
khai nGuỒn ý tưởnG

ngay từ những ngày đầu thành lập, GS.vS 
nguyễn văn hiệu – hiệu trưởng đầu tiên 
sáng lập trường  Đh công nghệ, nguyên 
là một lãnh đạo đồng thời là một nhà khoa 
học có tầm ảnh hưởng đặc biệt trong và 
ngoài nước - đã ấp ủ nhiều ý tưởng về mô 
hình liên kết trường – viện. GS.vS nguyễn 
văn hiệu luôn khẳng định rằng ĐhQGhn 
có tiềm năng vô cùng lớn trong nghiên 
cứu cơ bản, xương sống của nền khoa học 
công nghệ nước nhà. các viện nghiên cứu 
có một lực lượng cán bộ khoa học - nghiên 
cứu viên giàu kinh nghiệm, có thể cùng 
các đơn vị của ĐhQGhn thực hiện đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng 
nhu cầu cấp thiết của thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh 
hội nhập. 

những năm tháng sau đó, GS.tS nguyễn 
hữu Đức – hiệu trưởng thứ 2 của trường 
Đh công nghệ (nay là Phó Giám đốc 
ĐhQGhn) đã kế tục ý tưởng của vị hiệu 
trưởng tiền nhiệm, tiếp nối bằng những 
việc làm cụ thể. các văn bản thỏa thuận 
hợp tác giữa trường Đh công nghệ với 
một số viện nghiên cứu (trong đó có iMi) 
và doanh nghiệp lần lượt được ký kết, là 
cơ sở pháp lý tạo điều kiện triển khai các 
hoạt động phối hợp đào tạo giữa các đơn 
vị trong thực tế. 

với phương châm phối hợp đào tạo được 
nhà trường áp dụng là “phát huy thế 
mạnh về khoa học cơ bản của ĐhQGhn 
để phát triển các ngành công nghệ trọng 
điểm" cộng hưởng với giải pháp "bảo 
đảm kết hợp giữa viện nghiên cứu và 
trường đại học, gắn nghiên cứu - triển khai 

với sản xuất - kinh doanh" và xuất phát 
từ các nhu cầu trong thực tế của doanh 
nghiệp, chương trình cử nhân công nghệ 
cơ điện tử đã được thiết kế và triển khai là 
kết quả của sự phối hợp giữa trường Đh 
công nghệ, tập đoàn iMi và viện cơ học 
thuộc viện khoa học và công nghệ việt 
nam. chương trình đã phát huy và khai 
thác tiềm lực của cơ sở đào tạo có uy tín, 
đơn vị khoa học giàu nội lực và một tập 
đoàn trực thuộc Bộ công thương, có nhu 
cầu đặc biệt trong cơ cấu cán bộ có trình 
độ cao, chất lượng cao tham gia sản xuất, 
kinh doanh một số lĩnh vực đặc biệt, công 
nghệ cao trọng điểm của đất nước. 

khóa học Đặc Biệt

năm học 2007 – 2008 là năm học mở đầu 
của chương trình đào tạo cử nhân công 
nghệ cơ điện tử, với 76 sinh viên nhập 
học. Đây đồng thời là năm học đầu tiên 
nhà trường áp dụng các yếu tố tích cực 
của phương thức đào tạo theo tín chỉ cho 
tất cả các ngành học. Sau 4 năm học tập 
và rèn luyện tại trường, 73 sinh viên đã đủ 
điều kiện để nhận bằng cử nhân, trong 
số những người tốt nghiệp có hơn 95% 
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sinh viên đạt loại giỏi, khá. ngoài học bổng 
khuyến khích học tập của nhà nước, hầu 
hết các sinh viên ngành công nghệ cơ 
điện tử đều nhận được học bổng của các 
cơ sở doanh nghiệp trong và ngoài nước, 
thậm chí có sinh viên được nhận học bổng 
nhiều lần. kết thúc khóa đào tạo, sinh viên 
nguyễn văn Lăng – thủ khoa ngành học 
này đã vinh dự được Giám đốc ĐhQGhn 
trao tặng Bằng khen vì những thành tích 
xuất sắc trong học tập.

trao đổi thông tin về kết quả đáng khích 
lệ của khóa đào tạo này, một số giảng viên 
có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo 
dục cho rằng: sở dĩ sinh viên có kết quả 
học tập tốt như vậy là do có nền tảng kiến 
thức vững vàng ở bậc phổ thông và bằng 
chứng là điểm thi đầu vào của các sinh viên 
này khá nổi trội so với các sinh viên cùng 
khóa học. 

