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1. PHÁT TriểN CÁC CHươNG 
TrìNH Đào Tạo THeo CHuẩN 
Đầu ra Và THúC Đẩy LiêN 

THôNG Giữa CÁC NGàNH, CÁC ĐơN Vị.

Toàn bộ chương trình đào tạo (103 ngành 
bậc đại học, 119 chuyên ngành bậc thạc sĩ 
và 113 chuyên ngành bậc tiến sĩ) đã được 
điều chỉnh và phát triển theo chuẩn đầu ra, 
đảm bảo tính liên thông giữa các chương 
trình đào tạo theo chiều ngang (giữa các 
đơn vị đào tạo) và chiều dọc (giữa các bậc 
đào tạo) trong toàn ĐHQGHN và tăng 
cường khả năng liên thông với chương 
trình đào tạo của các trường đại học tiên 
tiến trên thế giới; tạo điều kiện phát triển 
phẩm chất,  tầm nhìn, năng lực sáng tạo và 
kỹ năng trên nền tảng kiến thức cần thiết 
cho người học. Một số chương trình đào 
tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược được phát 
triển theo hướng tích hợp hoàn chỉnh cả 3 
bậc học: đại học, cao học và tiến sĩ trong 
từng ngành.

2. CuNG CấP NGuồN NHâN LựC ĐạT 
CHuẩN QuốC Tế.

Năm 2012, Nhiệm vụ chiến lược có 
143 sinh viên đầu tiên của bốn ngành Khoa 
học máy tính,  Điện tử viễn thông, Ngôn ngữ và 
Quản trị kinh doanh tốt nghiệp đạt chuẩn quốc 
tế (theo chương trình đào tạo của Đại học New 
South Wales – úc, Đại học Quốc gia Singapore - 
Singapore, Đại học California và Đại học George 
Washington - Mỹ). Cùng với các chương trình 
đào tạo cử nhân khoa học tài năng đã được 
khẳng định thương hiệu quốc tế và các chương 
trình tiên tiến trước đây trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên, Nhiệm vụ chiến lược đã phát triển 
phương thức và phát triển nguồn nhân lực đạt 
chuẩn quốc tế cho cả các lĩnh vực khoa học xã 
hội, công nghệ và kinh tế mũi nhọn. 

Lần đầu tiên ở Việt Nam, ngoài  kỹ năng nghề 
nghiệp, tất cả sinh viên tốt nghiệp đã được đào 
tạo, phát triển và cấp chứng chỉ tối thiểu 5 kỹ 
năng mềm.

THàNH Tựu NỔi BẬT NĂM 201210
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3. HoạT ĐộNG KHoa HọC CôNG NGHệ PHÁT TriểN HướNG Tới CÁC SảN PHẩM HoàN CHỉNH, Có KHả NĂNG CHuyểN Giao 
ứNG dụNG.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì tốc độ gia tăng các bài báo khoa học xuất bản trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống iSi và Scopus, năm 
2012, các hoạt động khoa học công nghệ đã hướng tới các sản phẩm trí tuệ hoàn chỉnh, được bảo hộ và sẵn sàng chuyển giao ứng dụng: 5 
bằng sở hữu trí tuệ đã được công nhận và 8 hồ sơ đăng ký được chấp nhận, 14 công trình được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, 18 
sản phẩm được chuyển giao ứng dụng tại các doanh nghiệp, địa phương; báo cáo thường niên về kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao 
ở trong và ngoài nước; 3 sản phẩm khoa học công nghệ được trao cúp vàng tại international Techmart Vietnam 2012.

