
Học tập & Sáng tạo 
cùng tHế giới

Là đơn vị có cơ cHế Hoạt động đặc biệt trực tHuộc đHQgHn và đầu mối Hợp 
tác Quốc tế về đào tạo và ngHiên cứu kHoa Học giữa đHQgHn với các trường 
đại Học cHất Lượng cao tHế giới, kHoa Quốc tế đã kHẳng địnH được “tHương 
Hiệu” của mìnH. bản tin đHQgHn đã có cuộc trao đổi với gS.tSkH nguyễn trọng 
Do, cHủ nHiệm kHoa Quốc tế, về mô HìnH Hoạt động đầy năng động này.

Mới đây, Khoa Quốc tế đổi logo 
biểu tượng của Khoa, tại sao lại có 
sự thay đổi này thưa ông?

thực tế thì khoa Quốc tế chưa bao 
giờ ban hành logo chính thức. Logo 
cũ được tuyển chọn từ chương trình 
thi sáng tác biểu tượng của khoa 
cách đây vài năm nhưng chúng tôi 
chưa thật ưng ý. mới đây, ban chủ 
nhiệm khoa quyết định thuê hẳn 
một công ty chuyên thiết kế các sản 
phẩm quảng cáo thiết kế lại logo của 
khoa và ban hành vào đầu tháng 12 
này. Logo mới có chữ iS (viết tắt của 
international School) màu vàng nằm 
trên nền là một cái khiên màu xanh, 
trên có cuốn sách. cái khiên là biểu 
tượng cho sự che chở cho con người, 
cuốn sách biểu hiện cho tri thức bảo 
đảm cho thành công và cũng bảo vệ 
cho con người trong cuộc sống. cái 
khiên và cuốn sách cũng rất hay được 
các trường đại học ở Âu châu và bắc 
mỹ sử dụng làm logo. như vậy, với ý 
tưởng mới này, khoa quốc tế cũng 
muốn khẳng định lại một lần nữa triết 
lý cũng như phương châm của khoa: 
“Học tập và sáng tạo cùng thế giới”.

Có vẻ như Khoa quốc tế rất quan 
tâm đến vấn đề thương hiệu?

có thể nói rằng khoa quốc tế đã và 
đang phải thực hiện một cuộc cạnh 
tranh rất gay gắt với các trường đại 
học trong cả nước bởi vì các trường 
này cũng triển khai các chương trình 
liên kết quốc tế, sử dụng đội ngũ cán 

bộ, cơ sở vật chất có sẵn. ngoài ra, 
khoa còn phải đóng góp thuế cho 
nhà nước như là một đơn vị kinh 
doanh dịch vụ 25% thuế thu nhập 
doanh nghiệp (trong khi các trường 
đại học, phổ thông… chỉ phải đóng 
10%). trong hoàn cảnh như thế, 
chúng tôi không có cách gì khác là 
phải làm chất lượng tốt, đúng chất 
lượng quốc tế và phải quảng bá thế 
nào để tuyển sinh được với mức học 
phí cao. cho nên công tác quảng bá, 
truyền thông, tiếp thị…phục vụ cho 
tuyển sinh phải có hiệu quả thì mới 
có điều kiện để tồn tại và phát triển 
bền vững. mới đây, chúng tôi cũng 
vừa mới đề nghị đHQgHn mở thêm 
một phòng mới, phòng “Hợp tác và 
truyền thông" để thực sự chuyên 
nghiệp hóa, nâng cao chất lượng của 
công tác này. thế nhưng, tiếp thị giáo 
dục hoàn toàn không giống như tiếp 
thị các sản phẩm vật chất thuần túy 
và các dịch vụ khác như là du lịch…
chúng tôi muốn xây dựng một nhóm 
công tác có tính chất chuyên nghiệp 
để quảng bá tiếp thị giáo dục sao cho 
phù hợp với văn hoá, xã hội việt nam, 
nâng cao được chất lượng đầu vào và 
đảm bảo chất lượng, chuẩn giáo dục 
của các nước trong khu vực và trên 
thế giới.

Truyền thông và tiếp thị dường 
như vẫn còn là một công việc 
tương đối mới mẻ đối với giới đại 
học ở nước ta, theo ông, chúng ta 
sẽ được những lợi ích gì khi quan 

tâm đến công tác này?

truyền thông mà làm tốt thì sinh viên 
và học viên được hưởng lợi đầu tiên. 
Họ sẽ yên tâm, tin tưởng hơn vào 
chất lượng đào tạo và giá trị các văn 
bằng… nhưng quan niệm về truyền 
thông của khoa Quốc tế mang tính 
đặc thù. chúng tôi cho rằng người 
làm truyền thông, tiếp thị tốt nhất cho 
khoa Quốc tế không phải là báo chí, 
truyền hình, cán bộ tiếp thị mà chính 
là sinh viên và học viên. cách truyền 
thông của chúng tôi trong sinh viên và 
học viên là làm thế nào chăm sóc cho 
họ thật tốt, tạo điều kiện tích cực để 
họ học tập thành công. chính những 
học viên, sinh viên và phụ huynh ấy 
là những người làm công tác truyền 
thông tốt nhất cho khoa Quốc tế. vì 
vậy, trong việc truyền thông, quảng 
bá gây dựng thương hiệu chúng tôi 
nhằm vào đối tượng chính chính là 
sinh viên và học viên. Sinh viên và học 
viên khoa quốc tế được quản lí, chăm 
sóc, tạo mọi điều kiện để học tập và 
có một cuộc sống thú vị dưới mái nhà 
chung của khoa Quốc tế. 

