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Nhân dịp đầu năm, các đồng chí 
Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, 
Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, 

Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương 
đã đến thăm 
GS.TS.NGƯT Mai 
Trọng Nhuận tại 
nhà riêng. Nhân 
dịp năm mới, 
thay mặt lãnh 
đạo Đảng và Nhà 
nước, các đồng 
chí đã chúc GS.TS 
Mai Trọng Nhuận 
cùng gia đình 
mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến, 
đóng góp trí tuệ góp phần xây dựng, phát 
triển sự nghiệp khoa học, giáo dục và công 
nghệ của đất nước. Các đồng chí lãnh đạo 
Đảng mong rằng thời gian tới, ĐHQGHN 
phát huy tối đa khả năng và sức sáng tạo 
để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, 
đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, 

phát triển đất nước, xứng đáng là nòng cột 
của giáo dục đại học nước nhà. Cùng với việc 
mở cửa kinh tế hội nhập với thế giới, từ năm 
2009, Chính phủ ta cho phép thành lập các 

tổ chức, cá 
nhân nước 
ngoài được 
hoạt động 
trong lĩnh 
vực giáo dục 
đại học tại 
Việt Nam, 
do đó việc 
Đ H Q G H N 
và ĐHQG 
T P . H C M 
phải là các 

trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo 
đại học, sau đại học hàng đầu của cả nước 
để góp phần bảo đảm độc lập, tự chủ trong 
giáo dục đại học là công việc hết sức quan 
trọng hiện nay và thời gian tới. 

>> Bùi TuấN

"ChúC ĐhQGhN 
xỨNG ĐáNG là NòNG CộT

Của GIáo dụC ĐạI họC NướC Nhà"
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Kỷ NiệM 10 NăM THàNH 
lậP TRuNG TâM KHoa 
HọC VậT liệu

lễ kỷ niệm đã được Trung tâm 
Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, 
Trường ĐHKHTN tổ chức ngày 
12/2/2009 với sự tham dự của đại 
diện lãnh đạo một số ban chức 

năng ĐHQGHN, Ban Giám hiệu 
Nhà trường, đại diện một số trường 
đại học bạn cùng đông đảo cán 
bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Vật 
lý. Trung tâm Khoa học Vật liệu có 
nhiệm vụ chính là đề xuất và thực 
hiện các chương trình nghiên cứu 
cơ bản định hướng và ứng dụng 
về Khoa học Vật liệu; thiết lập các 
phòng thí nghiệm mạnh về công 
nghệ, kiểm tra cấu trúc và đo đạc 
các tính chất vật lý và hóa học của 
vật liệu; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, các 
cán bộ nghiên cứu; tăng cường 
hợp tác khoa học trong nước 
và quốc tế. Trải qua 10 năm xây 
dựng và phát triển, Trung tâm đã 
có những đóng góp đáng kể trên 

nhiều mặt công tác như: giảng dạy, 
viết sách và giáo trình, nghiên cứu 
khoa học, hướng dẫn sinh viên, 
học viên sau đại học nghiên cứu 
khoa học và thực hiện khóa luận, 
luận văn, luận án... Tại buổi lễ, PGS.
TS Bùi Duy Cam thay mặt lãnh đạo 
Đảng ủy Trường ĐHKHTN đã trao 
Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ cho lãnh đạo Trung tâm, chúc 
mừng những thành tựu mà Trung 
tâm KHVl đã đạt được trong thời 
gian qua, đồng thời bày tỏ sự kỳ 
vọng vào sự phát triển của Trung 
tâm cùng với sự phát triến đi lên 
của Nhà trường trong thời gian tới. 

>> THaNH NHàN

TăNG CƯờNG HợP TáC Đào 
Tạo Giữa VùNG WalloNie - 
BRuxelleS Với ĐHQGHN

Buổi làm việc giữa GS.TS Mai Trọng 
Nhuận - Giám đốc, GS.TSKH Vũ 
Minh Giang - Phó giám đốc cũng 
lãnh đạo một số ban chức năng, đơn 
vị trực thuộc ĐHQGHN với phái đoàn 
Wallonie - Bruxelles (Bỉ) do bà Solange 
De Harlez - Vụ trưởng phụ trách Việt 
Nam, Tổng cao ủy Hợp tác quốc tế 
của Wallonie - Bruxelles làm trưởng 
đoàn đã diễn ra ngày 9/2/2009. Đại 
diện cả 2 bên đều khẳng định rằng, 
mối quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN 
và các trường đại học của Bỉ nói 
chung, các đại học tiếng Pháp vùng 
Wallonie - Bruxelles nói riêng đang 
phát triển tốt đẹp và có nhiều triển 
vọng để tăng cường hợp tác hơn nữa, 
tập trung vào các lĩnh vực, chẳng hạn: 
Phối hợp nghiên cứu trong các lĩnh vực 
khoa học, đặc biệt là công nghệ sinh 
học; Tổ chức chung các hội nghị, hội 
thảo quốc tế; Phối hợp đào tạo trình 
độ cao, tiến tới thành lập một trường 

đào tạo tiến sĩ (ecole Doctorale) vùng 
Wallonie - Bruxelles tại ĐHQGHN; 
Đẩy mạnh trao đổi giảng viên và sinh 
viên... Cuối buổi làm việc, lãnh đạo 
ĐHQGHN cùng các thành viên của 
phái đoàn Wallonie - Bruxelles đã 
tham dự lễ khai giảng chương trình 
đào tạo thạc sĩ công nghệ sinh học 
khóa i phối hợp giữa Viện Vi sinh vật 
và Công nghệ sinh học ĐHQGHN với 
ĐH liege. 

