Phát triển mạnh mẽ liên kết đào tạo quốc tế
Hiện nay, ĐHQGHN đang triển khai 26 chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong đó có
10 chương trình cử nhân và 16 chương trình thạc sĩ, chiếm tỉ lệ 15%. Thông qua các hoạt
động liên kết đào tạo với nước ngoài, các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN đã tích cực thúc đẩy
mục tiêu chuyển giao công nghệ đào tạo, phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo
và hệ thống học liệu của đối tác để phát triển các chương trình liên kết đào tạo với nước
ngoài do ĐHQGHN cấp bằng hoặc hai bên cùng cấp bằng, trong đó phải kể đến các đơn vị
như: Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường Quốc tế, Viện Quốc tế pháp ngữ.
Các chương trình thu hút được nhiều sinh viên, học viên và thúc đẩy sự trao đổi học thuật,
nghiên cứu khoa học giữa các giảng viên, người học. Các đối tác liên kết với các đơn vị đào
tạo thuộc ĐHQGHN đều là các trường đại học nước ngoài được kiểm định và được xếp hạng
bởi các tổ chức kiểm định có uy tín trên thế giới.

Vigorously developing international joint training programs
Currently, VNU is implementing 26 international joint training programs, including
ten Bachelor’s programs and 16 master’s programs, accounting for 15%. VNU's units
such as the University of Economics and Business, University of Foreign Languages
and International Studies, International School, International Institute of Francophone,
have actively promoted transferring partners’ training technology, teaching methods,
training programs, and learning materials through these programs to develop joint
degree programs granted by VNU or by both VNU and partners.
These programs attract many students and learners and promote academic exchange
and scientific research among faculty and learners. VNU’s affiliates’ partners are all
overseas universities accredited and ranked by the world’s prestigious accrediting
organizations.
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Thu hút học giả tiêu biểu
Các đơn vị trong ĐHQGHN đang tích cực thu hút một số nhà khoa học tiêu biểu trong và
ngoài nước. Đến nay, ĐHQGHN đã và đang dần tạo lập được môi trường học thuật dân chủ,
tự do sáng tạo, thu hút nhiều nhà khoa học xuất sắc về ĐHQGHN công tác. Sự tái bùng phát
của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới trong năm 2021 đã khiến hoạt
động trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục bị ảnh hưởng và gián đoạn. Để thích ứng
với tình hình mới, các đơn vị cũng đang dần chủ động và tích cực chuyển đổi các hoạt động
đào tạo, nghiên cứu, trao đổi có yếu tố quốc tế sang hình thức trực tuyến. Trong năm 2021,
có 802 sinh viên quốc tế tham gia học tập, trao đổi và 157 cán bộ, giảng viên tham gia giảng
dạy, nghiên cứu tại ĐHQGHN theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Trường Quốc tế, ĐHQGHN là một trong những đơn vị tiêu biểu của ĐHQGHN đã thu hút đông
đảo học giả từ các trường đại học uy tín của Nhật Bản, Australia, CH Pháp, Vương quốc Anh,
Hoa Kỳ... đến nghiên cứu và giảng dạy. Các học giả, ngoài việc giảng dạy cho sinh viên, học
viên trong các chương trình đào tạo, còn tích cực tham gia vào các hoạt động chuyên môn.
Học giả kết hợp cùng giảng viên của Trường Quốc tế nghiên cứu và viết bài công bố trên các
tạp chí hàng đầu. Các giáo sư cũng là diễn giả của các buổi hội thảo, tọa đàm chia sẻ những
nghiên cứu, công bố mới của mình hay trình bày về những chủ đề có tính thời sự, đang được
giới chuyên môn quan tâm.

Attracting outstanding scholars
VNU is actively attracting distinguished domestic and foreign scientists. VNU has been
gradually creating a democratic and free creative academic environment, attracting many
excellent scientists to work at VNU. The re-emergence of the Covid-19 epidemic in Vietnam and
worldwide in 2021 has affected and interrupted the exchange of staff, faculty and students.
VNU’s units rapidly transferred international training, research, and exchange activities to the
online format to respond to the new situation. In 2021, 802 international students and 157 staff
and lecturers studied, taught, researched, and exchanged at VNU in both face-to-face and
online formats.
VNU International School is a typical unit that invites scholars from prestigious universities of
Japan, Australia, France, the United Kingdom, and the United States to teach and do research.
In addition to delivering lectures to undergraduates and graduates, foreign scholars also
participate in other academic activities. Foreign scholars collaborate with the lecturers of the
International School to research and write articles for publication in leading journals. They are
also presenters at seminars and workshops to share their new research and publications or
present on topical issues of interest among the academia.
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