Khoa Quốc tế từ lâu áp dụng hình 
thức tuyển sinh mà các trường đại 
học nước ngoài hay làm đó là xét 
duyệt hồ sơ nhưng sau đó lại sàng 
lọc tức là có việc sinh viên bị loại, 
xin ông có thể phân tích rõ hơn về 
cách làm này?

từ trước đến nay, chúng ta vẫn quen 
với việc là đã vào đại học thì sẽ tốt 
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nghiệp và có bằng. điều này dẫn 
đến viêc nhiều em, sau khi vào 
đại học không tiếp tục chăm chỉ 
như trước và làm giảm chất lượng 
đào tạo. khoa Quốc tế học tập và 
áp dụng hệ thống đảm bảo chất 
lượng của các đại học tiên tiến, 
trong đó có đánh giá liên tục và 
sàng lọc sinh viên trong quá trình 
đào tạo. và nếu xét về chất lượng 
đào tạo có thể khẳng định rằng 
các chương trình đào tạo của 
khoa Quốc tế có chất lượng cao. 
Dù chất lượng đầu vào chưa cao, 
nhưng hầu hết sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đều có việc làm theo 
đúng ngành học, với thu nhập 
cao ngay sau khi tốt nghiệp. 

Nhưng liệu phụ huynh và sinh viên có thích ứng được với cách làm này 
không?

khoa Quốc tế tiến hành sàng lọc chủ yếu ở giai đoạn đầu trong khi các em đang 
học tiếng nước ngoài và một số môn khác, để hình thành các kĩ năng học tập và 
phương pháp học theo chương trình nước ngoài. thống kê mới nhất của khoa 
cho thấy số lượng sinh viên tốt nghiệp cuối khóa giảm đi đến 30%, thậm chí 
50% số sinh viên lúc nhập học. công việc này rất khó khăn vì nhìn chung chúng 
ta chưa quen, chưa hiểu và về cơ bản không muốn sàng lọc. tất cả các trường 
công lập và dân lập về cơ bản không sàng lọc. thông qua sang lọc, chỉ những 
sinh viên có đủ trình độ về ngoại ngữ, chuyên môn, có phương pháp, tinh thần 
trách nhiệm mới có khả năng theo học đụơc đến cùng. Sàng lọc là vì quyền lợi 
của nguời học, nên phụ huynh và sinh viên dần dần cũng thấu hiểu điều đó, 
chính vì vậy đã không thắc mắc và thực tế là dư luận cũng đã rất ủng hộ phương 
pháp này.

Trong một báo cáo mới đây, Khoa Quốc tế đã công bố quỹ học bổng của 
Khoa trong năm học 2007-2008 là 600 triệu đồng…?

kHoa Quốc tế Qua nHững con Số
Số lượng các trường đối tác: 30

Số lượng giảng viên: 25 (trong đó: có 2 PgS, 1 TSKH, 8 TS, 6 Th.S)

Số lượng cán bộ: 73 (trong đó có 23 người thuộc biên chế ĐHQgHN). 

Số lượng chương trình đào tạo: 15 chương trình đào tạo đại học và 4 
chương trình sau đại học

Quỹ học bổng năm 2008 - 2009: khoảng 750 triệu đồng 

Lương trung bình của cán bộ thuộc diện biên chế ĐHQgHN: 7,5 triệu đồng/ 
tháng; (b) của người lao động theo hợp đồng: 5,5 triệu đồng/ tháng

Số tiền đóng góp cho ĐHQgHN trong năm 2007, 2008: khoảng 300 
triệu đồng/ năm
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So với năm học trước, năm học 2008 
– 2009 Quỹ học bổng sẽ tăng lên và 
đạt khoảng 750 triệu đồng. như vậy, 
khoảng 10% sinh viên của khoa sẽ 
được nhận 1 trong 5 mức học bổng: 
chu văn an (miễn học phí và được 
cấp 1,2 triệu đồng), yersin (giảm 75% 

học phí), học bổng tạ Quang bửu…
từ năm học này, chúng tôi còn có 
một loại học bổng toàn phần mới 
cho những sinh viên thi đại học đạt từ 
27 điểm trở lên trong suốt 4 năm đại 
học với điều kiện là không năm nào bị 
lưu ban. ngoài ra, sinh viên của khoa 
Quốc tế còn được nhận học bổng của 
các trường đối tác của khoa ở nước 
ngoài. 

