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TRƯỜNG QUỐC TẾ THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI 
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG MÁT-XCƠ-VA, LIÊN BANG NGA 

Ngày 14 và 22 tháng 3 năm 2022, Trường Quốc tế (VNU-IS) đã có buổi làm việc
trực tuyến với Học viện Hàng không Mát-xcơ-va (MAI), Liên bang Nga. Tham dự
buổi làm việc có đại diện của MAI (bà Olga Pogosian, Trưởng phòng Quốc tế và
chuyên viên); đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội (PGS.TS Lê Tuấn Anh, Phó
trưởng ban Hợp tác & Phát triển) và đại diện VNU-IS (TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa,
Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác phát triển). 

Buổi làm việc nhằm mục đích thúc đẩy
mối quan hệ hợp tác chung giữa Đại
học Quốc gia Hà Nội và Học viện Hàng
không Mát-xcơ-va về Chương trình Cử
nhân Tự động hóa và Khoa học Máy
tính do MAI cấp bằng. Hai bên đã thảo
luận và nhất trí các điều khoản trong
hợp đồng thực hiện chương trình nêu
trên. VNU-IS sẽ tiến hành các thủ tục
cần thiết để hai bên có thể ký kết hợp
đồng trong thời gian tới. Hy vọng
chương trình sẽ được triển khai trong
năm học tới. Ngoài ra, hai bên cũng đã
tìm kiếm cơ hội hợp tác về một số
chuyên ngành và mô hình đào tạo mới. 

Được thành lập vào năm 1930, MAI là
một trong số các cơ sở giáo dục đại học
kỹ thuật lớn nhất ở Mát-x-cơ-va, Liên
bang Nga. Kể từ khi thành lập, MAI đã
dẫn đầu những tiến bộ trong công nghệ
hàng không vũ trụ ở Liên bang Nga và
trên toàn thế giới. MAI đặt trọng tâm vào
việc giảng dạy tại phòng thí nghiệm trong
khoa học ứng dụng và kỹ thuật. Danh
tiếng của MAI về một nền giáo dục chất
lượng, các chương trình đào tạo đặc
trưng đã thu hút 21.000 sinh viên ghi
danh, với khoảng 1.500 sinh viên quốc tế.
Mối quan hệ hợp tác giữa VNU-IS và MAI
được kỳ vọng sẽ càng trở nên khăng khít
và bền chặt hơn nữa trong năm 2022 này.


