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QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2023: 
ĐHQGHN TRONG NHÓM 801-1000 VÀ GIA TĂNG ĐIỂM Ở UY TÍN HỌC THUẬT, TUYỂN DỤNG

Sáng ngày 09/6/2022, Tổ chức xếp 
hạng QS (Quacquarelli Symonds) đã 

công kết quả của Bảng xếp hạng đại học 
thế giới QS World University Rankings 
2023 - QS WUR 2023. Trong đó, Đại học 
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có năm thứ 
5 liên tiếp được xếp hạng trong top 1000 
các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới 
theo tiêu chí của QS WUR.

Trong kỳ xếp hạng lần này, QS đã xếp hạng 
cho 1.422 cơ sở giáo dục đại học (trong đó 
có 124 cơ sở giáo dục đại học lần đầu tiên 
được xếp hạng) trong tổng số 2.462 cơ sở 
giáo dục đại học tham gia từ 100 quốc gia 
và vùng lãnh thổ.

Theo kết quả xếp hạng, ngoài liên tục duy 
trì vị trí ở nhóm 801-1000 cơ sở giáo dục 
đại học tốt nhất toàn cầu, ĐHQGHN giữ 
vững xu hướng gia tăng thứ hạng tương 
đối khi đứng trong nhóm 56,3% các trường 
đại học hàng đầu.

Đối với các tiêu chí xếp hạng, ĐHQGHN 

tiếp tục thể hiện uy tín ở cả tiêu chí Học thuật và Tuyển 
dụng. Tiêu chí Uy tín Học thuật giữ ở mức điểm 16,6 điểm 
và tiếp tục là tiêu chí có điểm số cao nhất; trong khi đó, 
tiêu chí Uy tín Tuyển dụng có sự gia tăng mạnh, từ 12,1 
điểm ở QS WUR 2022 lên tới 14,7 điểm ở QS WUR 2023.

Trong kỳ xếp hạng 2023, cả 4 cơ sở giáo dục đại học đã có 
mặt trong bảng xếp hạng ở kỳ trước đều duy trì được vị 
trí của mình. Ngoài 2 Đại học Quốc gia vẫn giữ vị trí trong 
nhóm 801-1000, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có thứ hạng 
trong nhóm 1001 - 1200 và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có 
thứ hạng trong nhóm 1201-1400. Ngoài ra, Trường ĐH Duy 
Tân trong lần đầu tiên được xếp hạng đã ở vị trí 801-1000.

QS WUR xếp hạng các trường đại học theo 6 tiêu chí, bao 
gồm: đánh giá của học giả, đánh giá của nhà tuyển dụng, 
số trích dẫn/giảng viên, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tỷ lệ 
giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế. Tiêu chí xếp 
hạng của QS nhấn mạnh vào đóng góp và tác động của 
chất lượng đào tạo và nghiên cứu của trường đại học đối 
với xã hội (thông qua đánh giá của doanh nghiệp, học 
giả trong và ngoài nước) và các đóng góp cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học (thông qua số trích dẫn/giảng viên).