4. PHÁT TriểN Đội NGũ CÁN Bộ TừNG BướC ĐạT CHuẩN 
QuốC Tế.

Năm 2012, 51 cán bộ của ĐHQGHN được công nhận đạt chuẩn 
giáo sư, phó giáo sư và bổ nhiệm ngạch giảng viên cao cấp. Đội ngũ cán 
bộ trình độ cao của ĐHQGHN có tỉ lệ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đạt 44%, tỉ lệ 
giáo sư và phó giáo sư đạt 17%. Số lượng cán bộ có công trình nghiên cứu 
khoa học đạt chuẩn quốc tế và số trích dẫn quốc tế tăng. Đặc biệt, năm 
2012 lần đầu tiên ĐHQGHN đã tiến hành khảo sát và đánh giá nguồn 
giảng viên có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng tiếng anh với kết 
quả trên 15% giảng viên sẵn sàng đáp ứng được nhiệm vụ. Đội ngũ cán 
bộ quản lý đã được bồi dưỡng về quản trị đại học và nâng cao trình độ 
ngoại ngữ.

5. TiếP TụC HoàN THiệN Và PHÁT TriểN Cơ Cấu Đa 
NGàNH, Đa LĩNH VựC.

Năm 2012, Khoa y dược đã bắt đầu tuyển sinh và tổ 
chức đào tạo hai ngành Bác sĩ đa khoa và dược học; các nghiên 
cứu về y sinh học phân tử và dược học của Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ và Viện Vi sinh vật và 
Công nghệ sinh học được tăng cường - tiếp tục truyền thống lâu 
đời của Đại học Đông dương; các chương trình đào tạo có tính liên 
ngành như khoa học bền vững, Quản trị Công nghệ và Phát triển 
doanh nghiệp... được phát triển, góp phần hoàn thiện và phát 
triển mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của 
ĐHQGHN.

THàNH Tựu NỔi BẬT NĂM 2012
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6. VĂN Hóa CHấT LượNG ĐượC PHÁT TriểN NGày CàNG rõ NéT, KiểM ĐịNH CHấT LượNG THeo CHuẩN KHu VựC 
ĐạT KếT Quả VượT Trội Cả Về CHấT LượNG Và Số LượNG 

Các hoạt động đảm bảo chất lượng đã được triển khai đồng bộ và đi vào nề nếp; 2 chương trình đào tạo cử nhân chất lượng 
cao, 3 trường đại học thành viên và một khoa trực thuộc được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định của ĐHQGHN. Đặc 
biệt, chương trình đào tạo ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và ngành Tiếng anh của Trường Đại học Ngoại 
ngữ đã được auN kiểm định chất lượng và đều đạt kết quả tốt, trong đó chương trình Hóa học đạt điểm cao nhất ở Việt Nam và là 
một trong số các chương trình đạt điểm cao nhất trong số 34 chương trình của các trường đại học hàng đầu Đông Nam Á đã được 
auN kiểm định chất lượng; nâng tổng số chương trình đào tạo đạt chuẩn auN của ĐHQGHN lên cho 4 ngành. 

7. CHấT LượNG Đào Tạo, 
NGHiêN Cứu Của ĐHQGHN TiếP 
TụC ĐượC NâNG LêN TroNG 

CÁC BảNG XếP HạNG QuốC Tế 

Theo bảng xếp hạng năm 2012 của tổ 
chức xếp hạng đại học QS (Quacquarelli 
Symonds) – ĐHQGHN tiếp tục khẳng định vị 

trí hàng đầu Việt Nam khi được xếp ở nhóm 
250 các trường đại học châu Á. Hai lĩnh vực 
nghiên cứu lọt vào top 100 châu Á (lĩnh vực 
Khoa học Tự nhiên - xếp vị trí 61 và lĩnh vực 
Khoa học Sự sống và y sinh - xếp vị trí 84). 
Các lĩnh vực công nghệ, khoa học xã hội và 
quản lý tiếp tục duy trì ở nhóm 200.

