
Hòa vào không khí chung 
của Lễ kỷ niệm 50 năm 
xây dựng và phát triển 

Hội hữu nghị Việt Nam - 
Nhật Bản (1965- 2015), 
Bản tin ĐHQGHN đã có 

dịp phỏng vấn và trao đổi 
với lãnh đạo và nguyên 

lãnh đạo Trường Đại học 
Công nghệ, Đại học Quốc 

gia Hà Nội (ĐHQGHN), 
về bước đầu gắn kết mối 

quan hệ hợp tác phát 
triển giữa Trường Đại học 
Công nghệ với các đối tác 

Nhật Bản. 

NềN tảNg gắN kết mối quaN hệ 
hợp tác

từ năm 2000, việc chuẩn bị chương 
trình đào tạo nguồn nhân lực công nghệ 
thông tin - truyền thông (cNtt-tt) giữa 
Việt Nam và Nhật Bản được bắt đầu. Sau 
5 năm chuẩn bị, dự án hỗ trợ và phát 
triển đào tạo Đại học và Sau Đại học về 
cNtt-tt (higher Education Development 
Support project on ict, hEDSpi) đã được 
ký kết do Bộ giáo dục và Đào tạo (gD-

Đt) làm chủ đầu tư và giao cho trường 
Đại học Bách khoa hà Nội triển khai. Đây 
là mô hình tốt, vừa “nhập khẩu” công 
nghệ đào tạo cNtt-tt từ Nhật Bản, 
vừa tạo ra nguồn nhân lực chất lượng 
cao như các “máy cái” cho các đại học, 
viện nghiên cứu và nhân lực bậc cao về 
cNtt-tt cho các doanh nghiệp Việt Nam 
và Nhật Bản. hiện nay, dự án hEDSpi 
đang được đẩy mạnh xây dựng hợp tác 
nghiên cứu, hướng tới một mô hình kiểu 
mẫu nhằm gắn kết giữa đào tạo, nghiên 

tieáp noái thaønh coâng
phươNg Vi
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cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
trong lĩnh vực cNtt-tt, đạt trình độ tiên 
tiến trong khu vực và trên thế giới. từ triết 
lý và ý tưởng khi xây dựng dự án hEDSpi, 
trường ĐhcN đã áp dụng chuẩn itSS 
vào đào tạo nhân lực cNtt-tt và triển 
khai nghiên cứu phối hợp với các đối tác 
Nhật Bản khá thành công, rút được kinh 
nghiệm kịp thời phát huy những điểm tốt 
và để tránh những bất cập đã xảy ra với 
dự án, vươn tới xây dựng môi trường đào 
tạo chuẩn mực, môi trường nghiên cứu 
tiên tiến và mội trường hợp tác rộng mở, 
hiệu quả. 

cho đến nay, trường ĐhcN đã và đang 
có quan hệ rất tốt với các trường, viện, 
đối tác doanh nghiệp và các tổ chức khoa 
học, giáo dục và ngoại giao Nhật Bản. 
Việc lãnh đạo Nhà trường tham gia ban 

lãnh đạo các cơ quan, tổ chức liên quan 
đến Nhật Bản hoặc các tổ chức quốc tế 
có Nhật Bản tham gia đã góp phần nâng 
vị thế và danh tiếng của Nhà trường và 
ĐhqghN, như hội cựu lưu học sinh Việt 
Nam tại Nhật Bản (JaV), hiệp hội cựu lưu 
học sinh aSEaN tại Nhật Bản (aScOJa), 
hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản (VJFa), 
mạng tiên tiến châu á - thái Bình Dương 
(apaN), mạng lưới giáo dục chuyên 
nghiệp châu á (apEN),... trường có hợp 
tác chủ động và khá hiệu quả trong đào 
tạo, nghiên cứu, hợp tác phát triển và 
hợp tác hàn lâm - doanh nghiệp với các 
đối tác Nhật Bản. hiện nay, hiệu trưởng 
Nguyễn Việt hà tiếp tục là một trong 4 
đại diện đơn vị sáng lập apEN (trường 
ĐhcN - Việt Nam, Viện công nghiệp tiên 
tiến tokyo - Nhật Bản, Đh postech - hàn 
quốc, Đh giao thông thượng hải - trung 

quốc), đồng thời tiếp tục là địa chỉ tin 
cậy được nhiều đối tác tìm đến và mong 
muốn xây dựng hợp tác...  

chính mối quan hệ gắn kết giữa Nhà 
trường với các đối tác Nhật Bản đã có tác 
động trực tiếp và tích cực với mục tiêu xây 
dựng nguồn nhân lực bậc cao cho công 
nghệ cao để đáp ứng nhu cầu xã hội của 
trường ĐhcN. từ đó, Nhà trường đã chủ 
động triển khai các kế hoạch hợp tác, xác 
định các đối tác Nhật Bản là những đối tác 
quan trọng có thể hỗ trợ Nhà trường thực 
hiện được mục tiêu của mình. 

