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Vì Hà GianG pHát triển

Ngày 21/4/2011, ĐHQGHn đã 
cùng với UBnD tỉnh Hà Giang và 
ngân hàng tMcp công thương 

Việt nam (Viettinbank) tổ chức Hội thảo 
khoa học và Diễn đàn đầu tư "Vì Hà 
Giang phát triển".

Đồng chí nguyễn Xuân phúc - Ủy viên 
Bộ chính trị, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn 
phòng chính phủ đã đến dự, tham gia 
chủ trì phiên khai mạc và có bài phát 
biểu quan trọng tại Hội thảo.

tham gia Đoàn chủ tọa phiên khai mạc 
và các phiên chuyên môn tại hội thảo 
có tS. triệu tài Vinh - Ủy viên t.Ư Đảng, 
Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, tS. Đàm Văn 
Bông – phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch 
UBnD tỉnh Hà Giang, thS. nguyễn Văn 
Sơn – phó chủ tịch thường trực UBnD 
tỉnh Hà Giang, GS.tS Mai trọng nhuận - 
Giám đốc ĐHQGHn cùng các phó Giám 
đốc GS.tSKH Vũ Minh Giang, phùng 
Xuân nhạ và ông Võ Minh tuấn – phó 
tổng Giám đốc Viettinbank.

tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo 
một số bộ, ban, ngành cơ quan trung 
ương và Hà nội cùng đông đảo các nhà 
khoa học, học giả trong và ngoài nước.

phát biểu tại hội thảo, đồng chí nguyễn 
Xuân phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và 
chính phủ bày tỏ sự vui mừng khi đến 

dự Hội thảo khoa học và Diễn đàn đầu tư 
“Vì Hà Giang phát triển”. Đồng chí cho 
rằng: “Đây là một hoạt động có ý nghĩa 
khoa học và thực tiễn quan trọng, nhằm 
mục đích cung cấp luận cứ khoa học 
cho việc xây dựng chiến lược phát triển 
nhanh và bền vững của Hà Giang, đồng 
thời xúc tiến những giải pháp để kêu gọi 
đầu tư, huy động và phát huy vai trò của 
các nguồn lực vì Hà Giang phát triển”.

Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng chính 
phủ đánh giá cao và ủng hộ sáng kiến 
của lãnh đạo Hà Giang, của ĐHQGHn và 
Viettinbank phối hợp cùng tổ chức Hội 
thảo khoa học và Diễn dàn đầu tư “Vì Hà 
Giang phát triển”. Đồng chí cho rằng: “ 
Đây là một sự kiện đánh dấu sự xích lại 
gần nhau của các cơ quan hoạch định và 
thực thi chính sách với các cơ quan khoa 
học và giới doanh nghiệp để cùng bàn 
bạc, vạch ra những chính sách, giải pháp 
và phương án thực tiễn có tính đột phá 
và khả thi cao phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn 
diện và bền vững của Hà Giang, vì nhân 
dân các dân tộc ở Hà Giang”.

trong diễn văn khai mạc, đồng chí triệu 
tài Vinh nhấn mạnh: “thời gian qua, 
với mục tiêu vì Hà Giang phát triển, lãnh 
đạo tỉnh đã có những cố gắng trong việc 
thực hiện nghị quyết, cơ chế của trung 

ương và ban hành nhiều quyết sách cụ 
thể của địa phương. tuy nhiên thức tế 
cho thấy, kết quả đạt được so với yêu 
cầu đề ra vẫn còn khoảng cách. nhận 
thức được thực tế này, Hà Giang tiếp tục 
xem xét và tạo môi trường hoạt động 
tốt nhất cho các doanh nghiệp, các 
nhà khoa học được cống hiến và đưa ra 
những giải pháp xóa đói giảm nghèo và 
phát triển nguồn nhân lực của Hà Giang 
trong những năm tới, đặc biệt khi cao 
nguyên đá Đồng Văn được công nhận 
là công viên địa chất toàn cầu. nhân 
dân các dân tộc tỉnh Hà Giang coi đây 
là yếu tố mới để phát triển nhanh hơn, 
bền vững hơn trên cơ sở khai thác giá trị 
nghiên cứu khoa học, giá trị khoa học 
của công viên này”.

