
TrUyền Thống học ThUẬT LÂU ĐỜi

MiT choáng ngợp bởi khuôn viên bề thế 
với những tòa nhà cổ kính được đánh số và 
tô điểm bởi những tòa nhà mang kiến trúc 
hiện đại. MiT lại càng nổi bật hơn về những 
thành tựu khoa học đáng khâm phục cùng 
với các hoạt động học thuật đỉnh cao.

Tọa lạc ở thành phố cambridge của tiểu 
bang Massachusetts, thuộc vùng Đông 
Bắc Mỹ, MiT được thành lập vào năm 
1861 nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh 
chóng của nền công nghiệp Mỹ. nơi đây 
được đánh giá là đại học hàng đầu thế 
giới về giáo dục, khoa học và công nghệ, 
nổi bật nhất là công nghệ ứng dụng. Bên 

cạnh khoa học công nghệ, MiT còn nổi 
tiếng trong các lĩnh vực khác như quản lý, 
kinh tế, ngôn ngữ, nghệ thuật, khoa học 
chính trị và triết học. Theo xếp hạng của 
US news&World report, MiT thuộc nhóm 
5 trường đại học xếp hạng cao nhất trong 
các trường đại học Mỹ, cùng với harvard, 
Stanford, yale, Princeton. 

khác với phần lớn các trường đại học trên 
thế giới, tại MiT, số lượng sinh viên sau 
đại học chiếm tỷ lệ cao hơn sinh viên đại 
học (khoảng 60%). cùng với đó là nhiều 
chương trình đào tạo sau đại học ở đây 
được xếp trong số 10 chương trình hàng 
đầu của Mỹ. các sinh viên sau đại học 
của MiT có thể theo học tiến sĩ (Doctor 
of Philosophy và Doctor of Science), thạc 
sĩ khoa học (Master of Science), thạc sĩ 
kỹ thuật (Master of engineering), thạc sĩ 
kiến trúc (Master of Architecture), thạc sĩ 
quản trị kinh doanh (Master of Business 
Administration), thạc sĩ tài chính (Master of 
Finance)… tùy thuộc vào ngành học. các 
chương trình đào tạo sau đại học lớn nhất 
bao gồm: Quản trị kinh doanh Sloan, kỹ 
thuật điện và khoa học Máy tính, kỹ thuật 
cơ khí, và kỹ thuật hóa học.
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MiT có đội ngũ cán bộ giảng dạy hùng 
hậu lên đến 1000 người. nơi đây đồng 
thời là đại học có tỉ lệ sinh viên quốc tế cao 
nhất với gần 3000 sinh viên (trong tổng số 
10.000 sinh viên) đến từ 118 quốc gia, và 
chủ yếu là nghiên cứu sinh. Trong số đó, 
sinh viên Trung Quốc chiếm tỷ lệ đông 
nhất. Sinh viên theo học các chương trình 

thuộc các lĩnh vực bao gồm: kiến trúc, kỹ 
sư, khoa học, nhân văn, nghệ thuật, Quản 
trị và y tế. 

nhiều học giả nổi tiếng là các chính trị gia, 
nhà khoa học, nhà kinh tế, kiến trúc sư 
lừng danh từng học tập và làm việc tại MiT 
như: cựu Tổng thư ký Liêp hợp quốc kofi 
Annan, nhà du hành vũ trụ Buzz Aldrin, 
nhà kinh tế đoạt giải nobel Paul krugman, 
Thủ tướng isarel Benjamin netanyahu,… 

cÁi nôi cỦA giải noBeL

MiT được hiệp hội các trường Đại học Mỹ 
đánh giá là đại học nghiên cứu hàng đầu 
thế giới. rất nhiều phát minh công nghệ, 
đột phá khoa học của thế giới có sự đóng 
góp đáng kể từ các nhà khoa học, chuyên 
gia của MiT. Đặc biệt, nơi đây là ngôi nhà 
của 76 nhà khoa học đoạt giải nobel, một 

con số đáng khâm phục.

