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1.Sứ mệnh
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN – ĐHQGHN) đóng góp
vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của
xã hội theo chuẩn quốc tế.

2.Tầm nhìn
Trường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo
dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn
có liên quan. Trường phát triển theo định hướng nghiên cứu.

3.Giá trị cốt lõi
Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả
năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

4. Triết lý phát triển: “Cùng nhau kiến tạo cơ hội – Creating opportunities together”.
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NHỮNG CON SỐ 2017
11Khoa đào tạo

03 Bộ môn trực thuộc

01 Trường THPT chuyên

13 Trung tâm 

09 Phòng chức năng

01 Tạp chí khoa học chuyên ngành

755 Tổng số cán bộ

610 Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu 

145 Cán bộ phục vụ

50 Cán bộ nước ngoài

Tỷ lệ sinh viên/giảng viên: 13/1 
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35 Ngành đào tạo ĐH, SĐH

5156 Sinh viên ĐH chính quy 

1762 Học sinh THPT

307 Sinh viên, học viên liên kết quốc tế

486 Học viên cao học

72 Nghiên cứu sinh

Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng nghề sau khi tốt nghiệp 1 năm: 94,4 %
Tỷ lệ sinh viên học tập, nghiên cứu, làm việc trong môi trường quốc tế: 45 %

03 Giáo sư

21 Phó Giáo sư

99 Tiến sĩ

427Thạc sĩ



SỰ KIỆN VÀ THÀNH TỰU
TIÊU BIỂU

Trong năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều
hoạt động lớn và đạt được những thành tựu có ý nghĩa. 



LỄ RA MẮT TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

Ngày 14/02/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt Trung
tâm Phát triển Nguồn lực. Trung tâm Phát triển Nguồn lực (Center for Resources Development)
được thành lập dựa trên Quyết định số 2326/QĐ-ĐHNN ban hành ngày 26/12/2016 do Hiệu trưởng
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội ký. Trung tâm là đầu mối tham mưu, tư vấn
cho Ban Giám hiệu tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trường và thực hiện
các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao để tối ưu các nguồn lực nhằm bảo dưỡng, duy tu, nâng cấp
cơ sở vật chất. Với đội ngũ cán bộ và phục vụ chuyên nghiệp, sau khoảng một năm thành lập, Trung
tâm đã và đang thể hiện được vai trò của mình trong công tác khai thác và quản lý cơ sở vật chất
của trường.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TẠP
CHÍ NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI TRỰC
THUỘC TRƯỜNG VÀ RA MẮT SỐ 1

Ngày 10/01/2017, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã ra quyết
định thành lập tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài trực thuộc
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nhân dịp xuất bản số đầu tiên, ngày 16/03/2017, Trường
đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập
tạp chí. Tạp chí đã đam̉ baỏ  6 sô/́năm, trong đo ́co ́2 số
tiêńg Anh va ̀4 sô ́ tiêńg Viêṭ trong năm 2017 với định
hướng thêm số tiếng Anh trong các năm tới. 

Ngoài các bài từ các cán bộ trường, tạp chí cũng nhận
được nhiều bài viết từ những cán bộ ngoài trường đến
từ nhiều đơn vị trên cả nước. Các bài viết trong tạp chí
được các phản biện đánh giá cao về nội dung, phương
pháp nghiên cứu và đóng góp mới cho ngành ngôn ngữ
học, giảng dạy và học tập ngoại ngữ cũng như quốc tế
học.

ULIS-VNU
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HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ
NGHIÊN CỨU SINH LẦN THỨ NHẤT (GRS 2017)

Ngày 11/08/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa
học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất (GRS 2017). Đây là lần
đầu tiên hội thảo được tổ chức với mong muốn thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học cho học
viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS), tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật, giúp học
viên có cơ hội tiếp cận với những vấn đề mới trong nghiên cứu ngoại ngữ và có bước chuẩn bị tốt
nhất để thành công trong quá trình học tập. Đây cũng là diễn dàn dành riêng cho học viên cao học
và NCS đầu tiên tại Việt Nam.