thay mặt lãnh đạo ĐHQGHn, GS.tS 
Mai trọng nhuận đã có phát biểu nêu 
bật những ý nghĩa và lợi ích của việc hợp 
tác giữa đại học và địa phương, giữa 
ĐHQGHn và tỉnh Hà Giang và chia sẻ 
các bài học kinh nghiệm quốc tế. Giám 
đốc ĐHQGHn đã thêm một lần khẳng 
định tính đúng đắn của lãnh đạo Đảng, 
nhà nước trong việc thành lập ĐHQGHn 
và hôm nay với sứ mạng đặc biệt, cơ 
chế tự chủ - tự chịu trách nhiệm cao, 
chỉ ĐHQGHn mới có thể giải quyết các 
bài toán thực tế đòi hỏi tính liên ngành, 
liên lĩnh vực, có tầm quốc tế. Giám đốc 
ĐHQGHn khẳng định: “Để Hà Giang 
nhanh chóng đạt được thành công, lãnh 
đạo cũng như nhân dân Hà Giang phải 
nỗ lực vượt qua vô vàn thách thức và 
điều kiện tiên quyết là phải tìm ra được 
hướng đi riêng biệt mang tính đột phá. 
thật vui mừng khi lãnh đạo tỉnh đã sớm 
xác định cho mình hướng phát triển dựa 
vào nguồn lực đại học. Điều này hoàn 
toàn phù hợp với xu thế phát triển của 
thế giới – đó chính là triết lý “phát triển 
dựa vào đại học”. Định hướng này đã 
được kinh nghiệm thế giới khẳng định là 
hướng đi đúng đắn, nhanh chóng dẫn 
tới thành công và bền vững”.

trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại 
biểu cũng đã nghe phát biểu chào mừng 
của ông Võ Minh tuấn đồng thời chứng 
kiến lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp 
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tác toàn diện giữa ĐHQGHn và tỉnh Hà 
Giang; Lễ ký kết hợp tác tài trợ của tập 
đoàn Hòa phát với Huyện Hoàng Su phì, 
của tập đoàn Bitexco với Huyện Mèo 
Vạc; Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư của 
tỉnh Hà Giang cho công ty an thông, 
nhà máy luyện Fromangan của công ty 
tây Giang và công ty cp thủy điện sông 
Miện 5a.

Gần 20 báo cáo, tham luận của các nhà 
khoa học tại Hội thảo đã nêu bật những 
tiềm năng, lợi thế trong tất cả các lĩnh 
vực tự nhiên, xã hội, văn hóa của địa 
phương để từ đó kiến nghị những giải 
pháp phát triển toàn diện Hà Giang.

Hội thảo Khoa học và Diễn đàn đầu tư 
là cơ hội tốt cho tỉnh Hà Giang quảng 
bá, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế 
so sánh, các cơ chế, chính sách ưu đãi 
khuyến khích đầu tư cùng các dự án 
quan trọng cần thu hút vốn đến với các 

nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiềm năng 
trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội 
tốt để tỉnh từng bước nâng tầm hợp tác 
và phối, kết hợp trong lĩnh vực đầu tư 
cũng như trong điều hành, nhằm khai 
thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của 
từng địa phương.

