
tin tức

tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐhQghn lần thứ iV
* ngày 25/5/2010, Đoàn kiểm tra của thành ủy hà nội do 
đồng chí nguyễn Quang huy – Phó chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra thành ủy, Phó trưởng đoàn dẫn đầu đã có buổi 
làm việc với ban thường vụ Đảng ủy ĐhQghn về việc tổ 
chức đại hội Đảng các cấp.

Đoàn đã kiểm tra và thị sát công tác chuẩn bị cho đại hội 
Đảng các cấp tại Đảng bộ trường ĐhKhXh&nV và chi bộ 
Viện công nghệ thông tin; nghe báo cáo về công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 37 của bộ chính trị, Kế hoạch 
36 của thành ủy hà nội về việc tổ chức đại hội Đảng các 
cấp do đồng chí Phạm trọng Quát – bí thư Đảng ủy, Phó 
giám đốc ĐhQghn trình bày. 

thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí nguyễn Quang huy 
đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đại 
hội Đảng các cấp của ban thường vụ Đảng ủy ĐhQghn. 
Ông nhấn mạnh, mặc dù các ủy viên thường vụ Đảng ủy 
ĐhQghn không chuyên trách về công tác Đảng xong 
đã thực hiện đầy đủ, bài bản và nghiêm túc các nội dung 
hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. 

Đồng chí nguyên Quang huy cũng chỉ ra một số tồn 
tại mang tính kỹ thuật trong các văn bản dự thảo và đề 
nghị Đảng ủy ĐhQghn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. 
Đồng chí cũng lưu ý ban thường vụ Đảng ủy ĐhQghn 
tiếp tục tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thuộc 
Đảng bộ ĐhQghn tổ chức thành công đại hội trước ngày 
15/6/2010.

* tính đến ngày 31/5/2010, có 8 trong tổng số 25 tổ chức 
cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ ĐhQghn đã tiến hành Đại hội. 

Đại diện ban thường vụ Đảng ủy ĐhQghn đã tới dự và chỉ 
đạo Đại hội.

Đảng bộ trường ĐhKhtn là tổ chức cơ sở Đảng duy nhất 

của Đảng bộ ĐhQghn thí điểm bầu trực tiếp ban thường 
vụ, bí thư, Phó bí thư. Đây đồng thời là tổ chức cơ sở Đảng 
đầu tiên của Đảng bộ ĐhQghn tiến hành Đại hội.

tiếp sau thành công của Đảng bộ trường ĐhKhtn, 6 tổ 
chức cơ sở Đảng gồm: Đảng bộ trường ĐhKt, Đảng bộ 
trường Đhnn, chi bộ Khoa Quốc tế, chi bộ Khoa Quản trị 
kinh doanh, chi bộ trung tâm thông tin thư viện và chi 
bộ các trung tâm nghiên cứu đã tổ chức đại hội với 4 nội 
dung. Riêng chi bộ trung tâm giáo dục thể chất và thể 
thao đã tổ chức thành công đại hội với 3 nội dung.

bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của ban thường vụ Đảng 
ủy ĐhQghn, đến nay, 100% các tổ chức cơ sở Đảng đã 
hoàn thành việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm 
điểm của cấp ủy và Dự thảo nghị quyết đại hội.

Về nội dung, chất lượng văn kiện của các tổ chức cơ sở 
Đảng đáp ứng các yêu cầu chung đồng thời có sự đầu tư 
nghiêm túc trong việc tổng hợp tư liệu, soạn thảo. Văn kiện 
của các tổ chức cơ sở Đảng đã đánh giá thực chất những 
kết quả đạt được, chỉ ra ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh 
nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 
2010 – 2015 với mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ rõ nét, phù hợp 
với đặc thù của đơn vị đồng thời đáp ứng yêu cầu của quá 
trình phát triển ĐhQghn.

tại đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng, đại diện thường vụ 
Đảng ủy ĐhQghn đã biểu dương cấp ủy các cấp đã quan 
tâm làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; chuẩn bị chu 
đáo, đúng tiến độ, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình và 
các bước tiến hành; công tác tuyên truyền được quan tâm; 
công tác hậu cần được lên phương án, chuẩn bị chu đáo, 
đáp ứng các nội dung của đại hội.

hồng Anh
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tin tức

ngày 20/5/2010, ĐhQghn đã 
tổ chức hội nghị triển khai 
chương trình hành động “Đổi 

mới quản trị đại học để nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt 
hơn yêu cầu xã hội” thực hiện chỉ thị 
296/ct-ttg ngày 27/2/2010 của thủ 
tướng chính phủ và chương trình 
hành động của bộ giáo dục và Đào 
tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học 
giai đoạn 2010 – 2012.