>> TRƯơNG HuyềN

PGS.TS NGuyễN ĐắC ViNH 
ĐƯợC Bầu làM CHỦ TịCH 
Hội SiNH ViêN ViệT NaM
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh 
viên Việt Nam lần thứ Viii (nhiệm kỳ 
2009 - 2013) với khẩu hiệu “Học tập 
- Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” 
đã diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến 
16/2/2009 tại Hà Nội. 647 đại biểu 
đại diện cho gần 1,6 triệu sinh viên 
các trường đại học, cao đẳng và sinh 
viên Việt Nam đang học tập ở nước 
ngoài đã thảo luận, thông qua những 
văn kiện quan trọng bao gồm: Báo 
cáo của BCH Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam về tổng kết công tác 
Hội và phong trào sinh viên khóa Vii; 
Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
của công tác Hội và phong trào sinh 
viên nhiệm kỳ Viii (2009 - 2013); Báo 
cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ Hội Sinh 

viên Việt Nam sửa đổi... Đại hội đã 
hiệp thương bầu BCH Trung ương Hội 
gồm 89 đồng chí. Tiếp đó tại kỳ họp 
thứ nhất BCH Trung ương Hội khóa 
Viii đã nhất trí bầu 27 đồng chí vào 
Ban Thư ký Trung ương Hội, trong đó, 
anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Trung 
ương Đoàn, Bí thư Đoàn ĐHQGHN đã 
được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên 
Việt Nam nhiệm kỳ Viii.

>> P.V

GiáM ĐốC ĐHQGHN GặP Gỡ 
lãNH Đạo TậP ĐoàN Giáo 
DụC TeiKyo 

Ngày 17/2/2009, GS.TS Mai Trọng 
Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã tiếp 
và làm việc với Tập đoàn giáo dục 
Teikyo do TS. yoshihito okinaga - 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc 
Đại học Teikyo, một trường thành 
viên của tập đoàn làm trưởng đoàn. 
lãnh đạo ĐHQGHN và đoàn khách 
đã trao đổi cởi mở về một số lĩnh vực 
mà cả hai bên cùng quan tâm cũng 

2 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
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như những khả năng phát triển hợp 
tác trong tương lai. lãnh đạo hai 
bên cam kết sẽ tăng cường hợp tác 
và tập trung vào các việc cụ thể như: 
phối hợp nghiên cứu trong các lĩnh 
vực khoa học công nghệ, đặc biệt 
là công nghệ sinh học; tổ chức các 
chương trình trao đổi giảng viên và 
sinh viên... 

>> TRầN liNH SơN

“CHúNG Tôi luôN MoNG 
MuốN THúC Đẩy HợP TáC 
Đào Tạo Với ĐHQGHN”

GS.TS Sun Weizhi - Phó giám đốc 
ĐH Khoa học Công nghệ Trường 
xuân (tỉnh Cát lâm, Trung Quốc) đã 
khẳng định như vậy tại buổi làm việc 
với ĐHQGHN ngày 19/2/2009. GS.TS 
Nguyễn Hữu Đức - Phó giám đốc đã 
thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN giới 
thiệu với đoàn công tác những thông 
tin khái quát về cơ cấu, đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng tại 
các đơn vị thành viên ĐHQGHN đồng 
thời bày tỏ sự hưởng ứng đề nghị từ 
phía bạn đó là mở ra các hướng hợp 
tác song phương trong thời gian tới. 
GS.TS Sun Weizhi đã thông báo với 
Phó giám đốc Nguyễn Hữu Đức kết 
quả chuyến thăm, làm việc tại Trường 
ĐH Ngoại ngữ và Trường ĐH Công 
nghệ (ĐHQGHN), từ đó phân tích 
những thế mạnh và nét chung trong 
đào tạo để đẩy mạnh quá trình hợp 
tác, liên kết đào tạo đại học và sau đại 
học (đặc biệt là đào tạo tiến sĩ) trong 
các ngành/chuyên ngành mà hai bên 
cùng quan tâm. 

>> VăN TRƯơNG

NHậT BảN Và THế Giới 
PHƯơNG ĐôNG

Đó là chủ đề của hội thảo quốc tế 
Đông phương học Việt Nam lần thứ 

iV do Trường ĐHKHxH&NV và Quỹ 
Toshiba (Nhật Bản) phối hợp tổ chức 
diễn ra ngày 6/2/2009. Hơn 30 báo 
cáo đã được trình bày tại hội thảo là 
những nghiên cứu mới về các vấn đề 
của Đông phương học. Hội thảo họp 
theo hai tiểu ban gồm: Nhật Bản trong 
thế giới phương Đông và Những vấn 
đề về Đông phương học. Bàn về Nhật 
Bản trong thế giới phương Đông, 
các báo cáo đều tỏ ra quan tâm tới 
những bước chuyển biến thần kỳ của 
Nhật Bản từ sau thời kỳ mở cửa và hội 
nhập quốc tế. Một số báo cáo khác 
tập trung phân tích những chính sách 
ngoại giao mà chính phủ Nhật Bản đã 
áp dụng trong mối quan hệ với một 
số nước trong khu vực như Việt Nam, 
Thái lan, indonesia trong những giai 
đoạn lịch sử nhất định kể từ chiến 
tranh thế giới lần thứ hai trở lại đây. 
Bên cạnh đó, một số báo cáo cũng 
đi sâu nghiên cứu những nét văn hoá 
đặc sắc của Nhật Bản qua kiến trúc 
nhà cửa, phân tích những chuyển 
biến tinh tế của con người và xã hội 
Nhật Bản qua các tác phẩm văn học 

nổi tiếng của Nhật cũng như những 
tên tuổi nhà văn Nhật Bản hiện đại 
đã và đang nổi danh trên thế giới. 
Tại tiểu ban 2, bàn về những vấn đề 
của Đông phương học, các báo cáo 
là tập hợp những nghiên cứu mới, đa 
dạng về nhiều lĩnh vực cụ thể như: 
ngôn ngữ học, văn học, giáo dục, 
nghệ thuật, con người... nhưng gắn 
với từng chuyên ngành hẹp như: ấn 
Độ học, Đông Nam á học, Hàn Quốc 
học, Trung Quốc học. 