Kết luận tại hội thảo, tS. Đàm Văn Bông 
và GS.tSKH Vũ Minh Giang cùng nhắc 
lại ý nghĩa đặc biệt của việc hợp tác giữa 
đại học và địa phương, giữa ĐHQGHn 
và tỉnh Hà Giang với sự hỗ trợ của 
Viettinbank. Hai ông cùng khẳng định 
với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự 
hợp tác của đội ngũ các nhà khoa học, 
sự hậu thuẫn của các doanh nghiệp, 
chắc chắn Hà Giang sẽ phát triển.

trên phương diện khoa học, GS.tSKH 
Vũ Minh Giang cho rằng “Vì Hà Giang 
phát triển” đã mang lại 5 ý nghĩa quan 
trọng. Đó là: việc các nhà khoa học cùng 

khẳng định vị thế đặc biệt trọng yếu của 
Hà Giang trong chiến lược phát triển 
đất nước, cần có sự đầu tư mạnh mẽ 
của các cấp, các ngành, sự hợp tác rộng 
mở trong nước và quốc tế; Dưới góc 
độ của các nhà khoa học, những khó 
khăn, thiếu thốn chính là minh chứng 
để Hà Giang xây dựng luận lý kêu gọi sự 
tập trung đầu tư của các cơ quan; Qua 
nghiên cứu của đội ngũ cán bộ khoa 
học đã cho thấy những tiềm năng phát 
triển của Hà Giang; các giải pháp để 
giải quyết các nhu cầu cấp thiết của địa 
phương và qua hội thảo đã thấy sự đồng 
lòng và quyết tâm của lãnh đạo trung 
ương, địa phương và doanh nghiệp Vì Hà 
Giang phát triển.

Đỗ nGọc Diệp

Tại buổi họp báo, chiều 7/4/2011, 
pGS.tS nguyễn Hồng Sơn - 
Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế, 

ĐHQGHn đã công bố chương trình đào 
tạo đại học ngành Kinh tế Quốc tế hệ 
chất lượng cao - chương trình đầu tiên 
của Việt nam (thuộc khối ngành kinh tế) 
đạt chuẩn aUn-Qa.

chương trình đào tạo đại học ngành 
Kinh tế Quốc tế hệ chất lượng cao là 
chương trình đầu tiên của trường ĐHKt 
và là chương trình đào tạo thứ 2 của 
ĐHQGHn được kiểm định theo tiêu 
chuẩn kiểm định quốc tế thuộc Mạng 
lưới các trường đại học Đông nam á 
(aSEan University network - Quality 
assurance, aUn-Qa).

theo kết quả của đoàn đánh giá ngoài 
của aUn, chương trình đào tạo đại học 
ngành Kinh tế Quốc tế hệ chất lượng 
cao đạt trung bình 4,69 – mức điểm 
đứng thứ 2 trong số 5 chương trình được 
kiểm định theo chuẩn aUn ở Việt nam. 
aUn-Qa có 18 tiêu chuẩn bao gồm 74 
tiêu chí đánh giá (tùy theo chương trình 
và ngành). Mỗi tiêu chí được chấm điểm 
theo mức thang từ 1 đến 7, trong đó 7 
là mức cao nhất, mức 4 là đạt chuẩn. 
theo kết luận của Đoàn đánh giá ngoài, 

chương trình đào tạo đại học ngành 
KtQt hệ cLc đã triển khai hệ thống đảm 
bảo chất lượng có hiệu quả. tất cả các 
tiêu chuẩn/tiêu chí đánh giá hoàn toàn 
đáp ứng theo chuẩn kiểm định quốc tế 
của Mạng lưới các trường đại học Đông 
nam á. phần lớn các tiêu chuẩn được 
đánh giá và xếp loại tốt, riêng tiêu chuẩn 
về “chất lượng sinh viên” được xếp loại 
rất tốt.

cũng theo kết luận của Đoàn đánh giá, 
việc trường ĐHKt - ĐHQGHn thu hút 
được nhiều giảng viên trẻ tốt nghiệp 
chương trình đào tạo tiến sĩ từ các đại 
học danh tiếng trên thế giới về công tác, 
cũng như thu hút được nhiều học sinh 
giỏi vào học tập đã giúp trường ĐHKt - 
ĐHQGHn trở thành một trong các đơn 
vị hàng đầu về nghiên cứu, đào tạo và 
cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu 
cầu cao của xã hội. Hầu hết sinh viên 
sau khi tốt nghiệp, trong đó có sinh viên 
ngành Kinh tế Quốc tế hệ cLc, đều có 
việc làm đúng chuyên môn đào tạo và 
có khả năng thích ứng nhanh, thành đạt 
trong công việc.

