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Vò theá ngaøy caøng lôùn
Trường Đại học Công nghệ vừa 
trải qua giai đoạn phát triển 5 
năm đầu sau thành lập đạt được 
nhiều kết quả nổi bật trong 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
và phát triển đội ngũ, trở thành 
một trong những trường đại học 
thuộc nhóm hàng đầu khối kĩ 
thuật và công nghệ của cả nước. 
Mọi hoạt động của Nhà trường 
luôn nhận được sự quan tâm, 
chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban 
Giám đốc ĐHQGHN. 

Môi trường nghiên cứu tích cực

trong chiến lược phát triển, nhà trường đã xác định vai trò khoa học công 
nghệ là nền tảng mục tiêu cao nhất xây dựng trường Đhcn thành trường đại 
học nghiên cứu. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển môi trường 
nghiên cứu tích cực, biến hoạt động nghiên cứu trở thành nhu cầu hằng ngày 
của mỗi cán bộ; tăng cường các biện pháp nhằm gia tăng nguồn kinh phí 
nghiên cứu, phát triển hợp tác nghiên cứu với tập đoàn, doanh nghiệp; chú 
trọng các sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh có khả năng chuyển giao; quan 
tâm phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật và đội ngũ cán bộ. Vì vậy, trong 5 năm 
qua các thành quả hoạt động khoa học công nghệ nhà trường đạt được rất 
nhiều và phong phú. Để có được những thành công đó, một trong những 
điểm mấu chốt quan trọng là nhà trường có một định hướng chiến lược đúng 
đắn, rõ ràng và phù hợp với thực tế.

Đến nay, trường đã thu hút được 75 đề tài, dự án nghiên cứu (3 cấp nhà 
nước, 12 cấp Bộ, 40 cấp ĐhQghn và 20 đề tài hợp tác), trong đó 80% từ 
nguồn kinh phí ngoài ĐhQghn. hiện tại, toàn trường có 16 nhóm nghiên cứu 
trong đó có 2 nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐhQghn. ngoài ra, hoạt động 
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nghiên cứu khoa học đã thu hút được nhiều sinh viên, học viên 
trong nhà trường.

giai đoạn 2010 - 2015, số lượng công trình công bố trên tạp 
chí, hội nghị khoa học trong và ngoài nước tăng 2,95 lần so 
với giai đoạn 2005 - 2010. trong đó, có 236 bài đăng tạp chí 
quốc tế, 90 bài tạp chí trong nước. riêng năm 2014, số lượng 
bài báo, báo cáo khoa học đạt tỉ lệ 2,05 bài/giảng viên/năm, 
trong đó có 50 bài iSi. 

nhà trường có 13 sản phẩm đã hoàn thành và 5 sản phẩm 
tiềm năng đang trong giai đoạn hoàn thiện. nổi bật là các sản 
phẩm công nghệ chế tạo cảm biến đo từ trường trong trạm 
thu thông tin vệ tinh di động; cảm biến đo góc có độ nhạy và 
độ phân giải cao; khối tổ hợp máy phát công suất lớn nhận 
biết chủ quyền quốc gia; công nghệ thiết kế vi mạch điện tử 
chuyên dụng h264; phần mềm quản lí nhà trường. gần đây, 
nhóm nghiên cứu tin sinh học của trường đã phân tích thành 
công hệ gen 3 cá thể người Việt trong cùng một gia đình. 

hoạt động sở hữu trí tuệ được đẩy mạnh với 1 sản phẩm 
được cấp chứng nhận giải pháp hữu ích, 6 sản phẩm nộp hồ 
sơ đăng ký sáng chế đang trong giai đoạn thẩm định. trường 
Đhcn được tổ chức sở hữu trí tuệ và phát minh thế giới (WiiPa) 
giao đầu mối tại Việt nam lựa chọn và giới thiệu sản phẩm 
sáng chế, phát minh thanh thiếu niên tham dự triển lãm iyiE.

nhà trường tiếp tục chủ trương đề ra từ cuối nhiệm kì i, 
nhiệm vụ do Đảng ủy chỉ đạo xây dựng đề xuất và lập dự 
án phát triển hướng nghiên cứu liên ngành về giám sát hiện 
trường. ngoài ra, nhà trường cũng trình ĐhQghn xem xét 
đưa vào kế hoạch năm 2015 - 2017 dự án đầu tư chiều sâu về 
khoa học tính toán và xử lí dữ liệu lớn. trường Đhcn còn là 
đơn vị đầu tiên trong ĐhQghn cấp đầy đủ tài khoản thư điện 
tử cho người học và hệ thống mạng không dây phủ khắp các 
giảng đường. 

trường Đhcn đã chủ trì, phối hợp tổ chức 25 hội thảo khoa 
học quốc gia, quốc tế tăng hơn 2 lần so với nhiệm kì trước.

