Going Global Partnerships

Hội thảo: Đề án 89 – xây dựng quan hệ hợp tác
bền vững nhằm năng cao năng lực giữa Vương
quốc Anh và Việt Nam
Thời gian
•

Ngày: 03 tháng 12 năm 2021

•

Thời gian: 16.30 – 18.00 (giờ Việt Nam) or 09.30 – 11.00 (giờ Anh)

•

Đăng ký tham dự trước ngày 02.12.2021: https://bit.ly/3cmMIco

Giới thiệu
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã triển khai Chương trình học bổng mang tên Đề án 89 –
Quyết định phê duyệt đề xuất nâng cao năng lực của giảng viên và các bộ quản lý các trường
đại học nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2030.
Mục tiêu chính của Đề án 89 gồm:
•

•

•

•

đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10% giảng viên đại học, đảm bảo về chất lượng, hợp
lý về cơ cấu, trong đó 7% giảng viên được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài; 3%
giảng viên được đào tạo trong nước theo chương trình liên kết đào tạo giữa các trường
đại học Việt Nam với các trường đại học nước ngoài đạt chuẩn chất lượng khu vực và
thế giới;
thu hút ít nhất 1.500 nhà khoa học, người có trình độ tiến sĩ đang công tác ở nước ngoài
hoặc đang làm việc trong nước, ngoài cơ sở giáo dục đại học đến làm việc tại các cơ sở
giáo dục đại học Việt Nam;
phấn đấu 80% giảng viên các trường thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao
đạt trình độ thạc sĩ trở lên, được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài và trong nước đat
chuẩn chất lượng khu vực và thế giới, cơ cấu hợp lý;
đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ quản lý và giảng viên được bồi dưỡng nâng cao
năng lực, trong đó chú trọng các năng lực của giảng viên về: Phát triển chương trình đào
tạo, giảng dạy theo phương pháp hiện đại, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ và công
nghệ thông tin.

Mục tiêu của hội thảo
www.britishcouncil.org

•

Giới thiệu Đề án 89 là cơ hội xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và
Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, bao gồm cả các chương trình
liên kết đào tạo;

•

Thảo luận chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (hình thức liên kết đào tạo) theo cách tiếp
cận hợp tác giữa hai bên và các yếu tố chính yếu để thành công;

•

Kết nối và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học đến từ Vương quốc Anh và Việt
Nam thảo luận sâu hơn về các hình thức hợp tác nhằm hỗ trợ triển khai Đề án 89.

Thành phần tham dự
•

Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa/Phó trưởng khoa, Trưởng phòng/Phó
trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học đến từ các trường đại học của
Vương quốc Anh và Việt Nam

Ngôn ngữ: tiếng Anh
Hình thức thực hiện: trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams
Chương trình dự kiến
Giờ Việt
Nam

Giờ Anh

Chương trình

16.30

09.30

Chào mừng và giới thiệu
Hoàng Vân Anh, Giám đốc, Ban Giáo dục và Xã hội, Hội đồng Anh
Việt Nam

16.35

16.45

09.35

09.45

Phát biểu chào mừng
•

Donna McGowan, Giám đốc Quốc gia, Hội đồng Anh Việt Nam

•

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Giới thiệu Đề án 89
•

TS. Đào Hiền Chi, Chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

17.00

10.00

Hỏi – Đáp về Đề án 89

17.15

10.15

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Vương quốc Anh, các
chương trình liên kết đạo tạo trình độ tiến sĩ và những yếu tố
chính yếu để thực hiện thành công các nghiên cứu được chứng
nhận quốc tế
Nội dung sẽ tập trung thảo luận những mong đợi, cơ hội và thách
thức của các chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ. Chia sẻ

mô hình liên kết đạo tạo giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng
hai đối tác đến từ Vương quốc Anh là Trường Đại học Huddersfield
và Trường Đại học West of England. Các đại biểu sẽ cùng thảo luận
cách thức để những chương trình liên kết có thể đào tạo những tiến
sĩ tương lai với kỹ năng chuyên môn và nghề nghiệp cao góp phần
xây dựng nền kinh tế dựa trên những hiệu biết từ Việt Nam, Vương
quốc Anh và thế giới.
Nội dung thảo luận:
•

Chương trình đạo tạo trước tiến sĩ (năng lực học bổng bao
gồm phát triển kỹ năng nghiên cứu/ phát triển kỹ năng tư duy
và tiếng Anh)

•

Giám sát / Quản lý các chương trình liên kết đào tạo

•

Sự tham gia và vai trò của khối công nghiệp

•

Hợp tác vì sự bền vững (phù hợp với sứ mệnh và chiến lược
nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học)

•

Các sản phẩm đầu ra của chương trình đạo tạo tiến sĩ (các ấn
phẩm được bình duyệt và các hội nghị)

Điều phối bởi by TS Raymond Lee, Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp
tác Quốc tế, Giáo sư chuyên ngành Cơ Sinh học, Đại học
Portsmouth; và Chủ tịch Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc
Anh – Việt Nam
17.35

10.35

Đề án 89 – Quản trị và các mô hình hợp tác – tìm hiểu bối cảnh tại
Việt Nam để đặt nền tảng vững chắc và xây dựng quy trình hợp tác
sáng tạo đáp ứng được kỳ vọng của các đối tác (10 phút) – xác nhận
sau.
•

Mô hình hợp tác

•

Quản lý học bổng

•

Quản lý ngân sách

•

Báo cáo

Điều phối bởi Hoàng Vân Anh, Giám đốc, Ban Giáo dục và Xã hội,
Hội đồng Anh Việt Nam
17.55

10.55

Tổng kết bởi Chủ tịch/Đồng Chủ tịch Mạng lưới giáo dục đại học
Vương quốc Anh – Việt Nam
Kết thúc và các định hướng tương lai
Hoàng Vân Anh, Giám đốc, Ban Giáo dục và Xã hội, Hội đồng Anh
Việt Nam