Với thành quả này, trường Đại học Kinh 
tế - ĐHQGHn sẽ tiếp tục đầu tư, phấn 
đấu để xứng đáng với kết quả kiểm định 

cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng 
các chương trình đào tạo khác của mình, 
để hội nhập với các trường đại học trong 
khu vực aSEan và quốc tế.

trường ĐHKt có mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2020 là trở thành đại học theo định 
hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt nam, 
được xếp hạng ngang tầm với một số đại 
học tiến tiến trong khu vực Đông nam 
á, trong đó có một số ngành và nhiều 
chuyên ngành được kiểm định theo tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 
quốc tế (gồm có cả aUn-Qa).

trước đó, trong thời gian từ 6 đến 
8/12/2010, trường Đại học Kinh tế - 
ĐHQGHn đã triển khai việc đánh giá 
ngoài chương trình đào tạo đại học 
ngành Kinh tế quốc tế hệ chất lượng cao 
theo tiêu chuẩn aUn-Qa. Việc đánh giá 
ngoài được thực hiện bởi đoàn chuyên 
gia kiểm định quốc tế bao gồm các giáo 
sư đại học ở thái Lan, phi-lip-pin và tham 
dự của đại diện lãnh đạo cùng cán bộ 
Ban thư ký của aUn.

Diệp cHi

tHêM Một cHƯơnG trìnH Đào tạo Đạt cHUẩn aUn-Qa
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Xây DựnG Văn Hóa cHất LƯợnG tronG ĐHQGHn

Sáng 15/4/2011 đã 
diễn ra Hội nghị giao 
ban công tác đảm 

bảo chất lượng lần thứ 4 
của ĐHQGHn, với sự đăng 
cai tổ chức của trường 
ĐHKHXH&nV.

GS.tS Mai trọng nhuận 
– Giám đốc, chủ tịch Hội 
đồng Kiểm định chất lượng 
ĐHQGHn - nhấn mạnh: qua 
các nội dung bàn thảo cụ 
thể, Hội nghị tập trung đề 
ra các giải pháp nâng cao 
chất lượng; hạn chế các yếu 
tố làm giảm chất lượng hoặc 
gây khó khăn cho việc nâng 
cao chất lượng; tạo dựng 
và phát triển văn hóa chất 
lượng; thông tin về độ tin cậy, giá trị của 
các phiếu đánh giá môn học và chia sẻ 
kinh nghiệm về việc tham gia kiểm định 
chất lượng theo chuẩn aUn.

theo báo cáo sơ kết của đại diện Hội 
đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHn - 
pGS.tS nguyễn Quý thanh – phó Viện 
trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo 
dục ĐHQGHn: về cơ bản, các đơn vị 
thành viên đã có nhiều cố gắng, cơ bản 
hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ 
trong kế hoạch nhiệm vụ công tác kiểm 
định chất lượng. các đơn vị đã có nhiều 
nỗ lực trong việc nâng cao năng lực đảm 
bảo chất lượng cho cán bộ, phát triển 
môi trường văn hóa chất lượng và tiến 
hành nhiều hoạt động cụ thể liên quan 

đến công tác đảm bảo chất lượng.

