CÁC CHỈ SỐ QUỐC TẾ HÓA
INTERNATIONALIZATION INDICATORS
Phát triển mạnh mẽ liên kết đào tạo quốc tế
Thông qua hội nhập quốc tế, ĐHQGHN đã từng bước triển khai và đưa các yếu tố quốc tế vào
các CTĐT chất lượng cao, CTĐT tiên tiến, CTĐT tài năng, đảm bảo tính thời sự và cập nhật. Hiện
nay, ĐHQGHN đang triển khai 28 chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chiếm tỉ lệ 15%; 14 CTĐT
bán phần hoặc toàn phần bằng tiếng Anh, chiếm tỉ lệ 7,7%. Đặc biệt, Trường ĐH Việt Nhật với
đặc thù riêng đang triển khai 08 CTĐT thạc sĩ chất lượng cao trong các lĩnh vực Công nghệ Kỹ
thuật tiên tiến và Khoa học Liên ngành dựa trên khung chương trình gốc và phương thức đào
tạo được chuyển giao từ Nhật Bản. Một số trường đại học lớn trên thế giới đã đặt văn phòng
hợp tác tại ĐHQGHN để triển khai hiệu quả các hợp tác với ĐHQGHN.

Promoting international joint training
Through international integration, VNU has been developing and incorporating international elements
into its high quality, advanced and talent training programs. VNU has been implementing 28 international
joint training programs, accounting for 15%; 14 part-time and full-time training programs in English,
accounting for 7.7%. Especially, VNU Vietnam - Japan University with its own specificity is implementing 8
high-quality master's programs in the fields of advanced technology and interdisciplinary science based on
the original curriculum framework and training methods transferred from Japan. Several major universities
around the world have set up representative cooperation offices at VNU to effectively implement
cooperation activities with VNU.
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Các chính sách, giải pháp thu hút, phát triển đội ngũ
cán bộ khoa học trình độ cao tiếp tục được chú trọng
ĐHQGHN tiếp tục vận dụng linh hoạt những điểm mới trong
các chính sách của Nhà nước, đặc biệt là thủ tục tiếp nhận
viên chức, kết hợp với việc đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ
tuyển dụng, ĐHQGHN đã thu hút nhiều nhà khoa học xuất
sắc tham gia giảng dạy và nghiên cứu…
Bên cạnh đó, chế độ chính sách, cơ hội phát triển của giảng
viên cũng được cải thiện tốt hơn, đặc biệt là các đợt thi/xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/nghiên cứu
viên chính, giảng viên /nghiên cứu viên cao cấp diễn ra liên
tục trong năm 2020. Thủ tục kéo dài thời gian làm việc đối
với cán bộ khoa học cũng đã được cải tiến linh hoạt hơn.
Những chính sách trên đã cải thiện môi trường làm việc góp
phần giảm nguy cơ "chảy máu chất xám" và tăng cường thu
hút cán bộ khoa học.

Policies and solutions to attract and develop a team
of highly - qualified scientists
VNU continued to flexibly apply new features in the State
policies, especially staff recruitment procedures, together with
speeding up the processing of recruitment applications to
attract many leading scientists to participate in VNU’s teaching
and research activities, etc.
In addition, policies and promotion opportunities for lecturers
have also been improved; notably, in 2020, exams/considerations
for title promotion for principal and senior lecturers/ researchers
were continually organized. Procedures to prolong working time
for scientific staff have also been flexibly improved. The aforementioned policies helped improve the working environment,
reduce the risk of brain drain and increase VNU’s attraction to
scientific staff.
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Công tác trao đổi sinh viên
Từ năm 2016, ĐHQGHN đã tham gia chương trình trao đổi tín chỉ của Dự án SHARE,
chương trình tài trợ cho sinh viên trong khối ASEAN và EU đi trao đổi tín chỉ trong 1
học kỳ hoặc 6 tháng. Chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên được đẩy mạnh, đến nay,
ĐHQGHN đã cử 3.498 cán bộ và 3.142 sinh viên đi trao đổi học thuật, nghiên cứu, giảng
dạy, học tập và giao lưu tại nước ngoài; đồng thời thu hút được 2.569 chuyên gia, giảng
viên đến nghiên cứu, giảng dạy; đồng thời ghi nhận sự gia tăng số sinh viên nước ngoài
đến ĐHQGHN học tập, với 6.441 sinh viên. Theo xếp hạng của THE, các chỉ số về giảng
dạy, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế của ĐHQGHN đứng đầu trong nhóm các cơ
sở giáo dục đại học của Việt Nam.

International student exchanges
Since 2016, VNU has participated in the credit exchange program under SHARE Project, which
sponsors students in ASEAN and EU to exchange credits for 1 semester or 6 months. Staff and
student exchange programs have also been promoted. Up to now, VNU has sent 3,498 staff
members and 3,142 students to teach, research, study and exchange abroad; and attracted
2,569 experts and lecturers to research and teach, and 6,441 international students to exchange
and study at VNU. According to the Times Higher Education (THE), ranked by indicator, VNU was
the best among the three ranked Vietnamese higher education institutions in teaching, research
and international outlook.
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