Gâǹ 70 baó caó của HVCH và NCS đến từ 16 trường đại học trên cả nước đã đươc̣ công bô ́trong
Ky ̉yêú. Co ́thê ̉toḿ lươc̣ vê ̀cać baó caó gưỉ tơí Hôị thaỏ lâǹ naỳ băǹg 2Đ (hai chư ̃Đ) la ̀đa daṇg và
đôỉ mơí: đa daṇg vê ̀đê ̀taì nghiên cưú, đa daṇg vê ̀thaǹh phâǹ tham gia và sự nô ̃lưc̣ ưńg duṇg
nhưñg caćh tiêṕ câṇ mơí, thaǹh tưụ mơí đã khiến chất lượng của hội thảo được đánh giá cao.. Hội
thảo đã được rất nhiều cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, đông đảo HVCH và NCS trên cả nước
nhận định là hữu ích và thành công.

TỔ CHỨC CÁC NGÀY LỄ KỶ
NIỆM TRONG NĂM CỦA CÁC
ĐƠN VỊ

Trong năm 2017, Nhà trường đã tổ chức
một số hoạt động kỷ niệm của các đơn vị
là: Ngày hội quốc tế Pháp ngữ 2017 và lễ
kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Khoa
Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp (18/03/2017),
Lễ hội Hangeul nal và ULIS Korea Day
2017 (07-08/10/2017), Lễ kỷ niệm 20 năm
thành lập Trung tâm CNTT-TT&HL
(09/11/2017), Lễ kỷ niệm 25 năm giảng
dạy tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại
ngữ (11/11/2017).



ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP
NHÀ NƯỚC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH “KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
VÙNG TÂY BẮC” DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI
NGỮ CHỦ TRÌ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ HỢP
ĐỒNG

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại
ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan,
Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ
trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc” thuộc Chương
trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013 – 2018
“KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” là dự án
trọng điểm cấp Nhà nước lớn nhất mà trường đã đấu thầu thành
công, được Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Chương trình phê
duyệt và ký hợp đồng ngày 30/10/2017.

Đề tài hứa hẹn có những đề xuất mang tính đột phá về mặt hiệu
quả trong việc xây dựng mô hình nâng cao năng lực tiếng Anh
và tiếng Trung Quốc phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc biệt
nhấn mạnh việc đáp ứng đúng và hiệu quả nhu cầu sử dụng của
cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên
phòng trong thực tế thực thi công vụ và dịch vụ.

ĐỔI MỚI TUYỂN SINH ĐẦU VÀO LỚP 10 VÀ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY MÔN GIÁO
DỤC ANH NINH QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG THPT
CHUYÊN NGOẠI NGỮ

Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2017, Trường Trường Đại học Ngoại ngữ đã thực hiện đổi mới tuyển
sinh vào lớp 10 Trường THPT CNN. Theo đó, năm 2017, Nhà trường tiến hành đổi mới phương
thức tuyển sinh vào THPT CNN theo hình thức đánh giá năng lực. Các thí sinh phải trải qua kỳ thi
trong 1 ngày gồm 3 môn là Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (hệ số 2), Đánh giá năng lực Toán và Khoa
học tự nhiên (hệ số 1), Đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội (hệ số 1). Kỳ thi năm nay đã diễn
ra rất thành công, thu hút được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Các kỳ thi diễn ra an toàn,
đúng quy chế, không có trường hợp thí sinh vi phạm và bị xử lý kỷ luật. Điểm thi và chất lượng thí
sinh được đánh giá tốt. 

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng thực hiện chuyển đổi đào tạo môn Giáo dục thể chất sang hình thức
hoạt động theo câu lạc bộ và đổi mới môn Giáo dục An ninh Quốc phòng sang tổ chức học tập trung
tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQGHN. 
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XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI

Trong năm 2017, Nhà trường đã xây dựng và ban hành một số chương trình đạo tạo mới là: CTĐT
thạc sĩ Liên kết quốc tế chuyên ngành Ngôn ngữ Đức giữa ĐHNN và ĐH Leipzig, CHLB Đức được
ĐHQGHN phê duyệt theo QĐ số 1802/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/6/2017; CTĐT thạc sĩ theo định hướng
nghiên cứu chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc được ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1885/QĐ-
ĐHQGHN ngày 06/6/2017 và CTĐT Thạc sĩ theo hướng ứng dụng chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn
Quốc được ban hành theo QĐ số 1887/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/6/2017; CTĐT cử nhân Chất lượng
cao theo Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT ngành Ngôn ngữ Nhật; CTĐT cử nhân bằng kép ngành Ngôn
ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc cho sinh viên trong toàn ĐHQGHN; CTĐT cử nhân bằng kép ngành
Ngôn ngữ Anh cho sinh viên Trường ĐHKHTN, ĐH Giáo dục, Khoa Quốc tế.

TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI
DƯỠNG VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC
DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ
CHUYÊN VIÊN

Trong năm 2017, Nhà trường đã xây dựng các
chương trình bồi dưỡng đào tạo chuyên môn
và quản trị đại học cho cán bộ lãnh đạo, các bộ
chuyên trách đi học tập kinh nghiệm, tạo cơ hội
giao lưu và học hỏi tại Đài Loan (Từ ngày 25-
31/07/2017 tại Trường ĐH Ngoại ngữ Văn
Tảo), tại Nhật Bản (từ 21-29/11/2017 tại trường
Đại học Hosei, Đại học Kantogakuin, Đại học
công nghiệp Chiba, Đại học Ngoại ngữ Kyoto)
và đang xây dựng các chương trình tương tự
với các đối tác khác. Tuy là lần đầu tiên thực
hiện, các chương trình thu hút sự quan tâm rất
lớn của cán bộ trường.



NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ, CẢI TẠO CẢNH QUAN,
KHUÔN VIÊN TRƯỜNG, TIẾP NHẬN VÀ ĐƯA VÀ SỬ DỤNG DỰ ÁN TĂNG
CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan khuôn viên, trong năm 2017,
Nhà trường đã thực hiện và hoàn thành một số công trình và dự án như: Công trình “Phát triển
trường THPT Chuyên Ngoại ngữ”, Dự án: “Tăng cường trang thiết bị phục vụ đánh giá năng lực
của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN”, Công trình sửa chữa nhà vệ sinh giảng đường A2
trường ĐHNN, Dự án lắp đặt hệ thống ghế ngồi quanh gốc cây tại quảng trường A1 và trước KCT
khoa Pháp, tiếp nhận Dự án tăng cường trang thiết bị phục vụ đào tạo và khảo thí… Các công trình,
dự án được đưa vào sử dụng đã nhận được phản hồi rất tích cực.

HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ THUỘC ĐÈ
ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020

Là một trong những đơn vị trực tiếp tham gia Đề án
Ngoại ngữ Quốc gia 2020, năm 2017 là một năm
Trường ĐH Ngoại ngữ tích cực triển khai và hoàn
thành nhiều nhiệm vụ do BQL Đề án giao cho như:
tổ chức khóa học về hoạt động xác trị đối với bài thi
Nói và bài thi Viết ngoại ngữ, tổ chức Hội thảo
Chương trình Bồi dưỡng giáo viên theo hình thức kết
hợp, xây dựng Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường
niên Việt Nam 2016, Xây dựng Đề án tổng thể Trung
tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo
viên, giảng viên ngoại ngữ; Triển khai cấp phát chứng
chỉ cho các học viên lớp bồi dưỡng NLTA nhiệm vụ
thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 ở 06 tỉnh: Hải
Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình,
Hà Nội...
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Tuyển sinh ĐH chính quy thành công: Trong năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục tuyển
sinh thành công bậc đại học hệ chính quy. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động truyền thông và hỗ trợ
sinh viên phục vụ tuyến sinh bài bản hơn, thể hiện qua Ngày hội tư vấn tuyển sinh – Open day 2017,
xây dựng bộ hỏi đáp, thiết kế các banner, các sự kiện quảng bá và giới thiệu trường trong mùa
tuyển sinh với kế hoạch cụ thể. Theo đó, trong đợt tuyển sinh 2017 đã có 1.345 em được công nhận
là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ. Cụ thể như sau: Khoa Sư phạm Tiếng Anh: 547 em (Sư
phạm: 210; Ngôn ngữ: 337); Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga: 64 em (Sư phạm: 21; Ngôn ngữ: 43);
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp: 143 em (Sư phạm: 27; Ngôn ngữ: 116); Khoa Ngôn ngữ và Văn
hóa Trung Quốc: 167 em (Sư phạm: 23; Ngôn ngữ: 144); Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức: 97 em
(Ngôn ngữ: 97); Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản: 165 em (Sư phạm: 30; Ngôn ngữ: 135);
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc: 142 em (Ngôn ngữ: 142); Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả
rập: 20 em (Ngôn ngữ: 20). Nhà trường đã tuyển đủ theo kế hoạch ngay từ đợt nhập học đầu tiên.