>> Hà lê

Ký KếT HợP TáC Giữa 
TRƯờNG ĐH SaGa Với 
TRƯờNG ĐH NGoại NGữ 

lễ ký kết về hợp tác đào tạo giữa Khoa 
Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Đông, 

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN với 
Khoa Văn hóa & Giáo dục, Trường 
ĐH Saga (Nhật Bản) đã diễn ra ngày 
13/2/2009. GS.TS Nguyễn Hoà - Hiệu 

trưởng, đại diện Ban Chủ nhiệm và 
một số cán bộ Khoa Ngôn ngữ & Văn 
hóa Phương Đông cùng với 6 thành 
viên của đoàn đại biểu Trường ĐH 
Saga đã tham dự buổi lễ. Theo văn 
bản ký kết, những sinh viên chuyên 
ngành tiếng Nhật của Khoa Ngôn 
ngữ & Văn hóa Phương Đông sau khi 
học hết năm thứ 2 tại Việt Nam nếu 
đạt thành tích tốt sẽ có cơ hội sang 
học tại Trường ĐH Saga thêm 2 năm 
và nhận bằng tốt nghiệp của trường 
này. Một nội dung khác của văn bản 
ký kết là hàng năm giữa 2 trường 
sẽ thường xuyên có các đợt trao đổi 
giảng viên, cán bộ giảng dạy. 

>> VăN TRƯơNG

KHai GiảNG KHóa i 
CHƯơNG TRìNH MBa liêN 
KếT Với ĐH TRoy (Hoa Kỳ)

Buổi lễ diễn ra ngày 10/2/2009 với sự 
tham dự của PGS.TS Nguyễn Hồng 
Sơn - Phó hiệu trưởng Trường ĐH 
Kinh tế, ĐHQGHN; TS. Philip lyon - 
Giám đốc Chương trình Quốc tế ĐH 
Troy Hoa Kỳ cùng đông đảo cán bộ, 
giảng viên và hơn 60 sinh viên khoá 
1 chương trình Quản trị Kinh doanh 
(MBa) Troy. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó hiệu 
trưởng Nguyễn Hồng Sơn và TS. 
Philip lyon đã chúc mừng sự thành 
công của chương trình liên kết đào 
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tạo MBa giữa Trường ĐH Kinh tế và 
ĐH Troy đồng thời nhấn mạnh: Đây 
là một trong những chương trình liên 
kết đào tạo trọng tâm và hai bên sẽ 
cùng nỗ lực vì chất lượng cao nhất của 
chương trình. Đại diện cho các tân học 
viên, bạn Nguyễn Thị Bích liên đã bày 
tỏ sự hài lòng với môi trường đào tạo 
chuyên nghiệp tại Trường ĐH Kinh tế, 
với trình độ và kinh nghiệm của đội 
ngũ giảng viên cũng như chất lượng 
và kinh nghiệm của các học viên theo 
học chương trình. 

>> Mai aNH

TS. MaRiKo BaNDo THuyếT 
TRìNH Về Giới

Ngày 9/2/2009, đoàn đại biểu của 
Đại học nữ Showa (Nhật Bản) đã có 
chuyến thăm và làm việc tại Trường 
ĐHKHxH&NV, ĐHQGHN. Sau buổi 
làm việc với GS.TS Nguyễn Văn 
Khánh - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. 
Mariko đã có buổi thuyết trình trước 
sinh viên Khoa Đông phương học về 
vấn đề giới: phụ nữ và bất bình đẳng 
giới hiện nay tại Nhật Bản. TS. Mariko 
cũng đã nhận được nhiều câu hỏi của 
các bạn sinh viên quan tâm đến một 
số vấn đề: tình yêu - hôn nhân của 
giới trẻ xưa và nay, phân công lao 
động của nam và nữ trong gia đình, 
quan niệm về sự nghiệp của phụ nữ 
trong xã hội hiện đại, những biểu hiện 
của bất bình đẳng giới trong xã hội 
Nhật Bản hiện nay...

>> THaNH Hà 

“PHƯơNG PHáP NGHiêN 
Cứu Và GiảNG Dạy TRoNG 
lĩNH VựC Tài CHíNH Và KiNH 
Tế ứNG DụNG”

Đó là chủ đề chính của hội thảo khoa 
học do Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN 
phối hợp với ĐH Massey, New Zealand 
tổ chức trong 2 ngày 12 - 13/2/2009. 
Sau khi, đại diện hai trường giới thiệu 
về lịch sử hình thành và phát triển, 
chương trình đào tạo, học liệu... của 
đơn vị mình, các đại biểu dự hội nghị 
đã được nghe 3 báo cáo của các nhà 
khoa học đến từ ĐH Massey. Trong 
báo cáo “Giảng dạy và nghiên cứu 

trong lĩnh vực tài chính” (Teaching 
and researching in finance) của mình, 
GS. Martin young  đã đề cập tới công 
tác giảng dạy và nghiên cứu trong 
lĩnh vực tài chính tại ĐH Massey. Từ 
các báo cáo đề dẫn, các đại biểu đã 
đi sâu thảo luận về sự khác biệt giữa 
giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh 
vực tài chính với các lĩnh vực khác. Báo 
cáo “Giảng dạy và nghiên cứu trong 
lĩnh vực kinh tế học” (Teaching and 
researching in economics) đã được TS. 
Đỗ Kim Hằng - một người Việt Nam 
hiện đang làm việc tại ĐH Massey 
trình bày một cách sinh động với 
nhiều thông tin hữu ích. Tác giả đi sâu 
trình bày công tác nghiên cứu giảng 
dạy của Môn Kinh tế học ứng dụng 
- một môn học mà ở Việt Nam chưa 
được chú trọng đúng mức. Đây là một 
môn học đặc thù không chỉ gồm các 
kiến thức kinh tế mà còn cần thêm 
kiến thức toán. Môn học có ý nghĩa 
cho những nghiên cứu định lượng 
của các giảng viên. Với báo cáo mang 
tên “Kỹ năng viết đề xuất nghiên cứu 
và luận án tiến sĩ” (PhD Preparation 
Process and Rasearch Proposal), GS. 
anton Meister đã hướng dẫn các nhà 
khoa học trẻ cách thức chọn và trình 
bày ý tưởng, chủ đề nghiên cứu để có 
thể tiếp nhận được những học bổng 
của ĐH Massey. 