                       Đại hội Đại Biểu Đảng Bộ ĐhQghn lần thứ V (nhiệM kì 2015 - 2020)
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có thể nói tựu chung lại nhà trường 
đã tạo dựng được uy tín và độ tin cậy 
trong đào tạo và nghiên cứu khoa học 
công nghệ về các lĩnh vực công nghệ 
cao đối với chính phủ, ĐhQghn và các 
Bộ ngành. nhờ vậy, trường Đhcn tiếp 
tục được tin tưởng giao tham gia các dự 
án và đề án quan trọng các cấp. 

Định hướng Phát triển trường 
Đại học nghiên cứu tiên tiến

trong thời gian tới, nhà trường quyết 
tâm xây dựng trường Đhcn thành một 
trường đại học nghiên cứu tiên tiến, có 
vị thế cao trong hệ thống các trường đại 
học công nghệ kĩ thuật của Việt nam, 

trong khu vực và trên thế giới. trước hết, 
nhà trường sẽ quan tâm và tăng cường 
hỗ trợ để gia tăng số sáng chế và giải 
pháp hữu ích. 

Về mặt nghiên cứu khoa học cơ bản, 
nhà trường quan tâm tới việc công bố 
trên các tạp chí và các hội nghị quốc tế 
hàng đầu đi cùng với việc tiếp tục phát 
triển các nhóm nghiên cứu liên ngành, 
đẩy mạnh các nhóm nghiên cứu mạnh, 
tạo điều kiện chủ trì các hội nghị quốc 
tế cũng như các tạp chí chuyên san về 
cntt-tt mang chỉ số ScOPuS. 

Về mặt quản lí các hoạt động khcn, 
nhà trường chủ trương kết hợp giữa mô 
hình quản lí phân tán các nhóm nghiên 
cứu với mô hình tổ chức tập trung các 
trung tâm nghiên cứu phát triển cấp 
khoa, cấp trường để tạo ra những sản 
phẩm đặc thù, chủ lực của khoa và 
trường. 

trong thời gian tới, bên cạnh các 
trung tâm nghiên cứu phát triển tập 
trung cấp khoa, nhà trường cũng mong 
muốn được sự ủng hộ của ĐhQghn 
cũng như của các cơ quan quản lí nhà 
nước để xây dựng một Viện khoa học 
tiên tiến về khcn. 

nhà trường luôn quan tâm đến việc 
xây dựng các trung tâm xuất sắc về giám 
sát hiện trường, cũng như an toàn thông 
tin dựa trên hợp tác với các đối tác nước 
ngoài. 

 ĐáP ứng nhu cầu dOanh nghiệP 
Và cộng Đồng

ngoài ra, nhà trường cũng quan 
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tâm đến việc phát triển các phòng thí 
nghiệm để đẩy mạnh chuyển giao đối 
với các đối tác công nghiệp trong các 
lĩnh vực công nghệ cao. nhà trường sẽ 
quan tâm đến việc xây dựng các hợp tác, 
dự án về khoa học công nghệ với các đối 
tác công nghiệp theo hướng góp phần 
đổi mới công nghệ trong các doanh 
nghiệp. Và cuối cùng là hợp tác với các 
địa phương để tạo động lực thúc đẩy các 
sản phẩm phục vụ cộng đồng. Một điểm 
nhấn là xây dựng đơn vị, doanh nghiệp 
hoạt động khoa học công nghệ tự chủ 
về mặt tài chính.

trong những thời gian gần đây, nhà 
trường đã được đầu tư khá lớn của nhà 
nước về hai lĩnh vực là giám sát hiện 
trường và an toàn thông tin. trước mắt 
tập trung nguồn lực để có những sản 
phẩm đặc thù. 

nhà trường nhận thấy rằng các đối tác 
công nghiệp, công nghệ trong và ngoài 
nước sẽ là một trong những điểm nhấn 
để tạo ra những sản phẩm khoa học và 
công nghệ hướng tới đáp ứng nhu cầu 
thị trường. 

                       Đại hội Đại Biểu Đảng Bộ ĐhQghn lần thứ V (nhiệM kì 2015 - 2020)


