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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG 

NHỮNG ĐẶC SẮC RIÊNG

Kiên trì phấn đấu cho định hướng 

đào tạo và nghiên cứu khoa học chất 

lượng cao, Trường Quốc tế đã phát 

triển được 15 chương trình đào tạo 

đại học, 06 chương trình đào tạo 

bậc thạc sĩ và 02 chương trình đào 

tạo bậc tiến sĩ. Năm 2022, Trường 

đã ra mắt và chính thức tuyển sinh 

03 chương trình đào tạo cử nhân kết 

hợp thạc sỹ, gồm Công nghệ tài chính 

và Kinh doanh số, Công nghệ thông 

tin ứng dụng, Kỹ thuật hệ thống công 

nghiệp và Logistics. Các ngành đào 

tạo được thiết kế dựa trên triết lý 

“cây cầu”- cung cấp cho người học 

hiểu biết và kỹ năng toàn diện, giúp 

sinh viên nắm bắt được quá trình vận 

hành của doanh nghiệp chứ không 

đơn thuần một lĩnh vực đơn lẻ. 

Trường Quốc tế không chỉ chú trọng 

đào tạo kiến thức chuyên môn mà 

chương trình học được thiết kế để 

sinh viên phát triển toàn diện 

ở ba phương diện Thân - Tâm - 

Tuệ. Trong quá trình xây dựng 

khung chương trình đào tạo, 

Nhà trường chú trọng vào việc 

phát triển năng lực tư duy, khả 

năng thực hành và tự học của 

sinh viên, coi trọng năng lực 

tiếng Anh, kỹ năng mềm, khởi 

nghiệp… Đây đều là những 

chuẩn đầu ra bổ trợ rất quan 

trọng của người học. Đa số các 

chương trình đào tạo chính quy 

triển khai theo phương thức tín 

chỉ, đào tạo bằng tiếng Anh, 

áp dụng nhiều giải pháp theo 

hướng cá thể hóa nhằm tạo sự 

linh hoạt tối đa cho người học 

muốn rút ngắn thời gian đào 

tạo, hỗ trợ đồng thời các nhóm 

sinh viên xuất sắc và gặp khó 

khăn trong học tập.

Đặc biệt, sinh viên được trang 

bị đầy đủ kiến thức hàn lâm cơ 

bản, song song với gia tăng thời 

lượng thực hành, học thông 

qua trải nghiệm tại hệ thống 

các phòng thí nghiệm nghiên 

cứu, các công ty, tập đoàn hoạt 

động trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin của Việt Nam và thế 

giới. Hệ thống bài thí nghiệm và 

thực hành theo tiêu chuẩn quốc 

tế nhằm đào tạo ra các chuyên 

gia có trình độ cao, đáp ứng nhu 

cầu nhân lực của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 và Chiến 

lược Chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Trường Quốc tế luôn 

chú trọng công tác bồi dưỡng 

tư tưởng chính trị cho đoàn 

viên, thanh niên, tổ chức đa 

dạng các hoạt động phong trào 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao, phát động và đồng hành 

cùng Nhà trường trong phong 

trào Thanh niên khởi nghiệp, 

KHÁNH HẠ

SAU 20 NĂM THÀNH LẬP (24/7/2002 
- 24/7/2022), TRƯỜNG QUỐC TẾ NAY 
ĐÃ MANG TẦM VÓC LÀ MỘT ĐƠN VỊ 
ĐÀO TẠO VỚI BẢN SẮC, GIÁ TRỊ RIÊNG 
TRONG ĐHQGHN, LÀ NƠI KẾT NỐI ĐA 
VĂN HÓA, THU HÚT CÁC CHUYÊN GIA, 
NHÀ KHOA HỌC UY TÍN, SINH VIÊN 
GIỎI ĐẾN HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU, 
QUA ĐÓ ĐÓNG GÓP GIÁ TRỊ CHO XÃ 
HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG.
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lập nghiệp. Tuổi trẻ Trường Quốc 

tế bước sang tuổi 20 với khẩu hiệu 

hành động “Tâm trong - Trí sáng 

- Hoài bão lớn”, các thế hệ đoàn 

viên đang kế tục và phát huy bản 

sắc sinh viên, con người Trường 

Quốc tế.

KHÁT KHAO XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI 

RỘNG LỚN TRÍ THỨC VÀ CHUYÊN 

GIA NGƯỜI VIỆT TOÀN CẦU

Mục tiêu chiến lược của Trường 

Quốc tế là trở thành một đầu mối 

(Hub) giáo dục quốc tế uy tín trong 

ĐHQGHN.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 

nay, Trường đã có gần 500 công bố 

khoa học của cán bộ, giảng viên, 

trong đó hơn 200 công bố khoa 

học quốc tế thuộc danh mục WoS, 

Scopus. Trường Quốc tế luôn duy 

trì vị trí thứ 2 trong nhóm 03 đơn vị 

dẫn đầu của ĐHQGHN về số lượng 

công bố quốc tế với tổng số 106 bài 

công bố ISI/SCOPUS. 

Trường Quốc tế đã và đang triển 

khai chương trình Thu hút học 

giả quốc tế để dẫn dắt, chủ trì các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ. 

