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CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1421/QĐ-ĐHKT ngày 18 tháng 10 năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng) 

  
1. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC 

QUỐC TẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  

1.1 Bối cảnh quốc tế 

- Quá trình toàn cầu hóa kinh tế - văn hóa diễn ra nhanh chóng, hợp tác phát triển 

và cạnh tranh mạnh mẽ. Xu hướng thế giới là các trường đại học đang gia tăng quốc tế 

hóa môi trường giáo dục gắn liền với sự tiến bộ của công nghệ thông tin (CNTT) và 

chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Vì vậy, chuyển đổi mô hình quản trị đại học 

theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) 

gắn liền với gia tăng các hoạt động phục vụ cộng đồng là yêu cầu cấp thiết để các 

trường đại học tồn tại và phát triển trong bối cảnh hợp tác và cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt. 

- Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động đối với hệ thống giáo dục đại 

học toàn cầu. Bên cạnh việc phải chuyển các hoạt động đào tạo truyền thống sang hình 

thức từ xa, trực tuyến, các đại học trên thế giới cũng phải có những đối sách ở tầm 

chiến lược để tiếp tục phát triển hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT), đảm bảo duy trì 

và phát triển các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu, giảng dạy, thực hiện các dự án quốc 

tế với các đối tác nước ngoài. 

- Cộng đồng kinh tế ASEAN đã thống nhất ký kết các thỏa thuận công nhận lẫn 

nhau về lao động, công nhận một cách công bằng về chất lượng lao động giữa các quốc 

gia trong nội khối ASEAN, tiến đến thúc đẩy công nhận và hợp pháp hoá việc liên 

thông giáo dục, quốc tế hóa môi trường giáo dục đại học giữa các nước thành viên. 

1.2. Bối cảnh trong nước 

- Đảng và Chính phủ luôn kỳ vọng giáo dục đại học của Việt Nam phải đạt được 

tiến bộ mang tính đột phá về chất lượng và nhận được sự công nhận quốc tế. Để làm 

được điều này, yêu cầu bức thiết là phải gia tăng hợp tác quốc tế trong giảng dạy và 
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nghiên cứu khoa học, hình thành được các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và 

không ngừng cải thiện chất lượng; phấn đấu có nhiều cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

và các ngành đào tạo được công nhận trong bảng xếp hạng các trường đại học uy tín 

nhất trên thế giới và ở châu Á. Ngày càng có nhiều giảng viên, nhà khoa học quốc tế 

đến Việt Nam để giảng dạy và NCKH, càng có nhiều sinh viên quốc tế chọn Việt Nam 

để học tập và trải nghiệm văn hóa. 

- Tự chủ đại học là một xu thế khách quan, tất yếu và phù hợp với sự phát triển 

giáo dục đại học hiện nay. Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở 

giáo dục đại học đã cho phép các trường chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức, các 

trường đại học quốc tế, tạo sự thuận lợi trong hợp tác giảng dạy và NCKH, từng bước 

nâng cao uy tín và xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học trong nước. 

1.3. Phân tích thực trạng hoạt động HTQT của Trường Đại học Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng (UD-DUE) 

1.3.1. Thực trạng hoạt động HTQT của UD-DUE thời gian qua 

Hoạt động HTQT luôn được Nhà trường quan tâm và có những chính sách 

khuyến khích hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoạt động này. Từ năm 2017 sau khi đã được giao 

thí điểm tự chủ đại học, Nhà trường đã thực hiện nhiều hoạt động đào tạo, NCKH với 

các đối tác nước ngoài thông qua các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên, chuyển 

tiếp sinh viên, phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế,… Đặc biệt, thông qua các thỏa 

thuận HTQT, Nhà trường đã triển khai thành công nhiều chương trình liên kết đào tạo 

đại học và sau đại học với các trường đại học có uy tín và xếp hạng cao của quốc tế.  