Xây dựng văn hóa chất lượng trong 
ĐHQGHn là nội dung thu hút được 
nhiều ý kiến của các đại biểu tham gia 
hội nghị. GS.tS Mai trọng nhuận chia 
sẻ: văn hóa chất lượng là thói quen làm 
cho mọi việc có chất lượng. trong khi đó, 
pGS.tS nguyễn thị phương nga khẳng 
định: “Văn hóa chất lượng là một hệ 
thống các giá trị của tổ chức để tạo ra 
môi trường thuận lợi cho việc thiết lập 
và liên tục cải tiến chất lượng”. cùng với 
đó, các đại biểu đã nghe và thảo luận về 
một số diễn giải và quan niệm của pGS. 
nguyễn Kim Sơn về việc xây dựng văn 
hóa chất lượng ở trường ĐHKHXH&nV. 
Song tựu chung, các đại biểu đều cho 
rằng: chất lượng được thể hiện qua sản 

phẩm và các điều kiện tạo ra 
sản phẩm; môi trường là yếu 
tố quan trọng để tạo nên chất 
lượng; muốn xây dựng văn hóa 
chất lượng thành công thì các 
bên liên quan cần thấu hiểu 
vè giá trị và lợi ích của văn hóa 
chất lượng,...

tại hội nghị, GS.tS Mai trọng 
nhuận nhấn mạnh trong thời 
gian tới, ĐHQGHn phải tích 
cực để sớm ban hành một 
số văn bản liên quan đển quy 
định kiểm định chất lượng, 
các bộ tiêu chuẩn kiểm định 
chất lượng, văn hóa chất 
lượng. cùng với đó, Giám đốc 
ĐHQGHn chỉ đạo các đơn vị 
xây dựng báo cáo tự đánh giá; 

thực hiện đánh giá môn học; giảng viên 
tự đánh giá bài giảng; tăng cường công 
tác thông tin trên cổng thông tin điện tử 
ĐHQGHn theo chuẩn QS và tổ chức các 
nội dung để sớm đẩy mạnh thứ hạng của 
ĐHQGHn trong bảng xếp hạng quốc tế.

GS.tS Mai trọng nhuận đặc biệt lưu ý 
đến việc ĐHQGHn sớm tổ chức tập huấn 
triển khai đánh giá thủ trưởng đơn vị đào 
tạo và thí điểm thực hiện đối với Hiệu 
trưởng trường ĐH Kinh tế, Viện trưởng 
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, chủ 
nhiệm Khoa Quốc tế và Giám đốc trung 
tâm thông tin thư viện trước khi thực 
hiện đại trà.

nGọc Diệp

Mở rộnG QUan Hệ Hợp tác Với ĐH oXForD

chiều 19/4/2011, GS.tS Mai 
trọng nhuận - Giám đốc 
ĐHQGHn đã có buổi tiếp và 

làm việc với tS. nguyễn Mạnh Đức, đại 
điện Đại học oxford (Vương quốc anh).

cùng tiếp, có pGS.tS nguyễn Hồng 
Sơn - Hiệu trưởng trường ĐHKt; pGS.tS 
nguyễn ngọc Bình - Hiệu trưởng trường 
ĐHcn; pGS.tSKH nguyễn Đình Đức - 
phó Hiệu trưởng trường ĐHcn.

tại buổi tiếp, tS. nguyễn Mạnh Đức 

cám ơn sự đón tiếp của ĐHQGHn, đồng 
thời giới thiệu đôi nét về ĐH oxford. Đây 
là một trong những đại học nổi tiếng 
thế giới, tập trung đào tạo vào 3 mảng 
chính: tự nhiên và công nghệ, đời sống 
con người, các vấn đề xã hội. tS bày tỏ 
mong muốn buổi làm việc hôm nay sẽ 
mở ra cơ hội hợp tác giữa ĐH oxford và 
trường ĐHcn, ĐHQGHn về các lĩnh vực 
đào tạo và nghiên cứu như công nghệ 
hạt nhân, đặc biệt là công nghệ phản 
ứng nhiệt hạch, khoa học vật liệu và một 

số vấn đề khác.

