
HỘI NGHỊ GIÁM ĐỐC CÁC ĐẠI HỌC ASEAN VÀ HỘI NGHỊ
BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚI CÁC ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM Á

Từ ngày 26 – 28.9.2022, Ban thư ký Mạng lưới các đại
học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN)
phối hợp với Đại học Quốc gia Lào (ĐHQG) tổ chức
cuộc họp Lãnh đạo/Giám đốc/Hiệu trưởng AUN lần
thứ 13 và Ban Điều hành AUN lần thứ 37 với chủ đề Cơ
sở giáo dục đại học xuất sắc và biên giới tiếp theo
của giáo dục đại học khu vực ASEAN: Cách các
trường đại học thành viên AUN suy nghĩ, lãnh đạo và
quản lý. Tại sự kiện, các đại biểu đã nghe các bài
phát biểu chào mừng của Giám đốc ĐHQG Lào
Oudom Phonekhampheng và Tổng Giám đốc điều
hành AUN Choltis Dhirathiti. Nhiều nội dung quan
trong được trình bày và thảo luận tại cuộc họp, gồm:
Thúc đẩy trường đại học xuất sắc thông qua hợp tác
khu vực và quốc tế; Liên ngành và tương lai cho giáo
dục đại học khu vực ASEAN; Chiến lược chuyển đổi số
và những thành tựu của sứ mệnh đại học có tầm ảnh
hưởng lớn.

TS Nghiêm Xuân Huy đã chia sẻ những kinh nghiệm,
thách thức và bài học trong quá trình xây dựng, vận
hành Cổng thông tin này tại ĐHQGHN. Ông đã trình
bày sự gắn kết của Cổng thông tin với các hệ thống
thông tin quản lý trong hệ sinh thái chuyển đổi số
của ĐHQGHN, cũng như tiếp cận gắn sao xếp hạng
của hệ thống xếp hạng đối sánh do ĐHQGHN phát
triển mang tên “University Performance Metrics”
(UPM) trong xây dựng các công cụ đánh giá và đảm
bảo chất lượng.

Các đại biểu cũng được nghe
Ban điều hành AUN báo cáo về
tình hình hoạt động và kết quả
năm học 2021 – 2022. Báo cáo
nêu rõ số liệu thống kê về phát
triển nguồn nhân lực, các dự án
nghiên cứu, kết quả nổi bật của
các trường thành viên AUN, việc
phát triển mạng lưới. Trong thời
gian qua, AUN đã cấp 42 học
bổng; 70 bài báo được trình
bày tại các hội thảo, diễn đàn;
hơn 40 bài báo được xuất bản
trên các tạp chí; thực hiện 3 dự
án học thuật; thực hiện 224
phiên đánh giá và đào tạo cho
gần 1.200 người.
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