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Điều này cũng mở ra cơ hội thúc
đẩy hiệu quả cho giáo dục đại
học tại Việt Nam ở quy mô lớn và
Trường ĐH Giáo dục hứa hẹn là
trung tâm và khởi đầu cho những
thay đổi này.

Trọng tâm của các thay đổi đó
hướng đến mục tiêu: hỗ trợ
chuyển đổi sang mô hình tự chủ
ở Việt Nam; Mở rộng khả năng
tiếp cận giáo dục đại học; Phát
triển các nhà lãnh đạo và văn
hóa để hỗ trợ đổi mới; Tận dụng
công nghệ để định hình lại việc
dạy và học cũng như ra quyết
định dựa trên dữ liệu; Đa dạng
hóa nguồn lực; Nghiên cứu giải
quyết các vấn đề xã hội.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 
TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỚI 

ĐẠI HỌC BANG ARIZONA, HOA KỲ

Ngày 8/3/2022,
Học viện thiết kế
đại học (UDI) thuộc
Trường ĐH bang
Arizona - Hoa Kỳ
và Trường ĐH
Giáo dục đã làm
việc về phát triển
Trung tâm thiết kế
đại học tại Việt
Nam. Đây là hoạt
động tiếp nối sau
thành công sau
chương trình làm
việc diễn ra đợt
tháng 1/2022 giữa
hai bên.

Trong buổi làm việc, Hiệu trưởng
Trường Đại học Giáo dục chia sẻ
sẵn sàng hợp tác với UDI thực
hiện ý tưởng thành lập một trung
tâm thiết kế đại học Việt Nam. Hiệu
trưởng cũng đề nghị hai bên tiếp
tục thảo luận sâu hơn các vấn đề
liên quan đến pháp lý, nguyên tắc
hoạt động, nguồn lực tài chính và
vai trò phối hợp giữa các bên.

Phía Trường ĐH bang Arizona
cũng tin tưởng rằng, sự kết hợp
giữa các thế mạnh về năng lực
nghiên cứu khoa học & công nghệ
của Trường ĐH Giáo dục với
Trung tâm thiết kế đại học (UDI) sẽ
là chất xúc tác cho vấn đề chuyển
đổi giáo dục đại học tại Việt Nam. 