Phát biểu khai mạc hội nghị, gS.tS Mai 
trọng nhuận – giám đốc ĐhQghn 
khẳng định: chất lượng nguồn nhân 
lực là yếu tố quyết định sự phát triển, 
hưng thịnh cũng như sự cạnh tranh 
của mỗi quốc gia, sự phát triển bền 
vững của toàn nhân loại trong bối 
cảnh biến động toàn cầu và của nền 
kinh tế tri thức. Khoa học công nghệ 
đang trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp. cơ sở giáo dục đại học vừa là 
nơi đào tạo nguồn nhân lực, sáng tạo 
khoa học công nghệ và trở thành một 
trong những động lực quan trọng của 
phát triển xã hội.

gS.tS Mai trọng nhuận cho rằng, 
chất lượng, hiệu quả hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ là 
yếu tố quyết định uy tín, thương hiệu, 
vị trí, vai trò và sức hút các nguồn lực 
của giáo dục đại học. chính vì thế, 
kết luận của thường vụ bộ chính trị 
ngày 29/8/2000 đã xác định một trong 
các sứ mạng của ĐhQghn là “trung 
tâm đào tạo nghiên cứu khoa học đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao đạt 
trình độ khu vực và dần đạt trình độ 
quốc tế”. 

gS.tS Mai trọng nhuận nhấn mạnh 
đổi mới quản trị đại học là khâu đột 
phá để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu 
khoa học

gS.tS Mai trọng nhuận cũng nêu lên 

một số hoạt động cụ thể của ĐhQghn 
thời gian qua, góp phần nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu 
cầu của công cuộc đổi mới giáo dục 
đại học: áp dụng tiếp cận quản lý theo 
sản phẩm đầu ra, xây dựng chương 
trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và 
phương pháp cDiO,...

tại hội nghị, gS.tS nguyễn hữu Đức – 
Phó giám đốc, trưởng ban chỉ đạo Đổi 
mới giáo dục đại học của ĐhQghn đã 
trình bày Dự thảo chương trình hành 
động của ĐhQghn về đổi mới quản 
trị đại học để nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn yêu 
cầu xã hội.

Dự thảo chỉ rõ, ĐhQghn sẽ triển 
khai thực hiện 11 nhóm giải pháp để 
hướng tới 5 sản phẩm tiêu biểu và độc 
đáo. Đó là:

- Xây dựng thành công và phát huy 
hiệu quả mô hình đại học tiên tiến 
điển hình của Việt nam, ĐhQghn trở 
thành nòng cột của hệ thống giáo dục 
đại học của nước nhà, đảm bảo độc 
lập tự chủ, vững vàng hội nhập.

- Đội ngũ cán bộ khoa học trình độ 
cao, đạt chuẩn quốc tế làm nền tảng 
cho sự phát triển của ĐhQghn và sự 
phát triển giáo dục đào tạo, khoa học 

công nghệ của cả nước.

- nguồn lực được đào tạo có chất 
lượng cao, đạt trình độ khu vực và 
tiếp cận trình độ quốc tế; nguồn nhân 
lực khoa học cơ bản được xuất khẩu: 
các nhà khoa học có thể giảng dạy và 
nghiên cứu ở nước ngoài; sinh viên tốt 
nghiệp có thể làm việc hoặc tiếp tục 
học tập, nghiên cứu ở bất cứ cơ sở đào 
tạo, nghiên cứu và sản xuất nào trên 
thế giới, học sinh khối chuyên có thể 
học tập ở các trường đại học tiên tiến;

- nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ đạt trình độ quốc tế làm 
nền tảng cho đào tạo chất lượng cao, 
góp phần tích cực vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, 
phát triển tri thức cho nhân loại.

