Hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế tiếp tục mở rộng
Tính đến năm 2021, ĐHQGHN có 397 thỏa thuận (MOU) với các đối tác và tổ chức nước
ngoài, trong đó có khoảng 290 MOU với các trường đại học, các tổ chức quốc tế có thỏa
thuận về hoạt động trao đổi sinh viên.
Trước đó, trong giai đoạn 2018-2020, ĐHQGHN đã ban hành 125 thông báo về chương trình
trao đổi với 54 đối tác nước ngoài và đề cử 124 sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình
trao đổi tại các đại học đối tác. Hoạt động trao đổi sinh viên cấp ĐHQGHN chủ yếu triển khai
với các trường đại học nước ngoài (ở châu Á và châu Âu) và các tổ chức AUN, UMAP và EUSHARE (Dự án tăng cường giáo dục đại học cho sinh viên các trường thuộc ASEAN).
Đối với hoạt động trao đổi sinh viên trong khuôn khổ Dự án EU-SHARE, ĐHQGHN đã thực
hiện và hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án với tư cách thành viên chính (năm 2016-2020),
hiện đang triển khai tiếp thêm 2 năm (đến 2022). Chương trình là cơ hội để sinh viên
ĐHQGHN được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm học tập trong môi trường quốc
tế, được tăng cường giao lưu văn hoá và hội nhập trong môi trường quốc tế trong khu vực
ASEAN, EU. Đã có 20 sinh viên của ĐHQGHN và 25 sinh viên quốc tế được tổ chức SHARE
cấp học bổng toàn phần tham gia chương trình trao đổi sinh viên.
Có thể thấy, hoạt động trao đổi sinh viên có vai trò quan trọng trong việc quốc tế hóa giáo
dục, đào tạo và thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại ĐHQGHN, là một yếu tố trong đánh
giá xếp hạng các đại học trên thế giới. Ngoài ra, việc gia tăng số lượng sinh viên đi trao đổi
và sinh viên nước ngoài đến trao đổi còn thúc đẩy các đơn vị đào tạo phải đa dạng hóa
chương trình đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài (đặc biệt
là tiếng Anh), cải cách phương pháp, cách thức đào tạo, số hóa hoạt động quản lý đào tạo
phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
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International student exchange continues to grow
By 2021, VNU had signed 397 memorandums of understanding (MOUs) with foreign
partners and organizations, of which about 290 MOUs had articles on student
exchange activities.
Previously, in the 2018-2020 period, VNU issued 125 announcements on exchange
programs with 54 foreign partners and nominated 124 eligible students to
participate in exchange programs at partner universities. Student exchange
activities at VNU-level are primarily carried out with foreign universities (in Asia
and Europe) and organizations, such as AUN, UMAP, and EUSHARE (Project to
enhance higher education for students from ASEAN universities).
VNU has completed Phase 1 from 2016 to 2020 of the scheduled student exchange
activities within the EU-SHARE project framework as a leading member, and has
now started Phase 2 up to 2022. The program is an opportunity for VNU students
to learn and share experiences in an international environment, enhance cultural
exchange and integrate into the global environment in the ASEAN and EU regions.
20 VNU students and 25 international students have been granted full scholarships
by SHARE to participate in the student exchange program.
It can be said that student exchange activities play an essential role in
internationalizing education and training and attracting international students to
study at VNU, which is an indicator in the assessment and ranking of the world’s
universities. Additionally, the rise in the number of VNU exchange students and
foreign exchange students to VNU also urges VNU’s units to diversify and develop
training programs in foreign languages, especially in English, innovate teaching
methodology, digitize training management activities in line with the trend of
international integration and the requirements of the society.
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