(1) Trong giai đoạn 2015-2020, Nhà trường đã ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa 

thuận hợp tác, hợp đồng hợp tác với 41 trường đại học có uy tín trên thế giới ở nhiều 

quốc gia khác nhau như Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc, Ý, Pháp, Nhật Bản, Singapore, 

Đài Loan, Thái Lan,... Trên cơ sở các văn bản đã ký kết với đối tác, Trường Đại học 

Kinh tế đã tiếp nhận hàng trăm sinh viên quốc tế đến học, thực tập và trao đổi ngắn 

hạn cũng như thực hiện chuyển tiếp, trao đổi nhiều sinh viên UD-DUE sang học tập 

tại trường đối tác với các hình thức 2+2, 3+1 hoặc trao đổi ngắn hạn 1-2 kỳ.  

(2) Chủ trì tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế thường niên có uy tín. Trong 

giai đoạn 2015-2020, Trường đã phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức thành công 

hơn 20 hội thảo quốc tế có sự tham gia và trình bày của các diễn giả có uy tín quốc 

tế,…tạo nên thương hiệu uy tín trong cộng đồng khoa học trong và ngoài nước, như 
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Hội thảo quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF với 06 lần tổ chức thường niên), 

Hội thảo quốc tế về Quản trị và Kinh doanh (COMB, với 09 lần tổ chức thường niên), 

Hội thảo quốc tế về Marketing (MICA, với 02 lần tổ chức), Hội thảo quốc tế về Tài 

chính (VICIF, với 5 lần đồng tổ chức), Hội thảo quốc tế về Kinh doanh và quản trị 

đương đại (ICECH, với 3 lần đồng tổ chức),... Nhiều external seminar/workshop về 

phương pháp nghiên cứu và giảng dạy được tổ chức với sự hỗ trợ và tham gia của các 

đối tác nước ngoài. 

(3) Hoạt động kết nối quốc tế trong NCKH để công bố quốc tế cũng là một nét 

mới đáng khích lệ của Nhà trường. Rất nhiều bài báo khoa học của các giảng viên UD-

DUE có sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế và được đăng ở những tạp chí tốp 

10%, A*, Q1 của thế giới, cho thấy vị thế ngày càng cao của UD-DUE trong NCKH. 

(4) Trong giai đoạn 2015-2020, Nhà trường cũng đã thành công trong việc ký kết 

và triển khai một số dự án quốc tế với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là các dự án uy 

tín như Erasmus+, USAID COMET, dự án VIBE, và dự án Logistics. Trong đó, dự án 

VIBE do Quỹ Irish Aid của Chính phủ Ireland tài trợ với tổng số tiền lên đến hơn 

200.000 Euro nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên trong 

khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ngoài ra, hoạt động trao đổi giảng viên và sinh 

viên của Nhà Trường đến các Trường đối tác nước ngoài cũng được đẩy mạnh trong 

khuôn khổ dự án Erasmus+ của Liên minh Châu Âu. Trong giai đoạn 2015-2020, Nhà 

Trường đã trao đổi hàng trăm sinh viên đi học ngắn hạn, chuyển tiếp và hàng trăm lượt 

giảng viên đi học tập, chuyển giao công nghệ tại các Trường đối tác trong dự án 

Erasmus+ của Liên minh Châu Âu. Bên cạnh đó, Trường Đại học Kinh tế là một trong 

5 trường đại học tại Việt Nam được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ trong 

chương trình USAID COMET từ năm 2016 nhằm tăng cường giảng dạy theo phương 

pháp tích cực tạo dựng một môi trường học tập tốt hơn cho sinh viên, việc hình thành 

những kỹ năng tốt ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường sẽ giúp sinh viên hoàn 

thiện những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động 

hội nhập và cạnh tranh. Nhà trường cũng đã tiếp nhận chuyển giao Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển Logistics để xúc tiến hoạt động nghiên cứu về logistics với sự hỗ trợ 

của Trường Đại học Liege (Bỉ) và Hiệp hội Logistics vùng Wallonie (Bỉ). Đây là một 

nỗ lực của các bên tham gia nhằm gia tăng tính kết nối của các bên hữu quan trong 

mảng logistics, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và thực tiễn của công tác logistics trên 
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địa bàn. Thông qua dự án Logistics này, Nhà trường đã gửi đi đào tạo nhiều nghiên 

cứu sinh tại Trường Đại học Liege (Bỉ). 