- tăng cường cơ sở vật chất và các điều 
kiện đảm bảo chất lượng phục vụ 
đào tạo và nghiên cứu khoa học chất 
lượng cao của ĐhQghn và hỗ trợ chất 
lượng cho các trường đại học của Việt 
nam.

theo gS.tS nguyễn hữu Đức, chương 
trình hành động lần này là sự tiếp nối 
các chương trình mà ĐhQghn đã chủ 
động xây dựng và triển khai trước đây 
theo lộ trình riêng có tính tiên phong 
và chủ động của mình. giáo sư Đức 
cho biết, năm 2003, ĐhQghn đã ban 
hành chương trình hành động thực 

tRiển KhAi chương tRình hành Động 
Đổi Mới Quản tRị giáO Dục Đại học
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hiện nghị quyết của Đảng ủy ĐhQghn 
nhiệm kỳ 2 về lộ trình đưa chất lượng 
đào tạo đạt chuẩn khu vực, từng bước 
đạt chuẩn quốc tế. năm 2006, Đảng ủy 
ĐhQghn nhiệm kỳ 3 cũng đã có Kết 
luận 57/Kl-Đu ngày 13/1/2006 về các 
giải pháp đột phá nâng cao chất lượng 
đào tạo. chủ trương đổi mới quản lý 
giáo dục đại học, đào tạo đạt chuẩn 
quốc tế và nâng cao quy mô, tầm cỡ 
của các sản phẩm khoa học – công 
nghệ đã được tích hợp vào kế hoạch 
nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 và 
tổ chức quán triệt tại hội nghị cán bộ 
chủ chốt toàn ĐhQghn tại hạ long, 
Quảng ninh tháng 8/2009.

trong khuôn khổ của hội nghị, các đại 
biểu đã nghe chương trình hành động 
của công đoàn, Đoàn thanh niên 

ĐhQghn cùng các báo cáo tham luận 
của đại diện một số đơn vị trực thuộc.

báo cáo tham luận “trường 
ĐhKhXh&nV chủ động chuyển đổi 
phương thức đào tạo đào tạo” do PgS.
tS Vũ Đức nghiệu, Phó hiệu trưởng 
trình bày; “các giải pháp đột phá nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
nghiên cứu khoa học” do gS.tSKh 
nguyễn hoàng lương, Phó hiệu 
trưởng trường ĐhKhtn trình bày và 
“các giải pháp đột phá đổi mới quản 
trị đại học” do PgS.tS nguyễn hồng 
Sơn, Phó hiệu trưởng trường Đh Kinh 
tế trình bày.

cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 
các ý kiến thảo luận của đại diện một 
số trường đại học thành viên và đơn 

vị trực thuộc. gS.tS nguyễn hòa, hiệu 
trưởng trường Đhnn đã trao đổi ý kiến 
về các chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh 
viên tốt nghiệp; PgS.tS nguyễn thị Mỹ 
lộc, hiệu trưởng trường ĐhgD nêu ý 
kiến về việc xây dựng chương trình 
và triển khai đào tạo theo chuẩn đầu 
ra. PgS.tS nguyễn chí hòa, trường 
ĐhKhXh&nV đưa ra một số nhận định 
về đánh giá bài giảng của giảng viên 
nâng cao chất lượng đào tạo và ông 
Đào Văn hải, giám đốc trung tâm hỗ 
trợ sinh viên trình bày ý kiến về công 
tác hỗ trợ sinh viên nâng cao chất 
lượng đào tạo.

ngọc DiệP

tin tức

ngày 20/5/2010, giám đốc ĐhQghn - gS.tS Mai trọng 
nhuận đã ký Quyết định số 1507/QĐ-tccb thành lập 
Khoa Y Dược trực thuộc ĐhQghn, có tên gọi bằng tiếng 

Anh là: School of Medicine and Pharmacy, Vietnam national 
university, hanoi. Khoa Y Dược là đơn vị đào tạo trực thuộc 
ĐhQghn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Khoa Y Dược có chức năng: Đào tạo đại học, sau đại học, cung 
cấp nguồn nhân lực trình độ cao về lĩnh vực y, dược; nghiên cứu 
khoa học - công nghệ, phục vụ đào tạo và khám chữa bệnh, 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao đạt chuẩn khu 
vực, trong đó có bộ phận đạt trình độ quốc tế.