>> Kỳ CHâu

CHỦ TịCH Và TổNG THƯ 
Ký liêN ĐoàN ToáN HọC 
THế Giới THuyếT TRìNH Tại 
ĐHQGHN

Ngày 4/3/2008 GS. laszlo lovasz - 
Chủ tịch và GS. Martin Groetschel - 
Tổng Thư ký liên đoàn Toán học Thế 
giới đã có buổi gặp gỡ, thuyết trình 
với cán bộ, giảng viên cùng sinh viên 

ngành toán học của một số trường 
đại học đóng trên địa bàn Hà Nội. 
Buổi gặp gỡ do Trường ĐHKHTN 
– ĐHQGHN phối hợp với Hội Toán 
học Việt Nam, Trường ĐH Sư phạm 
Hà Nội và Viện Toán học Việt Nam tổ 
chức. GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó 
Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và chúc 
mừng sự hiện diện của hai giáo sư tại 
ĐHQGHN. Tại buổi giao lưu, ngài Chủ 
tịch laszlo lovasz đã trình bày báo cáo 
chuyên đề làm thế nào để hoàn thiện 
một đồ thị (“How to draw graphs?”); 
GS. Martin Groetschel trình bày báo 
cáo về những ứng dụng của toán 
học trong cuộc sống hiện đại hiện 
nay ("Mathematics in everyday life").  
Cũng trong khôn khổ của buổi gặp 
gỡ, hai ông đã có những trao đổi trực 
tiếp với sinh viên về một số vấn đề thời 
sự và vai trò của toán học ngày nay. 
Đây thực sự là những thông tin hữu 
ích và hấp dẫn với những người yêu 
toán học. 

>> NGọC - Hiệu - a0

“SToRM foR HuS”

Đó là khẩu hiệu của cuộc thi chung 
kết aerobic học sinh, sinh viên do Hội 
Sinh viên Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN 
tổ chức vào tối 12/2/2009. 6 đội thi 
đến từ Khối THPT chuyên Sinh và các 
khoa: Khí tượng Thủy văn - Hải dương 
học, Địa lý, Môi trường, Vật lý, Sinh 
học đã sôi nổi tranh tài. Căn cứ vào 
các tiêu chí như: Clip màn chào hỏi, 
trang phục, âm nhạc, nội dung bài 
tập, phong cách trình bày, Ban Giám 
khảo đã chấm và trao 1 giải nhất cho 
đội của Khoa Sinh học cùng với 2 giải 
nhì và 3 giải ba. 

>> VĩNH PHúC
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14 TậP THể Và Cá NHâN CỦa ĐHQGHN 
ĐƯợC TặNG THƯởNG HuâN CHƯơNG lao 
ĐộNG

Ngày 19/1/2009, Chủ tịch nước CHxHCN Việt Nam đã ký 
Quyết định số 125/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương 
lao động hạng Nhất cho 2 tập thể; Huân chương lao 
động hạng Ba cho 3 tập thể, 9 cá nhân của ĐHQGHN. 
Các tập thể và cá nhân được tặng thưởng đợt này đã có 
thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo 
từ năm học 2003 - 2004 đến năm học 2007- 2008, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng CNxH và bảo vệ Tổ quốc. 
Danh sách cụ thể gồm:

i. Huân chương lao động hạng Nhất: 

1/ Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá anh Mỹ, Trường ĐH Ngoại 
ngữ 

2/ Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

ii. Huân chương lao động hạng Ba: 

1/ Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

2/ Bộ môn Thổ nhưỡng và Môi trường đất, Khoa Môi 
trường, Trường ĐHKHTN 

3/ Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHxH&NV 

4/ ông Bạch Thành Công, Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm 
Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN 

5/ ông Nguyễn Bảo lập, Thạc sĩ, Trưởng phòng Hành 
chính Tổng hợp, Trường ĐH Ngoại ngữ 

6/ ông Hoàng lương, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm bộ 
môn Nhân học, Khoa lịch sử, Trường ĐHKHxH&NV 

7/ ông Chu Văn Ngợi, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Địa chất, 
Trường ĐHKHTN 

8/ Bà Trịnh Thị Thanh, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó chủ nhiệm 
Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN 

9/ Bà Đoàn Thị Tố lan, Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc 
KHxHNV và KHTN, Trung tâm Thông tin Thư viện 

10/ ông Tạ Trọng Thắng, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Địa 
chất, Trường ĐHKHTN 

11/ ông Vũ Thanh Tùng, Trưởng phòng Hành chính Quản 
trị, Trường ĐHKHxH&NV

12/ ông Phạm xuân xanh, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Chủ 
nhiệm bộ môn lịch sử Việt Nam cận hiện đại, Khoa lịch 
sử, Trường ĐHKHxH&NV

                                                                >> THaNH TâM

Đẩy MạNH HợP TáC Đào Tạo, 
NGHiêN Cứu Về Tài NGuyêN 
Và Môi TRƯờNG
Ngày 19/2/2009, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi 
trường Nguyễn Mạnh Hiển và Phó giám đốc ĐHQGHN 
- GS.TSKH Vũ Minh Giang đã đại diện cho hai cơ quan 
ký kết bản quy chế phối hợp về đào tạo nguồn nhân lực 
và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có ông Phạm 

Khôi Nguyên 
- Ủy viên TW 
Đảng, Bộ 
trưởng, đại 
diện lãnh 
đạo một số 
vụ, cơ quan 
thuộc Bộ Tài 
nguyên & 
Môi trường; 
GS.TS Mai 

Trọng Nhuận - Giám đốc, các Phó giám đốc cùng đại 
diện lãnh đạo văn phòng và một số ban chức năng, 
đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. 