khóa đào tạo 2007 – 2011 ngành công 
nghệ cơ điện tử là khóa sinh viên có việc 
làm ngay sau khi tốt nghiệp cao nhất 
không chỉ so với các đơn vị đào tạo ở 
ĐhQGhn. Gần 100% tân cử nhân đã có 
việc làm đúng chuyên môn được đào tạo. 
hơn 60% sinh viên đã có việc làm tại iMi và 
số còn lại làm việc tại một số doanh nghiệp, 
tập đoàn kinh tế có thương hiệu mạnh. có 
4 cử nhân của ngành công nghệ cơ điện 
tử đủ điều kiện được ký hợp đồng nguồn 
với trường, tiếp tục phát triển trên con 

đường đào tạo và nghiên cứu khoa học.

theo Phó tổng Giám đốc iMi – tS. trần 
ngọc hưng thì các cử nhân khóa 2007 
– 2011 hoàn toàn có thể thích ứng ngay 
với các vị trí công tác tại doanh nghiệp 
bởi trong suốt quá trình đào tạo, sinh viên 
ngành công nghệ cơ điện tử đã có cơ hội 
thực hành, thực tập và làm quen tại các cơ 
sở sản xuất thuộc tập đoàn. Đây chính là 
những kết quả và lợi ích cụ thể từ mối quan 
hệ hợp tác 3 bên trường – viện – Doanh 
nghiệp. 

tiềM nănG và triển vọnG 

trong thời gian tới, nhiều cử nhân khóa 1 
sẽ có cơ hội học tập bậc thạc sĩ ngay tại 
trường Đh công nghệ - GS.tSkh nguyễn 
Đông anh, viện trưởng viện cơ học (viện 
khoa học và công nghệ việt nam), chủ 
nhiệm khoa cơ học kỹ thuật và tự động 
hóa (trường Đh công nghệ) chia sẻ. Ông 
nhấn mạnh chương trình đào tạo thạc sĩ 
công nghệ cơ điện tử đã được xây dựng 
và chờ sự cho phép của ĐhQGhn. Sau khi 
khóa đào tạo cử nhân đầu tiên tốt nghiệp 
2 năm thì chương trình thạc sĩ mới bắt đầu 
được triển khai.

trong 5 năm gần đây, trường Đhcn đã 
tuyển dụng thêm được gần 40 tiến sĩ, đưa 
tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt gần 
60% tổng số giảng viên cơ hữu, cử gần 40 
cán bộ trẻ đi làm nghiên cứu sinh ở nước 

ngoài. Là đơn vị tiên phong ở việt nam xây 
dựng mô hình khoa/ đơn vị phối thuộc 
trong quá trình triển khai hợp tác trường – 
viện – Doanh nghiệp, thu hút nhiều giảng 
viên kiêm nhiệm đến từ các viện nghiên 
cứu cùng phát triển các ngành khoa học có 
nhu cầu xã hội cao, trường Đh công nghệ 
trở thành đối tác tin cậy của các trường đại 
học, viện nghiên cứu và tập đoàn công 
nghiệp lớn trong nước và trên thế giới. 
nhà trường đã tạo lập môi trường và nhiều 
điều kiện thuận lợi (về cơ chế, trang thiết 
bị, phòng thí nghiệm, đề tài, dự án,...) để 
đội ngũ cán bộ được phát huy năng lực 
chuyên môn, niềm đam mê nghiên cứu 
khoa học, cùng xây dựng trường theo mô 
hình đại học nghiên cứu, tiêu biểu trong 
hệ thống giáo dục đại học việt nam, đạt 
trình độ ngang tầm các trường đại học tiên 
tiến trong khu vực Đông nam á, trong đó 
có một số ngành, chuyên ngành đạt trình 
độ quốc tế.

tại lễ tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân, 
đa số các sinh viên khóa 1 ngành công 
nghệ cơ điện tử đã nhận học bổng từ iMi 
holdings. tuy giá trị vật chất của các học 
bổng này không lớn nhưng đã mang đến 
cho các tân cử nhân niềm tin về chế độ đãi 
ngộ cán bộ của một tập đoàn công nghiệp 
hàng đầu việt nam, khích lệ sự cống hiến 
của mỗi cử nhân.
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