8. Xây dựNG BÁo CÁo Và TrìNH 
PHươNG ÁN Sửa ĐỔi, BỔ SuNG 
HiếN PHÁP 1992.

Là một trong 4 cơ quan được ủy ban dự thảo 
sửa đổi Hiến pháp 1992 (uỷ ban) đặt hàng xây 
dựng báo cáo và trình phương án sửa đổi Hiến 
pháp 1992, ĐHQGHN đã phát huy được trí tuệ 
liên ngành, liên lĩnh vực và tập hợp đội ngũ các 
nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN để thực 
hiện nhiệm vụ. Báo cáo của ĐHQGHN được uỷ 
ban đánh giá cao về chất lượng, đặc biệt các đề 
xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 có giá trị 
khoa học và mang tính thực tiễn cao.
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9. TriểN KHai Hiệu Quả Mô HìNH HợP TÁC TíCH HợP NHà 
TrườNG - Cơ QuaN QuảN Lý NHà NướC - doaNH 
NGHiệP - CÁC ĐơN Vị Đào Tạo Và NGHiêN Cứu - CÁ 

NHâN CÁC NHà KHoa HọC Và LãNH Đạo XuấT SắC, TĂNG 
NGuồN THu HoạT ĐộNG KHoa HọC CôNG NGHệ

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN với các Bộ, 
ngành, địa phương (Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Bộ y tế; 
Thành phố Hà Nội, các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Hà Tĩnh, 
Hòa Bình, Phú Thọ, yên Bái, Tuyên Quang và các tỉnh Tây Bắc 
khác; Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; Bệnh Viện Bạch 
Mai...) với 10 dự án hợp tác đã được ký hợp đồng triển khai. 

Tăng cường phối hợp, hợp tác toàn diện với các trụ cột giáo 
dục – đào tạo và khoa học – công nghệ trong nước (ĐHQG 
Tp. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện 
Khoa học Xã hội Việt Nam) và các trường đại học danh tiếng 
trên thế giới như: Havard, oxford, Maryland, Chicago; Tiếp tục 
phát triển hợp tác với ba trường đại học xuất sắc Đông Á – Đại 
học Tokyo, Đại học Bắc Kinh, Đại học Quốc gia Seoul trong 
mạng lưới BeSeToHa và các nhà khoa học quốc tế được giải 
thưởng Nobel, các nhà hoạt động xã hội, doanh nhân quốc tế 
xuất sắc... Các dự án hợp tác với Đan Mạch, Na uy  và Nhật Bản 
có kinh phí lớn. 

10. NâNG Cao NĂNG LựC Đội NGũ GiÁo ViêN, 
CÁN Bộ QuảN Lý Và doaNH NHâN CHo CÁC 
TrườNG HọC Và CÁC Địa PHươNG , NâNG Cao 

uy TíN Và Vai Trò Của Đại HọC QuốC Gia Hà Nội TroNG Hệ 
THốNG GiÁo dụC QuốC dâN

Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia Đề án Ngoại ngữ 2020 của Bộ 
Giáo dục vàĐào tạo, tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng anh cho 
khoảng 14.000 giáo viên và bồi dưỡng 2667 giáo viên tại tại các tỉnh 
Điện Biên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Thanh Hoá, Hoà Bình, Hải 
dương và thành phố Hà Nội. 

Trường Đại học Giáo dục đạt thành tích xuất sắc trong phục vụ cộng 
đồng, được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao làm chủ trì chuyên môn tổ 
chức các đợt tập huấn về các nội dung: Giáo dục kỹ năng sống và giá 
trị sống; Tư vấn tâm lý học đường; Sử dụng bộ công cụ trắc nghiệm 
đánh giá năng lực trí tuệ học sinh trung học phổ thông cho trên 4.000 
cán bộ, giáo viên cốt cán các Trường trung học phổ thông, lãnh đạo 
các Trung tâm giáo dục thường xuyên của 63 tỉnh thành trên toàn 
quốc.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh 
tế và Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường tổ chức đào 

tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho 395 cán bộ lãnh đạo, quản lý của các 
tỉnh Tây Bắc.

Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt - Nhật lần thứ 2 do 
ĐHQGHN và  Đại học  Kyoto tổ chức thành công, với sự hỗ trợ của Bộ 
giáo Giáo dục và Đào tạo  hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 
các trường đại học Việt Nam và Nhật Bản.
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