Khánh, Trung 
Y dược Quảng Châu (Trung Quốc), 
Thompson Rivers (Canada), Wisconsin, 
Bemidji (Mỹ)... Các chương trình đào 
tạo tại đây thường xuyên có các giáo 
sư, phó giáo sư, tiến sĩ và giảng viên 
cao cấp từ các trường đối tác nước 
ngoài sang giảng dạy và tổ chức thi 

cử theo các thỏa thuận hợp tác liên 
kết đào tạo giữa hai bên. 

Hiện nay, Trường ĐH Công nghệ, 
ĐHQGHN cũng liên kết với ĐH Troy 
(Mỹ) tuyển sinh đào tạo cử nhân 
ngành khoa học máy tính; liên kết 
với ĐH New South Wales (Australia) 
tuyển sinh đào tạo liên thông cử nhân 
ngành kỹ nghệ máy tính, kỹ nghệ 
điện, kỹ nghệ viễn thông và kỹ nghệ 
cơ điện tử. Trường ĐH Bách khoa Hà 
Nội dự tính sẽ tuyển sinh đào tạo 500 
sinh viên ngành công nghệ thông tin, 
khoa học máy tính, cơ khí, công nghệ 
hóa học, quản trị kinh doanh, thương 
mại và quản trị… trong khuôn khổ 
hợp tác với các trường đại học của 
Đức, Nhật, Pháp, Nga, Australia, New 
Zealand, Mỹ... Xu hướng này còn 
nằm trong chủ trương mở rộng của 
một số trường khác, như Trường ĐH 

Giao thông Vận tải Hà Nội hay Viện 
ĐH Mở Hà Nội. 

Học “tại chỗ” nhận bằng 
quốc tế  
Rất nhiều chương trình đào tạo quốc 
tế hiện nay xét tuyển căn cứ vào quá 
trình học tập và rèn luyện ở bậc phổ 
thông. Các chương trình này hầu hết 
đều được giảng dạy bằng tiếng nước 
ngoài, nên việc xét tuyển cũng yêu cầu 
sinh viên phải có một trình độ ngoại 
ngữ nhất định. Tuy nhiên, một số 
chương trình cũng tạo điều kiện cho 
các sinh viên có trình độ ngoại ngữ 
thấp hơn vẫn có thể học bằng cách 
đào tạo ngoại ngữ trước khi nhập học 
hoặc sau khi nhập học sẽ được đào tạo 
tăng cường để theo kịp chương trình. 

Điều hấp dẫn đối với rất nhiều sinh 

trong nước
học chương trình quốc tế
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>> Tọa đàm Khoa học về liên kết đào tạo quốc tế do Khoa Quốc tế tổ chức
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TRONG RấT NHIềU PHươNG ÁN GIảI QUYếT BàI TOÁN “CảI CÁCH ĐạI HọC”, 
VIệC LIêN KếT ĐàO TạO QUốC Tế HIệN ĐượC XEM NHư Là CÁCH MớI Mẻ Và 
HấP DẫN. BêN CạNH SứC CUốN HúT VẫN CòN KHôNG íT BăN KHOăN Mà CÁC 
CHươNG TRìNH ĐàO TạO NàY CầN ĐượC HOàN THIệN Để PHù HợP HơN VớI 
ĐIềU KIệN Và NHU CầU CủA SINH VIêN VIệT NAM. 

viên chính là môi trường học tập hiện đại với các phương tiện thực 
hành tiên tiến. Tuy học phí đào tạo của các chương trình này được 
đánh giá là khá cao, nhưng sinh viên vẫn có cơ hội nhận học bổng khi 
đạt học lực khá giỏi. “Bác sĩ Nha khoa” tại Khoa Quốc tế, ĐHQGHN 
theo quy trình và chuẩn đào tạo của Đại học Nantes hiện là chương 
trình đào tạo bác sĩ Nha khoa duy nhất tại Việt Nam được cấp bằng 
của Pháp. Theo TS. Trần Anh Hào - Trưởng Phòng Đào tạo Khoa 
Quốc tế thì chương trình này phát triển nhằm tạo bước đột phá trong 
chất lượng đào tạo của Khoa và góp phần khôi phục lại ngành Y 
- Dược trong khuôn khổ của Đại học Đông Dương - tiền thân của 
ĐHQGHN. Triển khai theo mô hình 3 năm đầu và một năm cuối tại 
Việt Nam, năm thứ 4 và thứ 5 sinh viên sẽ được học và thực tập lâm 
sàng trong các bệnh viện, các trung tâm đào tạo bác sĩ nha khoa khác 
nhau trên toàn nước Pháp. Nhờ có sự viện trợ của phía trường đối 
tác, các sinh viên của chương trình sẽ được hưởng mức học phí ưu đãi 
trong giai đoạn học tập tại Việt Nam (3.000 euro/năm - tuy đây vẫn 
là mức học phí cao so với trong nước, nhưng so với việc đi du học, thì 
lại “rất được”). 

Đâu là những trở ngại? 
Trong hệ thống giáo dục đại học hiện nay, hiếm cơ sở đào tạo nào 
không có ít nhất một chương trình đào tạo quốc tế với tiêu chí tuyển 
dụng là xét tuyển. Nhưng cái khó nhất là phải lựa chọn được chương 
trình nào thích hợp về cả chất lượng đào tạo, quản lý cũng như tài 
chính trong cả rừng các khóa học quốc tế. Ví dụ tại Mỹ, việc mở 
trường đại học vô cùng đơn giản, có tới 4.000 trường đại học, cao 
đẳng. Nhiều chương trình đào tạo ở Việt Nam còn đang trong thời kỳ 
“ăn no” chứ chưa chọn lọc vị trí và danh tiếng của các trường đối tác. 
Việc lựa chọn ngành đào tạo là vô cùng quan trọng vì mỗi trường ở 
phương Tây thường chỉ mạnh ở một vài lĩnh vực, chứ không quá đa 
ngành như nhiều người vẫn tưởng. 

Trao đổi về hình thức đào tạo quốc tế, TSKH. Nguyễn Trọng Do, Chủ 
nhiệm Khoa Quốc tế, ĐHQGHN cho rằng đây chính là quá trình hội 
nhập tốt nhất với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, 
điều quan trọng phải tìm được nhiều nguồn học bổng hỗ trợ cho sinh 
viên Việt Nam và việc liên kết phải được kiểm định nghiêm khắc về chất 
lượng đào tạo. “Khoa Quốc tế hiện chỉ có khoảng 50 - 60% các em 
vào trường hoàn thành và được cấp bằng, toàn bộ việc đánh giá chất 
lượng do các trường đại học đối tác nước ngoài của chúng tôi kiểm 
soát. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đặc biệt 
là các cơ quan và doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao năng lực 
của các sinh viên Việt Nam qua đào tạo quốc tế. Ngoài vốn kiến thức 
chuyên ngành tốt do học trong những chương trình tiên tiến, các em 
còn thông thạo ngoại ngữ và có tinh thần tự lập rất cao”. 

>> HảI THANH (Tạp chí NC giáo dục)
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