Chính sách học bổng này đã tạo 
được những hiệu ứng như thế 
nào? 

chính sách học bổng của khoa đã tạo 
nên một cuộc cạnh tranh lành mạnh. 
Học bổng có hạn, thi cử rất nghiêm 
túc, nước ngoài coi và chấm thi, cho 
nên sinh viên chỉ còn cách học thật 
tốt để được cấp học bổng và tích cực 
tham gia các phong trào mới được tập 
thể lớp bình bầu và có điểm ưu tiên. 
việc xét học bổng được thực hiện dân 
chủ, công khai, tạo được niềm tin, 
động cơ học tập cho sinh viên. 

Với chương trình đào tạo quốc tế 
và sự thiết kế đảm bảo chất lượng 
như vậy thì chắc chắn phải có một 
đội ngũ giảng viên đủ trình độ 
cả về chuyên môn lẫn ngoại ngữ. 
Chiến lược của Khoa đối với đội 

ngũ này là như thế nào?

chúng tôi có 2 nguồn giảng viên: 
một là giảng viên người nước ngoài 
của các trường đối tác, chịu trách 
nhiệm chính về nội dung đào tạo 
và kiểm tra đánh giá, nguồn thứ 2 
là giảng viên việt nam do chúng tôi 

tuyển chọn trong nước nhưng được 
các trường đối tác thẩm định và phê 
duyệt. một số chương trình đào tạo 
cũng được điều chỉnh, bổ sung vừa 
đảm bảo chuẩn quốc tế vừa phù hợp 
với điều kiện thực tiễn của việt nam.  
Xin nêu một ví dụ, chương trình 
“thạc sĩ chuyên ngành tài chính ngân 
hàng bảo hiểm (việt nam và đông 
nam á)” được thiết kế bằng cách lấy 
một chương trình của đại học nantes 
(cộng hoà pháp) được các giảng viên, 
giáo sư, những chuyên gia trong hệ 
thống ngân hàng, bảo hiểm, tài chính 
việt nam đề xuất điều chỉnh và bổ 
sung. chương trình đó được thiết kế 
cho việt nam nhưng được bộ giáo 
dục và nghiên cứu khoa học cộng 
hoà pháp phê chuẩn và cấp bằng 
chính quy. với cách làm này, giảng 
viên việt nam không còn cách nào 
khác là phải không ngừng tự học hỏi 
và nghiên cứu để thích ứng được với 
yêu cầu và nhiệm vụ mới.

Thế còn đối với đội ngũ cán bộ 
hành chính và phục vụ?

ngay từ đầu, chúng tôi vẫn luôn quan 
niệm rằng tất cả cán bộ của khoa 
đều phải đặt quyền lợi của sinh viên 
lên trên, hết tôn trọng sinh viên, coi 
sinh viên là trung tâm và là đồng chủ 

thể của quá trình đào tạo. để làm 
tốt được việc đó, chúng tôi đã có kế 
hoạch cụ thể cử cán bộ tham gia các 
khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
nghiệp vụ. toàn bộ chuyên viên quản 
lý chương trình từ nhóm trưởng trở 
lên đều được nước ngoài đào tạo.

Đào tạo theo hình thức nào, thưa 
ông?

có 2 cách, một số đối tác có văn 
phòng đại diện tại Hà nội thì họ sẽ 
đến tận khoa để đào tạo cán bộ; hoặc 
là chúng tôi cử cán bộ sang trường 
đối tác theo các khóa học ngắn hạn. 
ngoài ra cũng có nhiều học bổng dài 
hạn dành riêng cho cán bộ của khoa, 
để đào tạo bậc thạc sỹ và tiến sỹ.

Cuối cùng, ông có thể cho biết 
triết lý của Khoa Quốc tế là gì?

chúng tôi muốn xây dựng một cơ sở 
đào tạo đại học hiện đại đáp ứng nhu 
cầu của thị trường lao động việt nam 
và thế giới, nhưng đồng thời cũng 
thực hiện ý tưởng “đại học khai hoá”, 
phát triển con người phát triển toàn 
diện và có tư duy độc lập, sáng tạo. 
giảng viên và sinh viên không những 
tiếp thu kiến thức mà còn sản sinh ra 
tri thức đúng như phương châm của 
chúng tôi: “Học tập và sáng tạo cùng 
thế giới”.

>> pHạm văn - minH trí 
(thực hiện)

Số Lượng SinH viên kHoa Quốc tế Qua 
từng năm Học 

năm 2004: 71 sinh viên; 

năm 2005: 220 sinh viên; 

năm 2006: 722 sinh viên và 56 học viên cao học; 

năm 2007: 997 sinh viên và 164 học viên cao học; 

năm 2008: 1092 sinh viên và 303 học viên cao học
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