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Nghiên cứu dựa trên phân tích dữ liệu lớn hiện nay là một trong những xu
hướng ngày càng được khẳng định trong khoa học liên ngành trên thế giới. Do
đó, từ đầu năm 2022, trong bối cảnh thế giới và khu vực chịu ảnh hưởng mạnh
mẽ của dịch bệnh, một nhóm nghiên cứu từ một số trường đại học của
Phillipines như Đại học Công nghệ Philippines, Đại học Adamson, Đại học Quốc
gia Phillipnes đã đưa ra ý tưởng về việc xây dựng Dự án nghiên cứu “Phân tích
dữ liệu lớn và lập bản đồ về các ngành công nghiệp mới nổi ở ASEAN: Những gợi
ý cho giáo dục đại học” và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng các nhà khoa
học ở Đông Nam Á. 

Tại Việt Nam, Khoa Các khoa học liên ngành được lựa chọn trở thành một trong
những đối tác chính tham gia xây dựng dự án. Ngày 03 tháng 06 năm 2022, đại
diện cho dự án, TS. Ria Liza C. Canlas, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và
khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Phillipnes và một số thành viên đã đến làm việc
với Khoa Các khoa học liên ngành. Hai bên đã tiến hành trao đổi các thông tin
liên quan đến dự án, và cùng thống nhất với nhau về kế hoạch hợp tác, chia sẻ
các kết quả nghiên cứu. Tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên
ngành PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu đánh giá cao dự án hợp tác này đồng thời nhất
trí việc để các nhà khoa học của Khoa tham gia tích cực trong các hoạt động
kết nối và chia sẻ tri thức của dự án. 