GS.tS Mai trọng nhuận cũng giới thiệu 
một số nét chính về ĐHQGHn, đặc biệt 
nhấn mạnh đến công nghệ hạt nhân 
là lĩnh vực ĐHQGHn lâu nay rất quan 
tâm. Giám đốc hi vọng ĐHQGHn và ĐH 
oxford sẽ có nhiều cơ hội hợp tác không 
chỉ ở lĩnh vực công nghệ hạt nhân mà 
còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa.

Việt Hà
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tin tức

tănG cƯờnG tínH tự cHỦ, tự cHịU trácH nHiệM tronG các Đại Học

Ngày 9/4/2011 đã diễn ra hội 
thảo quốc tế thường niên "tăng 
cường quan hệ hợp tác giáo dục 

đại học Việt nam - Hoa Kỳ" do Bộ Giáo 
dục-Đào tạo và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ 
chức với sự tham dự của các nhà khoa 
học, người làm chính sách, học giả, nhà 
quản lý giáo dục hai nước.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, 
người làm chính sách, học giả, nhà 
quản lý giáo dục thảo luận, chia sẻ kinh 
nghiệm để thúc đẩy hơn nữa quan hệ 
hợp tác giáo dục đại học hai nước. các 
báo cáo tham luận tập trung vào những 
chủ đề chính như: tăng cường cơ hội 
giáo dục Hoa Kỳ ở Việt nam; tích hợp 
kinh nghiệm và bài học của giáo dục 
ĐH Hoa Kỳ để góp phần đào tạo chất 
lượng cao ở Việt nam; liên kết giáo dục, 
nghiên cứu với doanh nghiệp…

theo GS.tS Bùi Văn Ga – thứ trưởng Bộ 
GD&Đt, tại hội nghị lần này, học giả hai 
nước cùng thảo luận để tìm kiếm những 
khả năng và giải pháp khả thi, những nội 

dung mà các trường ĐH Hoa Kỳ có khả 
năng giúp đỡ để giúp hình thành những 
đại học xuất sắc của Việt nam theo mô 
hình đại học Hoa Kỳ.

chứng kiến sự đổi mới và phát triển 
của giáo dục ĐH Việt nam, GS. Kathryn 
Mohrman – Giám đốc Liên hiệp thiết kế 
ĐH, cho rằng, bà rất ấn tượng trước sự 
nghiêm túc của Việt nam  trong việc tìm 
kiếm các giải pháp để cải tiến hơn nữa 
hệ thống giáo dục đại học. Một trong số 
đó là việc thành lập nhóm đặc trách giáo 
dục chung giữa chính phủ Việt nam và 
chính phủ Hoa Kỳ, và cả hai nước đang 
cùng phối hợp triển khai những khuyến 
nghị do nhóm đặc trách đưa ra.

Bà cũng nhấn mạnh, thành tựu dễ nhận 
thấy nhất là số lượng sinh viên Việt nam 
đang học tập tại Hoa Kỳ đã tăng gấp 4 
lần trong vòng 4 năm qua.

tuy nhiên, để nhanh chóng hội nhập 
với giáo dục đại học thế giới, theo GS. 
Kathryn Mohrman, Việt nam cần xây 

dựng một mô hình đại học cho riêng 
mình, trong đó cần giữ lại những gì đặc 
trưng của Việt nam, thay vì rập khuân 
mẫu mô hình của nước ngoài.

GS. Kathryn Mohrman khẳng định: 
“Việc trao thêm quyền tự chủ cho các 
cơ sở giáo dục là một bước đi hoàn toàn 
đúng dắn và tôi nhất trí cao với hướng đi 
này vì nếu không được trao thêm quyền 
tự chủ cho các trường đại học, Việt nam 
khó có thể đạt được mục tiêu là có một 
đại học nằm trong top 200 trường đại 
học hàng đầu vào năm 2025”.

ngoài ra, GS. Kathryn Mohrman đồng 
tình với ý kiến cho rằng, các trường đại 
học cần phát triển theo hướng đa ngành.

tham luận tại Hội thảo, GS.tS Mai trọng 
nhuận – Giám đốc ĐHQGHn đã làm rõ 
khái niệm về quản trị đại học tiên tiến và 
đối chiếu giữa mô hình đại học của Hoa 
Kỳ và Việt nam để từ đó chỉ ra những 
kinh nghiệm cần thiết cho việc xây dựng 
đại học tiên tiến ở Việt nam.