P.V

ngày 17/5/2010, bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo 
nguyễn thiện nhân đã ký Quyết định số 1954/QĐ-
bgDĐt bổ nhiệm chức danh giáo sư cho 62 nhà giáo, 

trong đó có 5 nhà giáo của ĐhQghn.

cùng ngày, bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo nguyễn thiện 
nhân cũng đã ký Quyết định số 1955/QĐ-bgD Đt bổ nhiệm 
chức danh Phó giáo sư cho 608 nhà giáo, trong đó có 44 nhà 
giáo của ĐhQghn.

b.t

ngày 8/5/2010, tại ĐhQg tP. hồ chí Minh, trường Đhcn 
- ĐhQghn đã tiến hành khai giảng lớp cao học khóa 
V, đồng thời trao bằng thạc sĩ công nghệ nano liên kết 

đào tạo với ĐhQg tP.hcM cho 7 học viên cao học khóa i, ii. 
tham gia chương trình đào tạo khóa V có 12 tân học viên cao 
học. trường Đhcn – ĐhQghn là đơn vị duy nhất cả nước hiện 
nay triển khai thực hiện giảng dạy và cấp bằng thạc sĩ về công 
nghệ nano. Kể từ khi ký kết hợp tác đào tạo từ năm 2005 đến 
nay, nhà trường đã tuyển được hơn 60 học viên cao học và cấp 
bằng cho 16 thạc sĩ  về chuyên ngành này. 

Đình Đức

ngày 7/5/2010, gS.tS nguyễn hữu Đức – Phó 
giám đốc ĐhQghn đã có buổi tiếp đoàn đại 
biểu đại diện các trường đại học thái lan. trả lời 

phỏng vấn của phóng viên Kênh truyền hình giáo dục 
của Ủy ban giáo dục Đại học thái lan, gS.tS nguyễn 
hữu Đức nhấn mạnh  ĐhQghn ủng hộ việc tổ chức 
triển lãm giáo dục thái lan tại hà nội và chia sẻ về việc 
lãnh đạo ĐhQghn sẽ quan tâm chỉ đạo thông tin về 
triển lãm tới đông đảo sinh viên, góp phần vào thành 
công chung của hoạt động này. 

Đồng thời, gS.tS nguyễn hữu Đức cũng chia sẻ việc 
thu hút sinh viên nước ngoài tới học tập và đào tạo 
công dân toàn cầu là một xu thế tất yếu của các trường 
đại học trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay. bên cạnh 
đó, ông nhấn mạnh ĐhQghn ủng hộ công tác trao đổi 
sinh viên giữa các đại học đặc biệt là các trường trong 
khu vực ASEAn.

P.V

ngày 15/5/2010, 12 thí sinh là sinh viên và học 
viên cao học đến từ 9 trường Đh đã tranh tài tại 
cuộc thi nhịp cầu hán ngữ lần thứ iX do trường 

Đh ngoại ngữ, ĐhQghn phối hợp với hán ban trung 
Quốc và ngân hàng công thương trung Quốc tổ chức. 
các thí sinh trải qua 04 phần thi: hùng biện theo chủ 
đề tự chọn; trả lời câu hỏi trong ngân hàng đề thi do 
hán ban cung cấp; hùng biện theo chủ đề bốc thăm 
và cuối cùng là phần biểu diễn tài năng nghệ thuật với 
chủ đề “Sắc màu hán ngữ - Rực rỡ Expo”. Kết quả chung 
cuộc, trần thiên tú, sinh viên trường Đh ngoại ngữ, 
ĐhQghn đã đoạt  giải nhất.

tân liên
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tin tức

ngày 22/5/2010, các trường Đhnn, ĐhKt, 
ĐKhXh&nV và Khoa luật thuộc ĐhQghn đã 
đồng tổ chức buổi giới thiệu thông tin về chương 

trình liên kết đào tạo bằng kép trong ĐhQghn.

chia sẻ thông tin với các sinh viên ĐhQghn quan tâm tới 
chương trình đào tạo bằng kép, gS.tS Mai trọng nhuận 
– giám đốc ĐhQghn đã nhấn mạnh: với vị thế của một 
trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và với cơ chế tự 
chủ tự chịu trách nhiệm cao, ĐhQghn là đơn vị tiên phong 
trong cả nước xây dựng chương trình đào tạo bằng kép, 
tạo cơ hội học tập cho sinh viên. 

gS.tS Mai trọng nhuận đồng thời bày tỏ mong muốn 
các sinh viên khi tham gia chương trình đào tạo bằng 
kép, ngoài việc thấy rõ cơ hội học tập mở ra trước mắt cần 
lường trước những khó khăn sẽ phải cố gắng vượt qua để 
hoàn thành chương trình đào tạo. 