Theo nội dung quy chế hợp tác, ĐHQGHN với vai trò là 
cơ sở đào tạo đại học uy tín hàng đầu của Việt Nam sẽ 
tham gia đào tạo và phối hợp đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao ở các bậc đại học và sau đại học, góp 
phần đáp ứng nhiệm vụ về quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên & Môi trường trong các lĩnh vực: đất đai; tài 
nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; bảo vệ 
môi trường và tài nguyên thiên nhiên, khí tượng, thủy 
văn; quy hoạch, sử dụng hợp lý tài nguyên; quản lý 
tổng hợp về biển đảo; đo đạc và bản đồ. Bộ Tài nguyên 
& Môi trường với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước 
đa lĩnh vực sẽ cung cấp các thông tin về kế hoạch phát 
triển nguồn nhân lực, đặt hàng về nhu cầu đào tạo các 
cấp để ĐHQGHN có kế hoạch phối hợp, tổ chức thực 
hiện. Bộ đồng thời sẽ ưu tiên giới thiệu, đề xuất các 
đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, các 
hoạt động chuyển giao công nghệ để ĐHQGHN phối 
hợp thực hiện; cử các cán bộ có trình độ, uy tín và kinh 
nghiệm tham gia giảng dạy các chuyên ngành phù hợp 
tại các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN và phối hợp với 
ĐHQGHN xây dựng và thực hiện các dự án khoa học 
công nghệ, các chương trình bảo vệ môi trường và tài 
nguyên thiên nhiên... Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng 
Phạm Khôi Nguyên và Giám đốc Mai Trọng Nhuận 
cùng nhấn mạnh đến ý nghĩa đặc biệt của việc ký kết 
quy chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên & Môi trường và 
ĐHQGHN đồng thời coi đây là hình mẫu của việc triển 
khai hợp tác giữa một cơ quan quản lý nhà nước và 
một cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực. 

                       >> PV
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HoàNG xuâN HãN - CuộC Đời Và Sự NGHiệP

Đó là chủ đề chính của hội 
thảo khoa học do Trường 
ĐHKHxH&NV tổ chức ngày 
19/2/2009. Nhiều nhà khoa 
học đầu ngành như GS.NGND 
Nguyễn Tài Cẩn, GS.NGND 
Phan Huy lê, GS.NGND Đinh 
Văn Đức, GS.TSKH Vũ Minh 
Giang, PGS.TS Nguyễn Quang 
Ngọc cùng đông đảo cán bộ 
trẻ, học viên cao học, nghiên 

cứu sinh đã tham dự hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, GS. Phan Huy 
lê cho rằng thế hệ sau có rất nhiều điều có thể học được từ cuộc đời 
khoa học của GS. Hãn. Đó là một nhân cách lớn của một trí thức lớn, 
luôn hướng về tổ quốc với một tình cảm sâu sắc và luôn mong mỏi 
được cống hiến cho đất nước. Đồng tình với ý kiến của GS. Phan Huy 
lê, GS.TSKH Vũ Minh Giang và PGS.TS Nguyễn Quang Ngọc cũng cho 
rằng hệ phương pháp nghiên cứu có tính liên ngành cao, không lý 
thuyết nhiều, coi trọng tư liệu đã khiến các công trình của GS. Hoàng 
xuân Hãn có giá trị rất cao về mặt học thuật, trở thành mẫu mực cho 
thế hệ sau. Tổng kết hội thảo, PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm 
Khoa lịch sử nhận định: “Hoàng xuân Hãn thuộc vào hàng những 

đấng bậc không cần đến sự vinh danh, phải 
nhờ qua các cuộc hội thảo khoa học to hay 
nhỏ mới trở thành nổi tiếng, mới phát hiện 
ra những giá trị tiềm tàng, to lớn trong sự 
nghiệp của ông... Những công trình nghiên 
cứu của ông có một sức sống và giá trị lâu 
bền đối với giới khoa học nước nhà, là kết 
tinh của thái độ, phẩm chất cụ thể của một 
người con nước Việt luôn mong mỏi và khát 
vọng được cống hiến cho đất nước, cho dân 
tộc. Tuy sống và làm việc trong thế kỷ xx 
nhưng thuộc vào những đấng bậc mà sức 
sống và năng lực truyền giao xuyên thế kỷ”. 

>> lê Hà

“ĐHQGHN SẵN SàNG HợP TáC 
CHặT CHẽ Với CáC DoaNH 
NGHiệP”

Đó là phát biểu của GS.TSKH Vũ Minh Giang 
- Phó giám đốc ĐHQGHN tại buổi làm việc với 
đoàn công tác của Hội các nhà quản trị doanh 
nghiệp Việt Nam ngày 26/2/2009. Buổi làm 
việc là một sự kiện quan trọng, được đánh giá 
là có tính chất bước ngoặt trong nỗ lực tìm 
hiểu, trao đổi thông tin để cùng tiến tới hợp 
tác giữa ĐHQGHN - một trung tâm đào tạo 
và nghiên cứu khoa học hàng đầu đất nước 
với Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt 
Nam - đại diện cho các cơ quan sử dụng nhân 
lực, trong bối cảnh hiện nay, khi mà việc gắn 
kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị 
trường lao động đang trở thành yêu cầu cấp 
thiết đối với nền giáo dục đại học nước nhà. 
Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Hàn Mạnh 
Tiến - Chủ tịch Hội các nhà quản trị doanh 
nghiệp Việt Nam đã nhấn mạnh đến lợi ích 
của cả hai bên khi cùng “bắt tay” hợp tác. 
ông khẳng định: “Thông qua sự hợp tác, các 
doanh nghiệp thuộc Hội ngoài việc quảng bá 
được hình ảnh của mình, còn tham gia vào 
quá trình đào tạo như một hình thức đầu tư 
vào nguồn lao động chất lượng cao để lựa 