khoa vật lý là một trong những khoa có 
số nhà khoa học đoạt giải nobel nhiều 
nhất của MiT với 8 giải nobel. ngoài ra, 
các nhà vật lý ở đây cũng đã được trao 4 
huy chương Dirac, và 3 giải thưởng Wolf vì 
những đóng góp cho lý thuyết lượng tử và 
hạ nguyên tử. các nhà sinh học của MiT đã 
được trao 6 giải nobel vì những đóng góp 
trong lĩnh vực di truyền học, miễn dịch, ung 

thư và sinh học phân tử.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, khoa học xã 
hội và nhân văn, các nhà kinh tế học của 
MiT đã được trao 5 giải thưởng và 9 huy 
chương John Bates clark. nhà ngôn ngữ 
học noam chomsky và Morris halle là tác 
giả của văn bản đầu tiên về ngữ pháp và 
âm vị học.

nhiều phát minh trong lĩnh vực điện tử học 
được phát triển bởi các nhà nghiên cứu ở 
đây. chẳng hạn, harold eugene edgerton 
là người tiên phong trong chụp ảnh tốc 
độ cao; claude e. Shannon đã có đóng 
góp lớn cho lý thuyết thông tin hiện đại. 
Trong lĩnh vực khoa học máy tính, các nhà 
nghiên cứu MiT đã có những đóng góp cơ 
bản trong điều khiển học, trí tuệ nhân tạo, 
ngôn ngữ máy tính, robot, mật mã. có ít 
nhất 9 giải thưởng Turing và giải thưởng 
Draper trong kỹ thuật thuộc về các nhà 
nghiên cứu của MiT.

MiT là đơn vị đầu tư cho nghiên cứu khoa 
học lớn nhất trong hệ thống các trường đại 
học Mỹ. chẳng hạn, năm 2009, tổng kinh 
phí đầu tư cho nghiên cứu là 718,2 triệu 
USD. Trong đó nguồn tài trợ từ chính phủ 
liên bang là lớn nhất bao gồm Bộ Quốc 
phòng, Bộ năng lượng, cơ quan hàng 
không-vũ trụ quốc gia (nASA)… cũng chỉ 
tính trong năm 2009, các nhà nghiên cứu 
của MiT đã công bố 530 phát minh, hơn 
160 bằng sáng chế, và đã thu được 136,3 
triệu USD tiền bản quyền và thu nhập khác.

vƯơng QUốc Thắng
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MiT ĐƯợc TỔ chức gỒM 6 TrƯỜng Thành viên:

• TrƯỜng Đại học kiến Trúc và QUy hoạch, gỒM có cÁc ngành: kiến Trúc; nghệ ThUẬT và khoA học TrUyền 
Thông; QUy hoạch và nghiên cứU Đô Thị...

• TrƯỜng Đại học kỹ ThUẬT, gỒM có cÁc ngành: hàng không và vũ TrỤ; kỹ ThUẬT Sinh học; kỹ ThUẬT hóA 
học; kỹ ThUẬT Môi TrƯỜng và DÂn DỤng; kỹ ThUẬT Điện và khoA học MÁy Tính; những hệ Thống kỹ ThUẬT; 
khoA học và kỹ ThUẬT vẬT LiệU; kỹ ThUẬT cơ khí; khoA học và kỹ ThUẬT hạT nhÂn...

• TrƯỜng Đại học khoA học Xã hội, nghệ ThUẬT, và nhÂn văn, gỒM có cÁc ngành: nhÂn Loại học; TrUyền 
Thông học So SÁnh; kinh Tế; ngôn ngữ và văn học nƯớc ngoài; Lịch Sử; ngôn ngữ học; TriếT học; văn học; 
ÂM nhạc và nghệ ThUẬT SÂn khấU; khoA học chính Trị; khoA học, kỹ ThUẬT và Xã hội; nghiên cứU nhÂn 
văn; BÁo chí...

• TrƯỜng Đại học QUản Lý SLoAn.

• TrƯỜng Đại học khoA học, gỒM có cÁc ngành: Sinh học; não Bộ và cÁc ngành khoA học nhẬn Thức; 
hóA học; cÁc ngành khoA học về khí QUyển TrÁi ĐấT và hành Tinh; ToÁn; vẬT Lý.

• TrƯỜng Đại học khoA học và công nghệ y Tế WhiTAker.

21                 Số 247 - 2011