Đây chính là tiền đề, là điều kiện quan trọng để Trường Đại học Kinh tế tiếp tục 

phát triển lên một tầm cao mới, ngang tầm khu vực và thế giới trong tương lai. 

1.3.2. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong hoạt động HTQT 

của UD-DUE  

1.3.2.1 Điểm mạnh 

Dưới đây là một số điểm mạnh trong hoạt động HTQT của UD-DUE được đúc 

kết trong giai đoạn vừa qua: 

Thứ nhất, công tác HTQT luôn nhận được sự quan tâm từ Đảng ủy, Hội đồng 

trường và Ban Giám hiệu UD-DUE.  

Thứ hai, UD-DUE có đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học được đào tạo bài bản tại 

các trường đại học của các nước tiên tiến trên thế giới. Nhiều giảng viên của UD-DUE 

đã kinh qua giảng dạy, NCKH tại các trường đại học nước ngoài. Họ là cán bộ chủ 

chốt của UD-DUE trong lĩnh vực chuyên môn và quản lý, đóng góp quan trọng để đẩy 

mạnh công tác hợp tác quốc tế của Trường. 

Thứ ba, UD-DUE đã thiết lập và phát triển mối quan hệ lâu dài với nhiều trường 

đại học có uy tín trên thế giới và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của các tổ chức quốc 

tế cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu và nâng cao năng lực của đội ngũ giảng 

viên và người học. 

1.3.2.2 Điểm yếu 

Bên cạnh những điểm mạnh, hoạt động HTQT tại UD-DUE vẫn còn một số tồn 

tại cần phải khắc phục: 

Thứ nhất, hoạt động HTQT chưa phát huy hết khả năng của đội ngũ cán bộ, giảng 

viên UD-DUE. Sự tham gia của đội ngũ giảng viên ở các khoa cho công tác kết nối, 

hợp tác quốc tế, nộp hồ sơ cho các dự án quốc tế còn mỏng. Các hoạt động kết nối 

NCKH với đối tác quốc tế còn mang tính cá nhân. Các khoa chuyên ngành hiện chưa 

có chuyên viên chịu trách nhiệm về các hoạt động hợp tác quốc tế. 

Thứ hai, ngân sách chỉ mới đủ để chi trả cho các hoạt động thường xuyên ở mức 

cơ bản, chưa đủ sức để thực hiện các dự án HTQT lớn đúng với tiềm năng của UD-

DUE. Nguồn thu từ việc thực hiện các dự án HTQT còn rất hạn chế. 
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1.3.2.3 Cơ hội 

Trên cơ sở phân tích môi trường hoạt động HTQT của UD-DUE, một số yếu tố 

sau được nhận diện như là cơ hội để thúc đẩy hoạt động HTQT. 

Thứ nhất, hiện nay, có nhiều dự án HTQT được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế 

liên quan đến đổi mới mô hình quản trị đại học, đổi mới giáo dục đại học và nâng cao 

chất lượng chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng, trao đổi giảng viên – sinh 

viên, kinh tế xanh và phát triển bền vững, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,… Đây là 

những thế mạnh của UD-DUE với các dự án đã triển khai thành công trong giai đoạn 

2015-2020. 

Thứ hai, nhu cầu ngày càng cao của người học với các chương trình liên kết đào 

tạo chất lượng cao, có uy tín và chi phí phù hợp với khả năng của đa số người học. 

Thứ ba, ngày càng có nhiều trường đại học và tổ chức quốc tế muốn tìm kiếm đối 

tác để thực hiện các dự án HTQT, liên kết đào tạo tại Đà Nẵng. Đây là cơ hội để UD-

DUE phát triển các dự án hợp tác, chương trình quốc tế. 

1.3.2.4 Thách thức 

Những thách thức trong hoạt động KH&CN cần có chiến lược và giải pháp để 

vượt qua. Cụ thể: 

Thứ nhất, cạnh tranh trong các hoạt động hợp tác đào tạo ngày càng cao, các mô 

hình liên kết hợp tác đào tạo dễ thực hiện, tính phân biệt hóa thấp. Việc mở rộng và 

phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao liên kết với các đối tác quốc tế của 

UD-DUE có khả năng gặp khó khăn nếu không có sự cải tiến mô hình hợp tác. 

