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cÁc chƯơng Trình Đào Tạo 
Liên kếT Đã Tạo ĐiềU kiện Để 
chỉ Số QUốc Tế hóA cỦA cÁc 
TrƯỜng Đại học nÂng cAo 
hơn, Tạo cơ hội cho việT 
nAM TiếP nhẬn công nghệ 
giÁo DỤc Tiên Tiến. Để hiểU 
rõ hơn vấn Đề này, Bản Tin 
ĐhQghn Đã có cUộc TrAo 
ĐỔi với gS.TSkh ngUyễn 
Trọng Do, chỦ nhiệM khoA 
QUốc Tế, ĐhQghn.

Theo ông các chương trình đào tạo liên kết quốc tế có điểm gì độc đáo hơn các chương 
trình đào tạo truyền thống? 

giáo dục là một bộ phận của xã hội, của mỗi quốc gia, là tấm gương phản ánh đặc điểm 
kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, đặc biệt là truyền thống, thành tựu giáo dục của 
quốc gia đó. các chương trình liên kết tại việt nam với nước ngoài mang trong mình đầy 
đủ những đặc điểm trên. nếu so với các chương trình đào tạo truyền thống, như chúng ta 
đã biết, ngoài kiến thức hàn lâm, các chương trình liên kết đào tạo quốc tế gắn bó với thực 
tiễn hơn, hệ thống các kỹ năng mềm được hình thành ngay trong các môn học. ngoài ra, 
sinh viên học toàn bộ bằng tiếng nước ngoài sẽ tạo được những công cụ quý báu để hội 
nhập. ở đây không chỉ đơn thuần trình độ ngoại ngữ thành thạo, mà đi kèm với nó là hiểu 
biết văn hóa, kinh tế, xã hội, lịch sử, con người của đất nước cùng với chúng ta thực hiện 
chương trình đào tạo của họ tại việt nam. ngoài ra, đào tạo liên kết quốc tế tại việt nam 
tạo điều kiện cho sinh viên theo học các trường đại học nước ngoài, trong khi tiếp tục tích 
lũy kinh nghiệm xã hội việt nam. Đào tạo liên kết quốc tế cũng góp phần ngăn chặn tình 
trạng “chảy máu chất xám”. 

Xin ông cho biết Khoa đã triển khai các chương trình đào tạo liên kết trong thời gian qua 
như thế nào? 

khoa Quốc tế trực thuộc ĐhQghn là một trong những cơ sở đào tạo công lập đầu tiên 
trong cả nước chỉ thực hiện đào tạo liên kết quốc tế. Trong hơn 9 năm xây dựng và phát 
triển, khoa Quốc tế đã triển khai thành công các chương trình đào tạo bằng các thứ tiếng 
Anh, nga, Pháp, Trung Quốc, gồm 8 chương trình đào tạo đại và 6 chương trình cao học. 

các mô hình đào tạo của khoa gồm du học tại chỗ, du học bán phần, 6 chương trình cao 
học học tập trung từ 18 – 24 tháng tại việt nam. Đây đều là chương trình chuẩn của các 
trường đại học nước ngoài uy tín. Sinh viên sau khi ra trường được nhận văn bằng chính quy 
của các trường đại học đối tác nước ngoài có giá trị toàn cầu.

Sản phẩm đào tạo của Khoa đã được thị trường lao động đánh giá ra sao, thưa ông?

Sản phẩm đầu ra của khoa Quốc tế đã được thị trường lao động đánh giá cao. người 
tốt nghiệp vừa có kiến thức và kỹ năng theo chuẩn giáo dục quốc tế và sử dụng ít nhất 
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một ngoại ngữ thành thạo, chúng tôi vẫn 
thường gọi là sản phẩm 2 trong 1. với 
những lợi thế ưu việt như vậy, trên 90% 
sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành của 
khoa có việc làm ngay, đúng ngành đào 
tạo với thu nhập cao tại các doanh nghiệp, 
tổ chức việt nam và nước ngoài hoặc được 
tiếp nhận vào học ở bậc cao hơn.

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế của 
Khoa Quốc tế đóng vai trò như thế nào đối 
với sự phát triển của giáo dục đại học trong 
việc theo chuẩn giáo dục quốc tế, thưa ông?

các chương trình đào tạo của khoa Quốc 
tế đều thuộc loại hình chính quy, tập trung, 
được cơ quan kiểm định công nhận ở các 
nước sở tại. Quy trình tuyển sinh, đào tạo, 

khảo thí thực hiện đúng như ở bản quốc. 
việc đào tạo theo chuẩn quốc tế góp phần 
đa dạng giáo dục đại học; đem mô hình 
giáo dục tiên tiến, hiệu quả đến việt nam; 
tạo dựng các điều kiện cần và đủ để từng 
bước tiếp nhận công nghệ đào tạo tiên tiến 
của các nước trong khu vực và quốc tế. 