MuốN NâNG Cao CHấT lƯợNG Giáo DụC 
Đại HọC CầN Cải TiếN Giáo DụC PHổ THôNG

Hội thảo góp ý dự thảo 
Chiến lược phát triển 
giáo dục Việt Nam 2009 
- 2020 do Công đoàn 
và Hội Cựu giáo chức 
ĐHQGHN đã được tổ 
chức ngày 25/2/2009. 
Nhiều nhà khoa học 
nguyên là các giáo sư 
đầu ngành ĐHQGHN đã 
tham gia thảo luận, phân 

tích và đưa ra các ý kiến, đề xuất với mục đích góp phần hoàn 
thiện bản dự thảo. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những 
vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo thay vì chạy theo số 
lượng; phát triển đào tạo chất lượng cao để cung cấp nguồn 
nhân lực mới cho sự nghiệp phát triển đất nước trong giai 
đoạn hội nhập... đồng thời nhấn mạnh, muốn đổi mới, nâng 
cao chất lượng giáo dục đại học cần phải chú trọng đầu tư, 
cải tiến giáo dục phổ thông. Phần lớn các ý kiến cho rằng, nội 
dung dự thảo lần này về cơ bản đã hoàn chỉnh đúng hướng, 
phù hợp với quy luật để đưa nền giáo dục Việt Nam tiến lên 
hiện đại, khoa học, dân tộc, có trình độ quốc tế làm nền tảng 
và động lực cho sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, các đại 
biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra mặt hạn chế đó là nội dung dự 
thảo còn thiếu căn cứ khoa học và thực tế. 

>> PV
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chọn những sản phẩm đáp ứng được 
yêu cầu của doanh nghiệp thông qua 
sự cam kết ưu tiên nguồn nhân lực từ 
phía một trung tâm đào tạo lớn như 
ĐHQGHN”... 

>> TRƯơNG MiNH

lễ BàN Giao CôNG TRìNH 
Cải Tạo NâNG CấP NHà Co

Buổi lễ đã diễn ra ngày 24/2/2009 
với sự tham dự của TS. Phạm Quang 
Hưng - Phó giám đốc, lãnh đạo một 
số ban chức năng, đơn vị trực thuộc 
ĐHQGHN cùng đầy đủ đại diện các 
bên liên quan gồm chủ đầu tư, đơn vị 
thi công, đơn vị tư vấn giám sát công 
trình. Công trình nhà Co 5 tầng khởi 
công tháng 2/2008 được xây dựng 
trong khuôn viên KTx Mễ Trì trên diện 
tích mặt bằng là 670 m2, diện tích 
mặt sàn mỗi tầng là 490 m2. Công 
trình do Khoa Sư phạm, ĐHQGHN là 
chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công 
ty cổ phần Đầu tư & xây dựng công 
nghiệp; đơn vị tư vấn giám sát là 
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và 
Quản lý dự án Việt Nam. Phát biểu tại 
lễ bàn giao, TS. Phạm Quang Hưng 
đã đánh giá cao nỗ lực của các bên 
liên quan trong việc đảm bảo tương 
đối đúng tiến độ thi công cũng như 
chất lượng của nhà Co, đồng thời 
chúc mừng Khoa Sư phạm và Trung 
tâm Hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN có 
thêm một công trình mới để phục 
vụ cho các nhiệm vụ đào tạo, hỗ trợ 
đào tạo. Qua việc thị sát trực tiếp tại 
từng hạng mục, Phó giám đốc Phạm 
Quang Hưng cho rằng, công tác thi 
công đã cơ bản đảm bảo chất lượng 
và tuân thủ đúng theo hồ sơ thiết kế 
kỹ thuật đã được phê duyệt.

>> lậP THạCH

Đa DạNG Hóa CáC HìNH 
THứC Hỗ TRợ SiNH ViêN

ông Đào Văn Hải - Giám đốc Trung 
tâm đã khẳng định sẽ có nhiều dịch 
vụ hỗ trợ cho sinh viên tại buổi làm 
việc giữa Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 
ĐHQGHN với đại diện lãnh đạo Thành 
Đoàn Hà Nội, BCH Đoàn ĐHQGHN 
và Công ty Ngôi sao Phương Đông 
(orient Star) diễn ra ngày 24/2/2009. 
Tại buổi làm việc, các bên đã cùng 
đưa ra đề án về nhiều chương trình cụ 
thể để cùng bàn thảo, tìm ra hướng 
phối hợp hoạt động nhằm đưa lại 
những lợi ích thiết thực nhất cho sinh 
viên như: Tăng cường chất lượng điện 
thoại, dịch vụ internet trong phòng 
ở nội trú; Đa dạng các loại dịch vụ 
phòng ở; Tổ chức các lớp học nghiệp 
vụ sư phạm, cấp giấy phép lái xe; Đẩy 
mạnh các chương trình đào tạo kỹ 
năng về bản đồ tư duy, hoạt động 
phong trào, kỹ năng mềm như giao 
tiếp, phỏng vấn xin việc; xây dựng 
bảng hỏi, điều tra, khảo sát về nhu 
cầu, tư vấn hướng nghiệp cho sinh 
viên... Các bên đều thống nhất coi 4 
nhu cầu của học sinh, sinh viên gồm: 
học tập, giải trí, việc làm, thể thao là 
đối tượng chính cho các hoạt động 
hỗ trợ mà Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 
ĐHQGHN sẽ là đầu mối để cùng phối 
hợp triển khai trong thời gian tới.