Đồng tình với ý kiến của GS. Kathryn 
Mohrman, GS.tS Mai trọng nhuận 
nhấn mạnh, động lực phát triển quan 
trọng của một ĐH là được trao quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao. Về điều 
này, các ĐH ở Việt nam cần tham khảo 
kinh nghiệm từ giáo dục đại học Hoa 
Kỳ. công tác tăng cường kiểm định chất 
lượng giáo dục, theo GS.tS mai trọng 
nhuận, là tối cần thiết.

HồnG nGọt

tHúc Đẩy Hợp tác Giữa ĐHQGHn Và ĐH San DiEGo

Sáng 1/4/2011, đoàn ĐH bang 
San Diego (Hoa Kỳ) do tS. nancy 
Marlin, Giám đốc dẫn đầu đã đến 

thăm và làm việc với ĐHQGHn.

nội dung của buổi làm việc bao gồm 
việc xây dựng chương trình hợp tác giữa 
hai ĐH trong các lĩnh vực: KHXn&nV, 
kinh doanh quốc tế, tiếng anh, công 
nghệ và học từ xa; các chương trình trao 
đổi mùa hè.

trong nội dung thỏa thuận hợp tác hai 
bên đề cập đến việc trao đổi sinh viên, 
trao đổi giảng viên. Theo đó, hai bên sẽ 

cử giáo sư hướng dẫn giảng viên trao 
đổi. Đặc biệt, với chương trình học giả 
thỉnh giảng, các giảng viên, sinh viên sau 
đại học có thể tham gia chương trình với 
mục đích nghiên cứu, thực tập, giảng 
dạy ngắn hạn.

phát biểu tại buổi làm việc, GS.tSKH Vũ 
Minh Giang  – phó Giám đốc ĐHQGHn 
- nhấn mạnh, là tiền thân của ĐH Đông 
Dương được thành lập từ năm 1906, 
ĐHQGHn đã phát huy hiệu quả tính 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng thời 
ưu tiên hợp tác quốc tế và coi đây là 

phương thức quan trọng để nhanh 
chóng đưa ĐHQGHn đạt trình độ quốc 
tế. ĐHQGHn đã có hợp tác với hơn 130 
đại học uy tín trên thế giới, trong đó 
có nhiều ĐH của Mỹ như ĐH chicago. 
GS.tSKH Vũ Minh Giang bày tỏ vui 
mừng khi ĐH San Diego đã tin tưởng 
chọn ĐHQGHn là đối tác.

cuối buổi làm việc, hai bên tiến hành ký 
kết thỏa thuận hợp tác.

Đức MinH
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Ngày 28/3/2011, Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ chí Minh (ĐHQG-
HcM) và Đại học new South 

Wales (UnSW, úc) đã tổ chức Lễ ký kết 
thỏa thuận hợp tác. tham dự buổi lễ có 
GS. richard Henry, phó hiệu trưởng UnSW 
và pGS.tS Lê Quang Minh, phó Giám đốc 
ĐHQG-HcM.

theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác 

trong các công trình nghiên cứu, trao đổi 
giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó, trong 
cuộc họp, đại diện hai bên đã trao đổi các 
khả năng hợp tác khác trong thời gian tới 
như: tập huấn về quản trị đại học, nâng 
cao năng lực các giảng viên dạy tiếng anh 
của ĐHQG-HcM nói riêng và các trường 
đại học ở khu vực miền nam nói chung, 
trao đổi phương pháp giảng dạy giữa 
giảng viên của hai đại học.