thàNh tựu hợp tác giữa Nhà 
trườNg Và các Đối tác Nhật BảN

trường ĐhcN có những thành tựu tốt 
trong quan hệ với các đối tác công nghiệp 
Nhật Bản. hợp tác giữa trường ĐhcN với 
Viện khoa học và công nghệ tiên tiến 
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Nhật Bản (JaiSt) được xây dựng khá bền vững, 
nhiều giảng viên của chúng ta đã nhận bằng tiến 
sĩ từ JaiSt, hàng chục nhà khoa học thuộc tất cả 
các ngành công nghệ của trường đã sang trao 
đổi học thuật, có các công bố chung. hai bên 
có chương trình đào tạo chuyển đổi thạc sĩ, tiến 
sĩ, cùng có các hội thảo chuyên đề quốc tế về 
công nghệ phần mềm (VJSE)… JaiSt đã đặt văn 
phòng hợp tác tại trường ĐhcN. hợp tác giữa 
trường ĐhcN với các đại học khác của Nhật 
cũng khá hiệu quả, như với Đh ritsumekan về 
công nghệ Nano và mEmS/NEmS; với Đh Điện - 
truyền thông (uEc) và Đh aizu về  Điện tử - Viễn 
thông; với Đh tokyo về công nghệ hàng không 
- Vũ trụ và Dự án giám sát hiện trường, với Đh 
công nghệ toyohashi về giáo dục kỹ thuật, trao 
đổi sinh viên, giảng viên; với Đh công nghiệp 
chiba về kỹ thuật người máy (robotics), trao đổi 
sinh viên và giảng viên; với Đh Osaka về đào tạo 
thạc sĩ và nghiên cứu về khoa học vật liệu và 
công nghệ na-nô (phối hợp với Viện kh Vật liệu 
thuộc Viện hLkh&cN VN)...

giáo dục đại học nước ta đang cần gắn chặt 
hơn với doanh nghiệp ngay từ lúc đào tạo và 
nghiên cứu, đó là cách làm tất yếu của các đại 
học tiên tiến trên thế giới. từ đó, Nhà trường 
hoan nghênh các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước đặt phòng thí nghiệm, phòng nghiên 
cứu phối hợp tại trường ĐhcN. Đến nay, Nhà 
trường có phòng nghiên cứu toshiba-uEt (từ 
năm 2008), phòng nghiên cứu iBm-uEt (từ năm 
2012)... Đó chính là các phòng nghiên cứu cho 
các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học 
và sinh viên đến học tập, nghiên cứu và làm việc. 

Bên cạnh đó, hợp tác chiến lược toàn diện, sâu 
rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản được triển khai 
trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo nguồn 
nhân lực, hơn nữa là đào tạo nguồn nhân lực 
bậc cao mà sứ mệnh của Nhà trường đang thực 
hiện. chính những nhà khoa học được đào tạo 
bài bản tại Nhật Bản nói riêng và ở nước ngoài 
nói chung hiểu rõ phải làm gì, làm như thế nào 
để tiệm cận xây dựng môi trường tiên tiến về đào 
tạo, nghiên cứu và phát triển của Nhà trường. 
Đó là nguồn nhân lực quý của Nhà trường và 
ĐhqghN. 

trong hợp tác phát triển, một trong những 
mục tiêu của Nhà trường là đào tạo gắn liền với 
doanh nghiệp để tạo cơ hội cho thầy và trò tiếp 
cận thực tế. Nhiều sinh viên Nhà trường nhận 
học bổng hONDa YES, có năm chiếm đến 60% 
tổng số học bổng ở Việt Nam. trong các năm 
2008-2013 mỗi năm có 15 đến 30 sinh viên 
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nhận học bổng human resocia; các học 
viên cao học và nghiên cứu sinh nhận học 
bổng toshiba; nhiều học viên, nghiên 
cứu sinh thực tập nghiên cứu tại Viện tin 
học quốc gia Nhật Bản (Nii), tập đoàn 
viễn thông Ntt, trung tâm nghiên cứu 
imra…

Ngoài học bổng, Nhà trường đã tạo cơ 
hội tốt cho sinh viên và giảng viên tham 
gia các kỳ thi quốc tế về công nghệ hoặc 
sang giao lưu tại Nhật Bản. cụ thể, từ 
năm 2006 đến nay, các đoàn sinh viên và 

giảng viên khoa công nghệ thông tin đại 
diện cho Việt Nam được cử đi tham dự 
kỳ thi lập trình prOcON đều giành thành 
tích cao. Năm 2011-2012, trường ĐhcN 
đã có những lần giao lưu giữa sinh viên, 
giảng viên khoa cNtt và khoa Vật lý kỹ 
thuật và công nghệ nano với trường Đại 
học công nghệ toyohashi (tut) tại tut. 
hoặc các nghiên cứu sinh xuất sắc được 
nhận học bổng mEXt/JaV... 

trong tương lai, Nhà trường nên triển 
khai và chú trọng hợp tác đào tạo, nghiên 

cứu về công nghệ hàng không - vũ trụ với 
các đại học hàng đầu của Nhật Bản. Đồng 
thời kết hợp với trung tâm công nghệ vũ 
trụ, Viện công nghệ - hàng không - vũ 
trụ thuộc Viện hàn lâm kh&cN Việt Nam 
để đào tạo nhân lực bậc cao cho lĩnh vực 
này. 

Để gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa 
Nhà trường và các đối tác Nhật Bản cần 
sự chung tay của các nhà giáo, các nhà 
nghiên cứu và các nhà quản lý các cấp với 
lòng nhiệt tình và cầu thị, học hỏi Nhật 
Bản nói riêng và các nước tiên tiến nói 
chung thì hợp tác mới có thể thu được kết 
quả mong muốn. thầy hiệu trưởng Nhà 
trường hiện nay được đào tạo bài bản tại 
Nhật Bản, hiểu rất rõ những hợp tác trên 
cùng nhiều giảng viên, quản lý các cấp có 
hợp tác tốt với Nhật Bản nói riêng và các 
nước nói chung. tôi mong và tin tưởng 
Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy tốt các 
mối quan hệ và phát triển ở tầm cao hơn, 
hiệu quả hơn...  
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