Thứ hai, sự trỗi dậy của hệ thống các trường đại học ngoài công lập cũng là một 

thách thức lớn trong hoạt động HTQT cho các trường đại học công lập. Các trường 

ngoài công lập ít bị những rào cản về hành lang pháp lý trong hoạt động HTQT. 

2. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VỀ HỢP TÁC 

QUỐC TẾ 

2.1. Quan điểm phát triển 

- Phát triển hoạt động HTQT đáp ứng việc thực hiện tốt Tầm nhìn - Sứ mạng - 

Giá trị cốt cõi và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Kinh tế. 

- Mở rộng, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động HTQT nhằm tạo thêm nguồn 

lực, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến phù 

hợp với xu thế của khu vực và thế giới.  
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- Không ngừng hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý công tác HTQT phù hợp với 

quy định của pháp luật và xu hướng hợp tác trên thế giới; tuân thủ và thực hiện đúng 

các quy định của Nhà nước trong HTQT, đảm bảo quyền lợi của giảng viên và người 

học. 

- Mở rộng mạng lưới HTQT, lựa chọn, xây dựng và thiết lập mối quan hệ lâu dài 

với các đối tác chiến lược thông qua các chương trình đào tạo có chất lượng, các dự án 

HTQT có cam kết cao. Đặc biệt tranh thủ học bổng hợp tác quốc tế để nâng cao năng 

lực giảng dạy và NCKH của đội ngũ giảng viên; gia tăng cơ hội học tập, thực tập ở 

nước ngoài cho sinh viên thông qua các chương trình trao đổi, thực tập sinh. 

- Ứng dụng các thành tựu CNTT, từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý 

HTQT, hoàn thiện hệ thống trực tuyến cho việc liên lạc, đào tạo và tổ chức hội nghị, 

hội thảo và các hình thức trao đổi học thuật khác, đảm bảo duy trì ổn định và phát triển 

hoạt động HTQT xứng tầm với vị trí và thương hiệu UD-DUE. 

2.2. Mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển HTQT 

2.2.1. Mục tiêu chung về HTQT 

- Tăng cường kết nối và hợp tác với các trường đại học quốc tế có uy tín trên thế 

giới trong giảng dạy và NCKH; quốc tế hóa môi trường học tập tại UD-DUE và tăng 

cường học hiệu của UD-DUE ở tầm khu vực và quốc tế. 

- Đẩy mạnh hợp tác NCKH với những chuyên gia, nhà khoa học tầm cỡ thế giới 

để tổ chức các hội thảo/seminar chuyên ngành; đồng nghiên cứu và công bố trên những 

tạp chí quốc tế hàng đầu thế giới. 

- Thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các tổ chức, trường đại học quốc tế có uy 

tín trên thế giới dưới sự tài trợ của các quỹ nghiên cứu trong nước và quốc tế để tiến 

hành các dự án hợp tác trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH.  

2.2.2 Mục tiêu cụ thể 

- Hoàn thiện và phát triển các chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại 

học với các trường đại học quốc tế có uy tín trên thế giới.  

- Tăng cường trao đổi giảng viên - sinh viên với các trường nước ngoài, đặc biệt 

là ở khu vực Đông Nam Á.  

- Tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác quốc tế trong NCKH như tổ chức hội 

thảo quốc tế, chuyên đề khoa học trao đổi học thuật với giảng viên nước ngoài.  



 

[7] 

 

- Đẩy mạnh kết nối, hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học có tên tuổi trên thế 

giới. Phấn đấu trong mỗi ngành đều có sự tham gia của các nhà khoa học đầu đàn, 

chuyên gia tầm cỡ thế giới trong cùng lĩnh vực. Đây là những người sẽ đồng hành, tư 

vấn cho UD-DUE trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực công bố khoa 

học. 