UnSW nằm ở Sydney, là một trong những 
đại học hàng đầu của úc và là trường có 
hệ thống giáo dục quốc tế hàng đầu, với 
số lượng sinh viên quốc tế theo học nhiều 
nhất tại úc. nhằm mở rộng hợp tác giáo 
dục lâu dài với Việt nam, UnSW đã có văn 
phòng đại diện tại Hà nội và tp. Hồ chí 
Minh .

TraNg TiN 
ĐHQG.HcM

tin tức

Ngày 5/4/2011, đoàn công tác chính 
phủ do phó Thủ tướng chính phủ 
nguyễn thiện nhân dẫn đầu đã 

đến thăm và làm việc với trường ĐH KHtn 
về kết quả đào tạo chương trình tiên tiến 
ngành công nghệ thông tin đang triển 
khai tại trường.

trước buổi làm việc, phó Thủ tướng chính 
phủ nguyễn thiện nhân và đoàn công tác 
đã đi tham quan cơ sở vật chất, dự giờ và 
trao đổi với sinh viên chương trình tiên tiến 
của trường ĐH KHtn về các vấn đề liên 
quan đến học tập và nghiên cứu.

tại buổi làm việc, phó Thủ tướng chính 
phủ nguyễn thiện nhân và đoàn công 
tác đã nghe báo cáo sơ kết 4 năm thực 
hiện chương trình tiên tiến của trường ĐH 
KHtn, những khó khăn, vướng mắc của 
nhà trường và sinh viên trong quá trình 
thực hiện chương trình này.

từ năm 2006, trường ĐH KHtn được Bộ 

Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ triển 
khai thực hiện chương trình tiên tiến 
ngành công nghệ thông tin, chuyên 
ngành Khoa học máy tính. nhà trường đã 
chọn đối tác là ĐH portland State University 
(Hoa Kỳ) kết hợp xây dựng chương trình 
đào tạo.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy 
chương trình tiên tiến của trường đảm 
bảo theo yêu cầu, trong đó giảng viên Việt 
nam tham gia chương trình là 28 người, 
giảng viên nước ngoài từ các trường ĐH uy 
tín của Mỹ, pháp, Đức có 9 người. Đã có 
17 lượt cán bộ giảng dạy và cán bộ quản 
lý được cử đi thực tập giảng dạy và nghiên 
cứu tại nước ngoài.

Sau năm khóa đào tạo, tỷ lệ sinh viên có 
điểm trung bình khá, giỏi của chương trình 
luôn đạt trên 70%. Hiện trường ĐH KHtn 
là 1 trong 5 trường ĐH trong cả nước triển 
khai thành công đào tạo theo chương 

trình tiên tiến.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã trao 
đổi và đóng góp ý kiến về việc xây dựng 
chương trình đào tạo, đặc biệt là việc 
giải quyết vấn đề tài chính và đầu ra cho 
chương trình chương trình tiên tiến của 
trường ĐH KHtn.  

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, phó 
Thủ tướng chính phủ nguyễn thiện nhân 
đánh giá cao nỗ lực, tinh thần làm việc trách 
nhiệm, sáng tạo và kết quả đáng khích lệ 
của trường ĐH KHtn, một trong những 
trường đi đầu thực hiện chương trình tiên 
tiến. phó Thủ tướng chính phủ yêu cầu 
nhà trường làm rõ hơn tình hình sinh viên 
chương trình tiên tiến sau khi ra trường, rà 
soát lại cách làm, rút kinh nghiệm để tiến 
tới mở rộng chương trình, đồng thời ủng 
hộ trường ĐH KHtn mở thêm chương 
trình tiên tiến ngành công nghệ phần 
mềm như đề nghị của nhà trường.

 pHó tHỦ tƯớnG cHínH pHỦ nGUyễn tHiện nHân Đến tHăM Và LàM Việc Với trƯờnG ĐH KHtn
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