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Nhằm giúp các cơ sở giáo dục đại học tại Việt
Nam có hiểu biết sâu hơn về phương pháp xếp
hạng và tiềm năng được xếp hạng trong bảng
xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học thế giới
của Times Higher Education (THE WUR), ngày
20/09/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp
với THE và Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng
Việt Nam tổ chức Hội thảo về Xếp hạng đại học.
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Nội dung Hội thảo hướng vào việc cập nhật
các tiếp cận và phương pháp xếp hạng mới
của THE, tình hình xếp hạng của các cơ sở
giáo dục đại học tại Việt Nam trên các bảng
xếp hạng của THE, đồng thời chia sẻ các thực
hành tốt cho công tác xếp hạng.

Đến dự Hội thảo, về phía tổ chức xếp hạng
THE có bà Elizabeth Shepherd - Giám đốc
điều hành, dịch vụ tư vấn, ông Ritin Malhotra
- Giám đốc điều hành khu vực châu Á, bà
Sophia Li - Giám đốc THE khu vực Đông Á; bà
Jessica Wang - Giám đốc giải pháp chiến
lược của THE tại Hongkong, Việt Nam và
Mông Cổ.

Về phía Bộ GD&ĐT, PGS. TS. Phạm Quốc
Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất
lượng tham dự Hội thảo. Hiệp hội Các trường
đại học, cao đẳng Việt Nam có đại diện là
PGS. TS Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Thường
trực, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Về phía
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN
có TS. Bùi Vũ Anh và TS. Trần Thị Hoài - Phó
Viện trưởng tham dự, cùng các đại biểu tới từ
các trường đại học thuộc khu vực miền Bắc
và Trung của Việt Nam. Chi tiết xem tại đây
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