CÁC CHỈ TIÊU THỂ HIỆN MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC HTQT 

STT Mục tiêu Đến 2025 Đến 2035 

1 Số lượng thỏa thuận HTQT được triển khai/ Tổng 

số thỏa thuận HTQT được ký kết 

30% 50% 

2 Số lượng trường đối tác quốc tế cùng tham gia vào 

chương trình liên kết đào tạo tại UD-DUE 

05 08 

3 Số lượng hội thảo quốc tế thường niên mang 

thương hiệu UD-DUE  

03 05 

4 Số lượng các external seminars có sự tham gia của 

các nhà khoa học trường đối tác (số lượng/năm) 

15 30 

5 Số lượng sinh viên gửi đi học chuyển tiếp, trao đổi, 

thực tập tại các trường đối tác (số lượng/năm) 

50 100 

6 Số lượng sinh viên quốc tế (không bao gồm LHS 

Lào) được tiếp nhận học chuyển tiếp, trao đổi, 

thực tập tại UD-DUE từ các trường đối tác (số 

lượng/năm) 

20 50 

7 Số lượng giảng viên nước ngoài làm việc tại UD-

DUE 

10-20 30-50 

8 Số dự án quốc tế hợp tác với đối tác nước ngoài 

(dự án/năm) 

03 10 

 

2.2.3. Kế hoạch phát triển hợp tác quốc tế  

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo và NCKH với các trường đại học 

đã có thỏa thuận hợp tác trong những năm qua. Mở rộng hợp tác với các trường đại 

học trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á, nhưng vẫn đảm bảo tiếp tục củng cố phát 

triển hợp tác với các trường đối tác ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Đại Dương. Đẩy 

mạnh thực hiện các chương trình hợp tác trao đổi ngắn hạn, thực tập, … gắn liền với 

việc mở rộng hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu, chương trình đào tạo 
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với đại học nước ngoài. Tiếp tục gửi giảng viên, sinh viên đi thực tập, trao đổi, du học 

dài hạn tại nước ngoài theo chương trình liên kết đào tạo và thỏa thuận hợp tác, đặc 

biệt theo Đề án 89 của Chính phủ. 

- Phát triển hợp tác với các tổ chức quốc tế và tổ chức giáo dục khác nhằm tìm 

nguồn học bổng cho sinh viên của UD-DUE học trong nước và học bổng du học nước 

ngoài. 

- Tiếp tục thực hiện các chương trình liên kết đào tạo đã có và nghiên cứu, tìm 

hiểu khả năng của đối tác nước ngoài để mở rộng thêm về đối tác và ngành nghề đào 

tạo, đặc biệt chú ý đến các trường đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á và Châu 

Á. Tổ chức quảng bá tuyển sinh du học và thu hút sinh viên nước ngoài vào học các 

chuyên ngành bằng tiếng Anh ở UD-DUE. Mở rộng thành phần lưu học sinh nước 

ngoài vào học tại UD-DUE từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á và thế 

giới. 

- Phát triển hợp tác với các tổ chức quốc tế và tổ chức giáo dục khác nhằm tìm 

nguồn tài trợ và tổ chức Hội thảo khoa học theo các đề tài mà các bên cùng quan tâm. 

- Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài, đặc biệt 

khuyến khích các khoa, các nhà khoa học là giảng viên của Trường tích cực tham gia 

các chương trình hợp tác và nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học, các viện nghiên 

cứu nước ngoài đã có quan hệ trước đây và tìm hiểu, thiết lập quan hệ với các đối tác 

mới. Nhà trường có cơ chế, chính sách cụ thể và kinh phí phục vụ cho công tác hợp 

tác quốc tế về nghiên cứu khoa học. 

* Định hướng duy trì và phát triển các đối tác  

- Đông Nam Á: Đây là một trong những khu vực chiến lược mà UD-DUE hướng 

tới nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, đặc biệt trong công tác đào tạo, thực tập 

sinh, trao đổi giảng viên - sinh viên, làm cơ sở để sinh viên UD-DUE hội nhập vào thị 

trường lao động khu vực. Thái Lan, Malaysia, và Singapore là các thị trường chiến 

lược, trong đó cần phát triển quan hệ đối tác với Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Đại 

học Khon Kaen, Đại học Công nghệ King Mongkut, Đại học Mahasarakham, Đại học 

Thammasat, Đại học Burapha, Đại học Malaya, Học viện Quản lý Singapore và Đại 

học James Cook Singapore. 