Trường đã thành lập 12 nhóm 

nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ 

thuật công nghệ, kinh tế và quản 

lí, tài chính, marketing, khoa học 

dữ liệu, quang tử, AI, IoTs, học 

máy, y sinh… Trường có mối quan 

hệ hợp tác với nhiều nhà khoa học 

hàng đầu như GS.TSKH Hồ Tú Bảo, 

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, GS.TS 

Nguyễn Đức Khương, GS.TS Lê Thị 

Hoài An, TS. Nguyễn Việt Cường, 

TS. Trần Quang Tuyến. Trung bình 

các nhà khoa học, giảng viên công 

bố 100 bài báo ISI/SCOPUS/ năm; 

chủ trì đề tài các cấp thuộc các 

chương trình trọng điểm quốc gia, 

Nafosted, Sở Khoa học & Công 

nghệ Hà Nội và cấp ĐHQGHN.

Có thể nói, Trường Quốc tế là đơn 

vị duy nhất của ĐHQGHN xuất khẩu 

các sản phẩm đào tạo tại chỗ và ra 

một số nước trong khu vực, có sinh 

viên nước ngoài học chuyên ngành 

toàn thời gian tại Việt Nam. Trường 

đã phát triển quan hệ hợp tác với 

gần 40 trường đại học, tổ chức 
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Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống, 
Trường Quốc tế, ĐHQGHN đã vinh dự đón 
nhận Huân chương lao động hạng Ba, Cờ thi 
đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao và nghiên cứu khoa học; góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Trường Quốc tế đã đạt được kết 
quả tổng thể ở mức 4 sao PLUS theo định 
hướng ứng dụng là kết quả xếp hạng đối 
sánh theo Bộ tiêu chuẩn của UPM với 8 tiêu 
chuẩn, 52 tiêu chí của Viện Đổi mới sáng 
tạo UPM thuộc Liên hiệp các hội khoa học 
kỹ thuật Việt Nam. 3 Tiêu chuẩn về Quản trị 
chiến lược, Nghiên cứu khoa học và Quốc tế 
hoá đạt 5 sao.
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giáo dục, khoa học và công nghệ 

trên thế giới như Trường ĐH Keuka 

và Trường ĐH Troy (Hoa Kỳ), Trường 

ĐH East London (Vương quốc Anh), 

Trường ĐH Nantes (Cộng hòa Pháp), 

Trường ĐH Kĩ thuật Năng lượng 

Moscow (Liên bang Nga), Trường ĐH 

HELP (Malaysia), Trường ĐH Khoa học 

và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) …

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu 

khoa học sinh viên diễn ra thường 

niên đã thu hút hàng trăm sinh viên 

tham gia với nhiều sản phẩm sáng 

tạo, có tính thực tiễn. Sinh viên của 

Trường Quốc tế cũng tham gia báo 

cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa 

học, công bố khoa học chung với 

giảng viên trên các tạp chí khoa học 

chuyên ngành uy tín trong nước và 

quốc tế. Song song với hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phong trào 

thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua 

các hoạt động, cuộc thi do Đoàn 

Thanh niên phát động. Trường cũng 

tổ chức các khóa bồi dưỡng hàng 

năm như “Design Thinking”, “Khởi sự 

doanh nghiệp”… cùng rất nhiều tọa 

đàm trang bị kiến thức, kỹ năng 

triển khai dự án và gọi vốn với các 

chuyên gia đầu ngành, các doanh 

nghiệp lớn như SSI, nhóm Big4, 

LienVietPostBank Việt Nam…

THỰC HIỆN SỨ MỆNH, KIÊN ĐỊNH 

VỚI CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với khẩu hiệu hành động “Học 

tập và sáng tạo cùng thế giới”, 

giữ vững giá trị cốt lõi “Chất 

lượng cao - Sáng tạo - Tiên phong 

- Trách nhiệm - Hội nhập quốc 

tế”, Trường Quốc tế nỗ lực từng 

ngày để trở thành một trung tâm 

đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao 

tri thức theo hướng đa ngành, đa 

lĩnh vực đáp ứng yêu cầu xã hội, 

có tính hội nhập cao, đạt chuẩn 

kiểm định quốc tế; trở thành 

một trung tâm đổi mới sáng tạo 

quốc tế trong ĐHQGHN, tập hợp 

các nhà khoa học liên ngành 

giải quyết các vấn đề khoa học, 

kỹ thuật, xã hội phức tạp mang 

tầm khu vực và quốc tế; xây dựng 

một môi trường tự do học thuật, 

đa văn hóa, giao thoa giữa các 

ngành, các lĩnh vực.

Đứng trước sự phát triển mạnh 

mẽ ở tuổi 20, PGS.TS Lê Trung 

Thành, Hiệu trưởng Nhà trường 

vững tâm: “Thực hiện sứ mệnh 

cơ sở giáo dục đại học của Việt 

Nam nói chung và của ĐHQGHN 

nói riêng, Trường Quốc tế cam 

kết phát huy mạnh mẽ hơn nữa 

trách nhiệm, vai trò tiên phong 

của mình; chuyển hóa nội lực, 

trí tuệ, tính sáng tạo, tiềm năng 

của cán bộ, giảng viên, người 

học; đồng thời đón nhận sự giúp 

đỡ của cơ quan, đơn vị trong và 

ngoài ĐHQGHN, của bạn bè quốc 

tế để xây dựng Trường trở thành 

một cộng đồng giáo dục, nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao tri 

thức, phát triển con người ngày 

càng sâu sắc hơn, có ảnh hưởng 

rộng lớn hơn và lan tỏa các giá trị 

nhân văn”.
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