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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Triển khai chương trình hành động
đổi mới quản trị giáo dục đại học

N

gày 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
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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

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
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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

N

gày 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

N

gày 17/5/2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 1954/QĐBGDĐT 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

N

gày 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.

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

N

gày 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

N

gày 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

Đình Đức
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N

tin tức

gày 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.

“

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.

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
Kết quả toàn đoàn: Cơ quan ĐHQGHN, Khoa Luật đoạt giải
hoàn thành chương trình đào tạo.
Nhất; Trường ĐH Ngoại ngữ Khoa Quốc tế Trường ĐH Giáo
Chương trình liên kết đào tạo bằng kép được bắt đầu tuyển dục giành giải Nhì; Trường ĐH KHXH&NV, Khoa Quản trị
sinh năm học 2008-2009 giữa Trường ĐHNN và Trường Kinh doanh, Trung tâm Giáo dục Thể chất - Thể thao, Trung
ĐHKT. Đến năm học 2009-2010, Trường ĐHNN tiếp tục tâm Thông tin -Thư viện, Trường ĐH KHTN, Trung tâm Hỗ trợ
liên kết với Trường ĐHKHXH&NV, Khoa Luật đào tạo bằng Sinh viên, Khoa Sau Đại học, Viện Vi sinh vật & Công nghệ
kép ngành Tiếng Anh. Đặc biệt ngay trong Trường ĐHNN Sinh học, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên LLCT,
cũng có chương trình bằng kép ngành Tiếng Anh cho sinh Nhà Xuất bản, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh,
Trường ĐH Kinh tế, Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ
viên các ngành khác đang theo học tại trường.
thống việc làm và Nhà In đồng giải Ba.
Thiên Tú
Kim Chi

G

iáo 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.

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.

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

Thu Anh

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

4

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

N

gày 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

H

iện 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

tin tức

trang tin
ĐHQG.HCM

Khởi công dự án xây dựng Trường ĐHCNTT

N

gày 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

C

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

hương 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.

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…

N

gày 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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