Đối với nước bạn Lào, tiếp tục tiếp nhận đào tạo lưu học sinh và học viên sau 

đại học, học viên các lớp ngắn hạn theo yêu cầu của nước bạn. Đồng thời, tiến hành 
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nghiên cứu và mở rộng thiết lập quan hệ hợp tác theo các hình thức khác như: liên kết 

đào tạo 1+3 và 2+2 do UD-DUE cấp bằng tốt nghiệp. Đẩy nhanh việc thành lập một 

văn phòng đại diện của UD-DUE tại nước bạn Lào. 

- Châu Âu và Vương quốc Anh: Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác 

với các trường có mối quan hệ truyền thống với UD-DUE như Đại học Aston, Đại học 

Coventry, Đại học Hull, Đại học Middlesex, Đại học Heriot-Watt, Đại học Nottingham 

Trend, Đại học Cardiff Metropolitan, Trường Kinh doanh Skema, Đại học Cote d’Azur 

và Đại học Đại học Liege. Duy trì trao đổi các chương trình hợp tác liên kết đào tạo 

trong các lĩnh vực như kế toán, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, Marketing, 

kinh tế học,…; trao đổi học thuật và đồng tổ chức các hội thảo quốc tế.  

- Úc và New Zealand: Duy trì và phát triển hợp tác với Đại học New South 

Wales, Đại học Monash, Đại học Massey, Đại học Queensland, Đại học Công nghệ 

Swinburne, Đại học RMIT và Đại học QUT. Trước mắt phát triển các chương trình 

chuyển tiếp sinh viên, đào tạo giảng viên theo Đề án 89, đồng nghiên cứu và phối hợp 

tổ chức các hội thảo khoa học theo chuyên đề, tiến tới hợp tác liên kết đào tạo trong 

các lĩnh vực như tài chính – ngân hàng, kinh doanh quốc tế, du lịch.  

- Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan: Thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác 

trao đổi sinh viên và tiến đến xây dựng các chương trình liên kết đào tạo với Đại học 

Quốc gia Yokohama, Đại học Meiji Gakuin, Đại học Sejong, Đại học Keimyung, Đại 

học Quốc gia Chengchi, và Đại học Mingchi. Củng cố và duy trì các quan hệ trao đổi 

học thuật, đào tạo giảng viên theo Đề án 89, phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế với Đại 

học Quốc gia Yokohama, Đại học Kyoto, Đại học Kobe, Đại học Sejong và Đại học 

Quốc gia Chengchi. Tranh thủ mời gọi các nhà khoa học ở các trường đại học này tham 

gia đồng nghiên cứu và làm việc ngắn hạn hoặc dài hạn tại UD-DUE trong các lĩnh 

vực như thương mại điện tử, Fintech, khoa học chính trị và luật học. 

- Bắc Mỹ: Tiếp tục duy trì hợp tác đào tạo với Trường Đại học City University 

of Seattle, Đại học UQTR, Đại học Illinois, Đại học Ball State và Đại học George 

Mason trên các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Kế hoạch đến năm 2025 

Trường sẽ tiếp tục mở rộng thêm 1-2 đối tác mới ở Hoa Kỳ, đặc biệt là một đại học 

danh tiếng, như Đại học Indiana thông qua sự kết nối của Tổ chức USAID và Dự án 

PHER. 

3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
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3.1. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và NCKH theo hướng mở rộng và 

đa dạng hóa các hình thức hợp tác  

3.1.1 Trong hoạt động đào tạo 

- Đẩy mạnh HTQT nhằm góp phần quốc tế hóa chương trình đào tạo, nghiên cứu 

và nâng cao uy tín của UD-DUE. Tăng cường hợp tác quốc tế trên nguyên tắc hỗ trợ, 

giúp đỡ lẫn nhau và cùng có lợi. UD-DUE ưu tiên hợp tác với những đối tác sẵn sàng 

chia sẻ về chương trình, nội dung đào tạo, chia sẻ tài liệu, trao đổi giảng viên, sinh viên 

và sẵn sàng công nhận chương trình đào tạo của nhau. 