chương trình liên kết đào tạo bằng kép được bắt đầu tuyển 
sinh năm học 2008-2009 giữa trường Đhnn và trường 
ĐhKt. Đến năm học 2009-2010, trường Đhnn tiếp tục 
liên kết với trường ĐhKhXh&nV, Khoa luật đào tạo bằng 
kép ngành tiếng Anh. Đặc biệt ngay trong trường Đhnn 
cũng có chương trình bằng kép ngành tiếng Anh cho sinh 
viên các ngành khác đang theo học tại trường. 

thiên tú

93 học viên cao học và 40 sinh viên Khoa 
Quốc tế đã cùng nhận bằng tốt nghiệp ngày 
16/5/2010. 

trong đó có 28 tân thạc sĩ chuyên ngành Quản trị 
kinh doanh theo chương trình liên kết đào tạo giữa 
Khoa Quốc tế và Đh hElP; 8 tân thạc sĩ chuyên ngành 
Quản trị kinh doah quốc tế theo chương trình liên kết 
đào tạo giữa Khoa Quốc tế, Đh hElP và Đh Edith 
cowan; 36 tân thạc sĩ chuyên ngành tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm (Việt nam và Đông nam á) và 21 tân 
thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu thị trường và chiến 
lược Marketing theo chương trình liên kết đào tạo 
giữa Khoa Quốc tế và Đh nanntes đã nhận bằng do 
đối tác cấp. 40 tân cử nhân ngành Kế toán, Phân tích 
và Kiểm toán đã nhận băng tốt nghiệp do ĐhQghn 
cấp.

ngọc DiệP

ngày 5/5/2010, trường ĐhKt, ĐhQghn đã tổ chức 
lễ đón nhận chứng chỉ chứng nhận hệ thống 
quản lí chất lượng iSO 9001:2008. Đây là đơn vị đầu 

tiên của ĐhQghn áp dụng thành công hệ thống quản lí 
chất lượng theo tiêu chuẩn iSO 9001:2008.

tiêu chuẩn hệ thống quản lí chất lượng iSO 9001:2008 là 
sự quy tụ kinh nghiệm của quốc tế trong lĩnh vực quản lí 
và đảm bảo chất lượng. hệ thống quản lí này đang được 
áp dụng một cách phổ biến trên thế giới không chỉ ở trong 
lĩnh vực sản xuất mà cả với các tổ chức hành chính, dịch vụ 
và nhiều trường đại học trên thế giới.

Việt hà 

giáo dục phòng ngừa và lạm dụng ma túy trong 
tường học và cộng đồng là chủ đề hội thảo do 
trường Đh giáo dục, ĐhQghn phối hợp với Đh 

Vanderbilt, hoa Kì tổ chức, ngày 13/5/2010. hội thảo là một 
hoạt động được 2 đơn vị hợp tác thực hiện trong khuôn 
khổ dự án hợp tác về đào tạo tâm lý học lâm sàng trẻ em 
và vị thành niên, với sự tài trợ của Viện sức khỏe hoa Kì. 

hội thảo nhằm chia sẻ thông tin về các chương trình liên 

quan đến lạm dụng chất kích thích đang sử dụng tại Việt 
nam, bao gồm các bằng chứng về tính hiệu quả, các 
nghiên cứu trên thế giới về các chương trình can thiệp và 
trị liệu hiệu quả. Một mục tiêu quan trọng khác của hội 
thảo là chia sẻ thông tin về thực trạng và các hình thức lạm 
dụng chất kích thích ở trường học và cộng đồng ở Việt 
nam.

thu Anh

“lời ca dâng bác” là chủ đề của hội diễn văn nghệ năm 
2010 do công đoàn ĐhQghn tổ chức ngày 14/5/2010, 
nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh hồ chủ tịch và 

hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức hồ chí Minh với sự tham gia của 19 đơn vị. 

Kết quả toàn đoàn: cơ quan ĐhQghn, Khoa luật đoạt giải 
nhất; trường Đh ngoại ngữ Khoa Quốc tế trường Đh giáo 
dục giành giải nhì; trường Đh KhXh&nV, Khoa Quản trị 
Kinh doanh, trung tâm giáo dục thể chất - thể thao, trung 
tâm thông tin -thư viện, trường Đh Khtn, trung tâm hỗ trợ 
Sinh viên, Khoa Sau Đại học, Viện Vi sinh vật & công nghệ 
Sinh học, trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên llct, 
nhà Xuất bản, trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh, 
trường Đh Kinh tế, trung tâm công nghệ đào tạo và hệ 
thống việc làm và nhà in đồng giải ba.