>> MạNH HùNG - ĐìNH ViệT

olyMPiC TiếNG aNH KHôNG 
CHuyêN ĐHQGHN Mở 
RộNG lầN THứ iV

là tên hội thi do BCH Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh ĐHQGHN tổ chức được 
khai mạc ngày 21/2/2009 tại Trường 
ĐH Ngoại ngữ. Với mục đích chào 
mừng kỷ niệm 78 năm thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng 
Tháng Thanh niên năm 2009, tạo cơ 
hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh 
nghiệm và khích lệ phong trào học 
tiếng anh trong sinh viên, hội thi sẽ 
diễn ra từ ngày 21/2 - 18/3/2009 với 
3 vòng thi gồm: viết, nói và sân khấu 
hóa. Hội thi olympic tiếng anh không 
chuyên ĐHQGHN mở rộng lần thứ iV 

đã thu hút sự tham dự của 11 đội 
tuyển đến từ 11 đơn vị đào tạo đại học 
không chuyên tiếng anh cả ở trong 
và ngoài ĐHQGHN. Theo quy định thì 
sau 2 vòng thi đầu tiên, 5 đội có điểm 
số cao nhất sẽ lọt vào vòng thi chung 
kết theo hình thức sân khấu hóa với 4 
phần gồm các màn chào hỏi; thi kiến 
thức văn hóa, xã hội; thi ghép chữ và 
thi hùng biện. Ban Tổ chức sẽ trao các 
giải nhất, nhì, ba, khuyến khích theo 
2 thể thức là tập thể và cá nhân. Vòng 
chung kết và lễ trao giải dự kiến sẽ 
diễn ra ngày 18/3/2009 tại Hội trường 
10 - 12 ĐHQGHN.

>> VăN Hải - TRƯơNG MiNH

hộI NGhị lấy phIếu TíN NhIệm 
NhâN sự bổ NhIệm hIệu 
TrưởNG TrườNG Đh CôNG 
NGhệ

Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg 
ngày 6/12/2008 của  Thủ tướng 
Chính phủ, Hiệu trưởng Trường ĐH 
Công nghệ - GS.TS Nguyễn Hữu Đức 
đã được bổ nhiệm giữ trọng trách 
Phó giám đốc ĐHQGHN. Trước yêu 
cầu của nhiệm vụ mới mà GS.TS 
Nguyễn Hữu Đức đảm trách, Trường 
ĐH Công nghệ đã tổ chức Hội nghị 
lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm 
Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 
2009 - 2014. Tại hội nghị, sau khi 
Phó giám đốc ĐHQGHN Phạm Trọng 
Quát phát biểu chỉ đạo, các đại biểu 
đã được nghe Trưởng Ban Tổ chức 
Cán bộ Trịnh Ngọc Thạch giới thiệu 
về tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm 
hiệu trưởng cũng như tiểu sử của 2 
nhân sự là PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình 
và PGS.TS Nguyễn Đình Đức đã được 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu giới thiệu 
trình Giám đốc ĐHQGHN để xin ý 
kiến bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường 
ĐH Công nghệ. Các cán bộ, công 
chức Nhà trường đã sôi nổi thảo luận, 
đóng góp ý kiến đồng thời tiến hành 
bỏ phiếu tín nhiệm đối với các nhân 
sự được lựa chọn là ứng cử viên của 
chức vụ Hiệu trưởng. 

>> lậP THạCH
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Đề Tài KHoa HọC 
ĐưỢC NGhIệm Thu trong tháng 1/2009

Trong tháng 1/2009, có 10 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể 
thuộc ĐhQGhN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Những vấn đề về chữ Nôm thế 
kỷ XX” mã số Qx.06.34. Chủ trì GVC. lê anh 
Tuấn, Khoa Văn học, Trường ĐHKHxH&NV. 
xếp loại: Tốt

2. Đề tài “Nghiên cứu yếu tố từ vựng – yếu 
tố cơ bản quy định kết hợp cú pháp của 
động từ có tiền tố trong tiếng Nga trên cơ 
sở ngữ liệu động từ có tiêng tố (RAS)”, mã 
số QN.06.10. Chủ trì: TS. lưu Bá Minh , Phòng 
Nghiên cứu khoa học , Trường ĐH Ngoại ngữ. 
xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Mấy vấn đề phương pháp 
luận nghiên cứu văn học hiện nay”, mã số 
Qx.05.13. Chủ trì: PGS.TS Đoàn Đức Phương, 
Khoa Văn học, Trường ĐHKHxH&NV. xếp 
loại: Khá.

4. Đề tài “Xây dựng phần mềm phát triển 
năng lực tự luyện tập nghe hiểu ngoại ngữ 
ở giai đoạn đầu cho người Việt Nam học 
tiếng Anh và tiếng Pháp ”, mã số QN.01.18. 
Chủ trì: PGS.TS Nguyễn lân Trung, Khoa Ngôn 
ngữ và Văn hóa Pháp,Trường ĐH Ngoại ngữ.
xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Những cơ sở khoa học của việc 
xây dựng các chế tài pháp luật kinh tế và 
các chế tài pháp luật hình sự trong điều 
kieeenj nền kinh tế thị trường của Việt 
Nam" mã số Ql.06.08. Chủ trì: ThS. Nguyễn 
Trọng Điệp, Khoa luật - ĐHQGHN. xếp loại: 
Tốt.

6. Đề tài “Nghiên cứu quá trình chuyển 
biến từ sơ sử sang sơ kỳ lịch sử ở miền Trung 
trung bộ và Nam trung bộ Việt Nam”, mã 
số QGTĐ.06.07. Chủ trì: PGS.TS lâm Thị Mỹ 
Dung, Khoa lịch sử, Trường ĐHKHxH&NV. 
xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Sự phát triển ngữ nghĩa từ 
vựng tiếng Việt từ sau Cách mạng tháng 
8 (1945- 1985) ”, mã số QG.06.32. Chủ trì: 
GS.TS lê Quang Thiêm, Khoa Ngôn ngữ, 
Trường ĐHKHxH&NV. xếp loại: Tốt.

8. Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của sự 
biến đổi tình hình sử dụng đất đến dòng 
chảy mặt lưu vực sông Lam sử dụng mô 
hình WETSPA”, mã số QT.08.65. Chủ trì: TS. 
Nguyễn Tiền Giang, Khoa Khí tưởng Thủy văn 
và Hải dương học, Trường ĐHKHTN. xếp loại: 
Tốt.

9. Đề tài “Chế tạo và khảo sát tính chất 
của lớp chuyển tiếp p-n trên cơ sở màng 
mỏng ZnO và khả năng ứng dụng của 
nó”, mã số QT.08.16. Chủ trì: PGS.TS Tạ Đình 
Cảnh, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN. xếp loại: 
Tốt.