- Đa dạng hóa mối quan hệ hợp tác. Nhanh chóng tham gia Tổ chức Bộ trưởng 

Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) nhằm mở rộng quan hê ̣hơp̣ tác với các 

trường đại học trong khối ASEAN để đẩy mạnh trao đổi sinh viên hoặc chuyển tiếp 

sinh viên nước ngoài đến hoc̣ tâp̣, trao đổi văn hóa, thưc̣ tâp̣ nghề nghiêp̣ taị Trường. 

Tăng cường quảng bá hình ảnh cùng như các chính sách ưu đãi của Trường đến các 

quốc gia trên thế giới (trong đó nhấn mạnh đến ASEAN) nhằm thu hút sinh viên quốc 

tế đến học tập. Bên cạnh đó, cần tăng cường tìm kiếm các đối tác nước ngoài để từng 

bước mở rộng hoạt động đào tạo đại học, sau đại học ra nước ngoài, trước hết là các 

nước Đông Dương như Lào, Campuchia với các chương trình bằng tiếng Việt hoặc 

tiếng Anh. 

- Tích cực xây dựng các đề án hợp tác song phương, đa phương với các trường 

đại học, các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới nhằm hỗ trợ cải tiến và kiểm định 

chương trình đào tạo, tạo cơ hội cho giảng viên, sinh viên có điều kiện tiếp cận với các 

chương trình đào tạo tiên tiến và các cơ hội học tập với nước ngoài thông qua các 

chương trình liên kết. Phát triển thêm một số chương trình liên kết đào tạo quốc tế, đặc 

biệt là chương trình liên kết đào tạo quốc tế ở bậc sau đại học. Đặc biệt, trên tinh thần 

Đề án 89 của Chính phủ, cần nhanh chóng kết nối với đối tác quốc tế uy tín để cùng 

xây dựng đề án liên kết đào tạo tiến sĩ. 

- Đẩy mạnh liên kết với các trường đại học trên thế giới để phát triển loại hình 

đào tạo 2+2, 3+1 đối với các chương trình đa ̃đươc̣ kiểm điṇh nhằm tăng cường chuyển 

tiếp sinh viên của Trường ra nước ngoài học tập và ngược lại. Tăng cường hoạt động 

trao đổi giảng viên với các trường đại học quốc tế dưới sự tài trợ của Liên minh châu 

Âu, hoặc chính phủ các quốc gia khác. Khuyến khích mua hoặc chuyển giao các 

chương trình đào taọ, giáo trình nước ngoài để đào tạo trong nước. 
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3.1.2 Trong hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ 

- Tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín ở nước ngoài để tổ chức các hội thảo 

khoa học chuyên ngành thu hút được sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý 

có uy tín tầm quốc gia và quốc tế. Trước mắt, UD-DUE sẽ xây dựng mối quan hệ hợp 

tác chiến lược với ít nhất 04-05 chuyên gia tầm cỡ thế giới trong các lĩnh vực như Kế 

toán - Tài chính, Kinh tế học, Trí tuệ kinh doanh, và Luật - Khoa học chính trị. 

- Tiếp tục đưa giảng viên đi học tập và trao đổi kinh nghiệm ở các trường uy tín 

trên thế giới. Xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể cho các giảng viên được gửi ra nước 

ngoài, trong đó nhấn mạnh việc cần hỗ trợ, giúp đỡ các giảng viên khác cập nhật kiến 

thức mới sau khi về lại UD-DUE. 

- Liên kết với các trường đại học ở nước ngoài để nghiên cứu đề xuất các dư ̣án 

nghiên cứu khoa học có tính quốc tế hóa thông qua các Hiệp định, Nghi ̣ điṇh thư và 

các quỹ hỗ trợ, chẳng hạn của Liên minh châu Âu, của Chính phủ Hoa Kỳ, Pháp, 

Canada, Nhật Bản... Chú troṇg đẩy maṇh hơp̣ tác quốc tế thông qua các cán bô ̣giảng 

viên đã và đang đươc̣ đào taọ taị nước ngoài nhằm tìm kiếm các dư ̣án, các nguồn tài 

trơ ̣nhằm taọ cơ hôị cho cán bô ̣giảng viên đươc̣ đi đào taọ chuyên môn, nghiêp̣ vu,̣ 

tham dư ̣hôị nghi ̣ và trao đổi kinh nghiêṃ ở nước ngoài. 