KiM chi

hiện nay ĐhQghn đã nhận được tổng số 30.724 hồ 
sơ đăng ký dự thi năm 2010. trong đó  có 11.557 hồ 
sơ khối A, 4.745 hồ sơ khối b, 6.810 hồ sơ thi khối c 

và 7.630 hồ sơ khối D.

Đ.t

4 bản tin Đại học Quốc gia hà nội



tin tức

ngày 19/5/2010, lễ khởi công 
dự án xây dựng trường Đh 
cntt – ĐhQg tP.hcM đã 

được tổ chức. 

Dự án xây dựng trường Đh cntt 
thuộc dự án thành phần Qg-hcM-04, 
được xây dựng trên diện tích 10,635 
ha. công trình có tổng diện tích 
sàn trên 53.020 m2, tổng mức đầu 
tư 381,85 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn 
thành vào năm 2013. trong năm 

2010 sẽ thi công khối giảng đường – 
thư viện, có tổng diện tích sàn 8.676 
m2, kinh phí đầu tư gần 65 tỷ đồng, 
dự kiến sẽ và đưa vào sử dụng đúng 
dịp khai giảng năm học 2011 – 2011. 

Dự án xây dựng trường Đh cntt sau 
khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu 
nghiên cứu và học tập của khoảng 
5.000 sinh viên chuyên ngành công 
nghệ thông tin và cán bộ, giảng 
viên. Với 6 hạng mục lớn gồm: Khối 

Văn phòng 12 tầng, tổng diện tích 
sàn 8.442 m2; Khối văn phòng cải 
tạo khoảng 7.444 m2 sàn;  Khối lớp 
học và phòng máy tính thực hành A 
(gồm 2 khối) 10 tầng, 25.512 m2; Khối 
giảng đường – thư viện 2 tầng, 8.676 
m2; nhà luyện tập tDtt cao 2 tầng, 
1.489 m2; Khối nhà ăn 1.489 m2, khu 
công viên cây xanh và các công trình 
khác… 

Khởi cÔng Dự án XâY Dựng tRường Đhcntt

tRAng tin 
ĐhQg.hcM

chương trình tập huấn thí điểm phương pháp luận đào 
tạo theo mô hình “cDiO” ở trường đại học đã được ĐhQg 
tP.hcM tổ chức ngày 17/5/2010. chương trình tập huấn 

do PgS.tS hồ tấn nhựt trực tiếp thuyết trình và hướng dẫn xây 
dựng các bảng biểu cần thiết, phân tích và xử lý thông tin khảo 
sát… Được biết, cDiO là viết tắt của các từ hình thành ý tưởng 
(conceive) – thiết kế (Design) – triển khai (implement) và Vận 
hành (Operate), là một đề xướng xuất phát từ ý tưởng của các khối 
ngành kỹ thuật thuộc trường Đại học Kỹ thuật Massachusetts, 
Mỹ phối hợp với các trường đại học thụy Điển.   chương trình thí 
điểm phương pháp luận cDiO ở 3 trường trường Đh bách khoa 
và trường Đh Khtn thuộc ĐhQg tP.hcM và trường Đh Kinh tế - 
ĐhQghn, thuộc giai đoạn đầu của dự án, diễn ra trong 7 năm (từ 
năm 2010 – 2017) nếu đạt kết quả tốt sẽ nhân rộng mô hình đào 
tạo tại các trường Đh trong cả nước.

ngày 14/5/2010, trường Đh KhXh&nV – 
ĐhQg tP.hcM đã tổ chức hội thảo khoa 
học quốc tế  “giáo dục tiếng hàn và hàn 

Quốc học ở Việt nam”. Đây là hội thảo do trường 
Đh KhXh&nV phối hợp cùng Viện nghiên cứu 
Văn hóa Dân tộc thuộc Đại học Quốc gia Pusan tổ 
chức.  hơn 60 đại biểu từ nhiều trường Đh, Viện 
nghiên cứu, tổ chức học thuật của hàn Quốc, của 
tP. hồ chí Minh và các tỉnh phía nam Việt nam 
đã tham dự. hội thảo đã nhận được 24 tham luận 
của các học giả trong và ngoài nước, tập trung 
vào các vấn đề liên quan đến giáo dục tiếng hàn 
như: phương pháp giảng dạy tiếng hàn, giảng 
dạy tiếng hàn kết hợp giảng dạy Văn hóa hàn 
Quốc, Văn học hàn Quốc, giáo dục đa văn hóa.
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