10. Đề tài “Nhận dạng cử chỉ trong việc 
hỗ trợ người khuyết tật giao tiếp”, mã 
số QC.07.20. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Nhật 
Thanh, Trường ĐH Công nghệ. xếp loại: Khá.

>> BaN KHoa HọC CôNG NGHệ
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Hội THảo Mô HìNH Đô THị Đại HọC Tại 
ViệT NaM

Hội thảo mang chủ đề: Hình thành và phát triển Đô thị 
đại học Việt Nam: tìm kiếm ý tưởng, sự đồng thuận, 
giải pháp và lộ trình đã được ĐHQG TP.HCM tổ chức 
ngày 20/2/2009 với 65 đại biểu đại diện cho các cơ 
quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, viện nghiên cứu 
từ trung ương đến địa phương, các trường đại học 
công lập và dân lập tham dự. Hội thảo đề cập đến 
2 nhóm vấn đề chính, buổi sáng bàn về các lý thuyết 
chung, khái niệm, tiêu chí, tính pháp lý của mô hình 
này và buổi chiều hội thảo nghe báo cáo các mô hình 
đang được hình thành và phát triển của đô thị đại 
học trên thực tế. Đó là Đô thị ĐH Tân tạo, Đô thị ĐH 
Sài Gòn - long an, Đô thị ĐH Quốc tế Đà lạt, Đô thị 
ĐHQG TP.HCM, thị trấn ĐH Kinh tế - Tài chính Nam 
Sài Gòn và thành phố khoa học Hòa lạc, Hà Nội. Hội 
thảo diễn ra sôi nổi, thiết thực và hiệu quả với 12 tham 
luận, 5 báo cáo chính thức, 25 ý kiến thảo luận, nhiều 
vấn đề thuộc về lý thuyết và thực tiễn được làm sáng 
tỏ, các bước đi và thủ tục pháp lý được được nêu ra 
bàn thảo cụ thể. 

ĐoàN Đại Biểu QuốC Hội TP.HCM THăM 
Và làM ViệC Với ĐHQG TP.HCM

Vừa qua, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã đến 
thăm và làm việc với ĐHQG TP.HCM về các chương 
trình đào tạo có yếu tố nước ngoài. Tại buổi làm việc, 
ĐHQG TP.HCM đã báo cáo với đoàn về các chương 
trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại ĐHQG 
TP.HCM và hoạt động của Trường ĐH Quốc tế, đồng 
thời nêu lên những kiến nghị về một số bất cập trong 
các quy định quản lý cần được sửa đổi như: ngành 
liên kết phải đang được đào tạo trong trường với thời 
hạn trên 5 năm; Có quy định về thủ tục thành lập mới 
chương trình liên kết mà không có quy định về quản lý 
chương trình; Cần có chính sách miễn giảm thuế cho 
các trường ĐH công lập phi lợi nhuận khi thực hiện liên 
kết đào tạo... Kết luận buổi làm việc, ông Trần Hoàng 
Thám - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn Đại 
biểu Quốc hội TP.HCM đánh giá cao công tác quản 
lý các chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài tại 
ĐHQG TP.HCM cũng như chương trình đào tạo của 
Trường ĐH Quốc tế; ghi nhận những kiến nghị của 

ĐHQG TP.HCM, đồng thời đề nghị ĐHQG TP.HCM 
trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát hiện có 
những bất cập trong các quy định về quản lý chương 
trình đào tạo có yếu tố ngoài thì gửi văn bản đến đoàn 
Đại biểu Quốc hội TP.HCM để đoàn kiến nghị sửa đổi.

TRƯờNG ĐHKHTN ĐƯợC TặNG THƯởNG 
HuâN CHƯơNG ĐộC lậP HạNG NHì

Trường ĐHKHTN, ĐHQG TP.HCM vừa được Chủ tịch 
nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn 
Minh Triết ký Quyết định số 59/QĐ-CTN tặng thưởng 
Huân chương Độc lập hạng Nhì vì đã có thành tích đặc 
biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được biết, đây là trường 
đại học thành viên thứ hai của ĐHQG TP.HCM được 
tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, trước đó 
Trường ĐH Bách khoa đã vinh dự được tặng thưởng 
Huân chương này.

TậP HuấN ĐáNH Giá NGoài CấP CHƯơNG 
TRìNH Đào Tạo THeo Bộ Tiêu CHuẩN 
auN-Qa

Ngày 14/2/2009, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất 
lượng Đào tạo ĐHQG TP.HCM đã tổ chức chương 
trình tập huấn đánh giá ngoài (ĐGN) cấp chương trình 
đào tạo theo bộ tiêu chuẩn auN-Qa. Chương trình  
được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch phát triển, 
nâng cao năng lực hoạt động cho các bộ phận đảm 
bảo chất lượng của ĐHQG TP.HCM nói chung, chuẩn 
bị tạo nguồn cho đội ngũ chuyên gia thực hiện đánh 
giá ngoài cấp chương trình đào tạo cho toàn ĐHQG 
TP.HCM, đồng thời trực tiếp hỗ trợ các khoa sẽ tham 
gia đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn của auN-Qa dự 
kiến vào tháng 12/2009. Nội dung của chương trình 
tập huấn bao gồm các nội dung chính sau như: Giới 
thiệu chung về auN và auN-Qa; Giới thiệu quy trình 
và công cụ đánh giá ngoài theo auN-Qa; Giới thiệu 
tiêu chuẩn tuyển chọn đánh giá viên của auN-Qa và 
Giới thiệu cấu trúc báo cáo tự đánh giá theo auN. Kết 
thúc khóa tập huấn, 39  học viên đã được nhận chứng 
chỉ do Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng 
Đào tạo ĐHQG TP.HCM  cấp.

>> TRƯơNG HuyềN (tổng hợp)

ĐHQG TP.HCM
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