- Phân cấp công tác HTQT trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về cho các khoa 

chuyên môn nhằm tăng cường tính chủ động, sáng tạo để đạt hiệu quả cao và sát với 

nhu cầu thực tế của từng đơn vị. Trước hết, Nhà trường sẽ thí điểm ở một số khoa 

mạnh về nghiên cứu. Nhà trường sẽ xây dựng quy định về công tác hợp tác quốc tế 

trong đào tạo và NCKH, đảm bảo có sự phân cấp rõ ràng giữa cấp trường thông qua 

Phòng Khoa học & HTQT và cấp khoa/trung tâm. Nhà trường theo đó cũng sẽ có chính 

sách hỗ trợ tài chính cho các đơn vị thực hiện tốt công tác HTQT như đối ứng kinh phí 

của dự án, đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí mời gọi nhà khoa học quốc tế,… cũng 

như Nhà trường thông qua Phòng Khoa học & HTQT cùng phối hợp với các đơn vị 

xây dựng kế hoạch tìm kiếm đối tác hợp tác cho mỗi chuyên ngành và báo cáo để 

trường góp ý, hỗ trợ. 

3.2. Đầu tư công nghệ và trang thiết bị hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế 

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT tại UD-DUE đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân 

hóa, kết nối mọi chủ thể, đối tượng trong quá trình giáo dục, học mọi nơi, mọi lúc; đáp 

ứng chỉ số “thông minh” của môi trường học tập, lớp học và nhà trường. Phát triển hệ 
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thống E-learning theo chuẩn quốc tế nhằm tăng cường dịch vụ phục vụ giảng dạy và 

tương tác giữa giảng viên và sinh viên/học viên. 

- Tiếp tục đầu tư thiết lập hệ thống phòng đa chức năng (multimedia) phục vụ 

các hoạt động quản trị và giảng dạy trong Trường như: họp trực tuyến (online meeting), 

cầu truyền hình (video conferencing), giảng dạy trực tuyến (online teaching). 

3.3. Tăng cường truyền thông học hiệu UD-DUE ở khu vực và thế giới 

- Đánh giá và hoàn thiện toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu UD-DUE. 

- Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng website phiên bản tiếng Anh 

của UD-DUE thực sự chất lượng về cả hình thức lẫn nội dung bởi website chính là “bộ 

mặt” của UD-DUE. Website còn là nơi giới thiệu các hoạt động nổi bật, những thành 

tựu trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, qua đó đưa thương 

hiệu và hình ảnh của UD-DUE ra toàn thế giới.  

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Chiến lược HTQT của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng được ban hành 

nhằm định hướng cho công tác công tác HTQT của Nhà trường. Việc triển khai thực 

hiện chiến lược đòi hỏi có sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ giữa 

các đơn vị trong Trường, trong đó: 

4.1. Ban Giám hiệu 

Trách nhiệm của Ban Giám hiệu gồm: 

- Chỉ đạo thực hiện Chiến lược HTQT của Trường. 

- Chỉ đạo tổ chức xây dựng Kế hoạch HTQT từng năm, trong đó xác định các chỉ 

tiêu cụ thể phù hợp với lộ trình thực hiện Chiến lược HTQT. 

- Chỉ đạo, kiểm tra và giám sát các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế 

hoạch HTQT của từng đơn vị. 

4.2. Các Khoa/Phòng/Trung tâm thuộc Trường 

Trách nhiệm của các đơn vị trong Trường gồm: 

- Phổ biến các nội dung của Chiến lược HTQT đến tất cả các cán bộ - viên chức, 

người lao động, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các đối tác và các bên 

liên quan của đơn vị để biết và phối hợp thực hiện. 

- Xây dựng kế hoạch HTQT tương ứng của đơn vị phù hợp với Chiến lược HTQT 

của Trường. 
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- Thực hiện rà soát hàng năm nhằm theo dõi kết quả thực hiện, điều chỉnh, bổ 

sung các chỉ tiêu phù hợp với tình hình của đơn vị. 

          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 