Môi trường đào tạo liên kết quốc tế cũng 
đã hình thành nên một cộng đồng giáo 
dục quốc tế bao gồm những giảng viên 
giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, giàu kinh 
nghiệm sư phạm và kinh nghiệm thực tế. 
Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác 
quản lý “kề vai sát cánh” với đồng nghiệp 
nước ngoài, làm việc có tính chuyên nghiệp 
cao, là cầu nối hiệu quả giữa sinh viên 
và giảng viên nước ngoài. cơ sở vật chất, 
thư viện cũng chính là một lợi thế lớn của 

chương trình liên kết đào tạo. Sinh viên 
không chỉ được sử dụng những nguồn học 
liệu đáp ứng được yêu cầu khắt khe của 
trường đối tác, liên tục được cập nhật mỗi 
năm tại việt nam mà còn có cơ hội nắm bắt 
những kiến thức quý báu, bổ ích từ nguồn 
thư viện điện tử khổng lồ của các trường đại 
học đối tác. 

có thể khẳng định đào tạo liên kết quốc tế 
đóng góp vào quá trình quốc tế hóa và cần 
thiết như không khí trong quá trình quốc tế 
hóa. Trên thế giới, ngay tại những trường 
đại học danh tiếng tại Anh hay Mỹ cũng 
triển khai các chương trình liên kết. còn tại 
việt nam, Đảng và nhà nước cũng đề ra 
chủ trương lớn về đào tạo liên kết quốc tế 
để hội nhập như triển khai các chương trình 

tiên tiến tại những trường trọng điểm. 

như vậy, các chương trình liên kết đã tạo 
điều kiện để chỉ số quốc tế hóa của các 
trường đại học nâng cao hơn, tạo cơ hội cho 
việt nam tiếp nhận công nghệ giáo dục tiên 
tiến và vững bước trên con đường hội nhập 
quốc tế.

Ông có thể đưa ra nhận định, đánh giá về 
xu thế đào tạo liên kết quốc tế trong tương 
lai sắp tới? 

Trước hết, tôi xin nêu 2 con số để chúng ta 
thấy xu hướng phát triển của các chương 
trình đào tạo liên kết quốc tế. hiện nay ở 
việt nam có khoảng 300 chương trình đào 
tạo liên kết quốc tế, còn tại Thái Lan con số 
này là 700. các chương trình đào tạo liên 

kết quốc tế đang được phát triển ở việt 
nam theo các mô hình: các chương trình 
đào tạo tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh 
hợp tác với các trường đại học đối tác có uy 
tín trên thế giới do Bộ gD&ĐT đề xuất và chỉ 
đạo; các trường đại học đẳng cấp quốc tế 
do chính phủ việt nam thành lập và đầu tư, 
có cơ chế tự chủ cao và được sự hỗ trợ, hợp 
tác của nước ngoài; các trường đại học việt 
nam thành lập các viện, khoa và trung tâm 
đào tạo quốc tế, phối hợp với các trường đại 
học đối tác nước ngoài tổ chức các chương 
trình đào tạo liên kết quốc tế; trường đại học 
quốc tế trong mô hình đại học đa ngành, 
đa lĩnh vực; trường đại học quốc tế do nước 
ngoài đầu tư, quản lý và điều hành; trường 
đại học quốc tế tư thục. 

có thể khẳng định, các xu thế đào tạo liên 
kết quốc tế ở  mức độ khác nhau đã góp 
phần đổi mới giáo dục đại học việt nam, 
tạo tiền đề tiếp nhận công nghệ đào tạo 
tiên tiến và thúc đẩy xã hội hóa giáo dục. 
Đặc biệt các xu thế này không những hạn 
chế được trào lưu du học nước ngoài của 
sinh viên việt nam và phát triển du học tại 
chỗ, mà còn tạo ra khả năng thu hút sinh 
viên nước ngoài đến học tập, tận dụng được 
các nguồn lực góp phần phát triển nền giáo 
dục đại học nước nhà. 

Xin cảm ơn ông!

Thùy DiễM (thực hiện)
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