Khai giảng khóa học biên phiên dịch khóa 1: Ngày 22/11/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ
chức lễ khai giảng lớp Biên phiên dịch khóa 1 trình độ cơ bản. Khóa học bồi dưỡng trình độ biên
phiên dịch này là một dự án mới tâm huyết của Nhà trường dành cho xã hội được ấp ủ trong một
thời gian dài. Các học viên được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên đều là những thầy cô có nhiều
năm kinh nghiệm thực tiễn và được đánh giá cao trong ngành dịch thuật như: PGS. TS. Lê Hùng
Tiến; TS. Đỗ Minh Hoàng; PGS. TS. Đinh Hồng Vân; TS. Lê Hoài Ân; PGS. TS. Lâm Quang Đông…
Mục đích cơ bản của khóa học là giúp học viên có kiến thức và kỹ năng để biên phiên dịch trong
thực tiễn và nắm được các quy tắc chuẩn mực nghiệp vụ biên phiên dịch. Lớp Biên phiên dịch khóa
1 trình độ cơ bản kéo dài trong vòng 4 tháng, mỗi tuần 3 buổi để đảm bảo cơ hội tiếp thu và thực
hành tốt nhất cho học viên. Học viên lớp 1 đến từ nhiều đơn vị như Bộ Công thương, Bộ Công an,
ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN,…. đăng ký học 3 thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức. Đặc biệt,
cũng có cả sinh viên chưa tốt nghiệp đăng ký tham gia khóa học với mong muốn nâng cao trình độ
của bản thân.
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Tham gia các hội thảo quốc tế: Ngoài các hội thảo trong nước, năm 2017 cũng là năm Trường
Đại học Ngoại ngữ ghi dấu ấn nhiều hơn tại quốc tế. Trường đã có đại diện tham gia và trình bày
tại nhiều hội thảo lớn tại nước ngoài như: Hội thảo lần thứ 4 của Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ Châu
Á; Hội thảo lần thứ 19 của Diễn đàn Chuyên môn về Kiểm tra Đánh giá Tiếng Anh Châu Á; Diễn đàn
quốc tế “Tiếng Nga, văn hóa và văn học Nga tại Châu Á – Thái Bình Dương”; Diễn đàn khởi nghiệp
dành cho thanh niên khu vực Đông Á tại Hàn Quốc;… 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tổ chức nhiều hội thảo khoa học: Trong năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục đẩy mạnh
công tác khoa học công nghệ, thể hiện qua việc đăng cai và đồng tổ chức hàng loạt hội thảo, tọa
đàm như: Hội thảo Quốc gia 2017 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học
tại Việt Nam”; Hôị thaỏ khoa hoc̣ quôć tê ́“Gian̉g daỵ va ̀hoc̣ tâp̣ đa ngoaị ngư ̃trong hê ̣thôńg giaó
duc̣ quôć dân ơ ̉cać nươć ASEAN”; Hôị thaỏ Phaṕ ngư ̃khu vưc̣ Châu A ́– Thaí Biǹh Dương: Giảng
dạy và đào tạo tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp trong bối cảnh đa ngôn ngữ; Tọa đàm “Quốc tế hóa
các chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp tại ĐH ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”; Tọa đàm
“Các tiêu chuẩn, tiêu chí và cách thức viết một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành”;
Hội thảo quốc tế “Giảng dạy tiếng Nhật và Nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam – Những khả năng
hợp tác để đào tạo nguồn nhân lực”; Hội thảo “Ngôn ngữ học khối liệu”;… Số lượng hội thảo, tọa
đàm chuyên ngành nhiều hơn, quy mô lớn hơn với chất lượng được đánh giá cao hơn so với năm
ngoái là một tín hiệu vui với công tác khoa học công nghệ của Nhà trường.

Báo cáo giáo dục ngoại ngữ thường niên 2016: Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt
Nam do Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đề xướng và thực hiện lần đầu tiên vào năm 2015
và được xác định là một trong những sản phẩm quan trọng trong Chiến lược phát triển Khoa học –
Công nghệ của Nhà trường. Báo cáo có mục đích cung cấp một bức tranh chung về các hoạt động
thuộc lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ trong một năm tại Việt Nam, đánh giá và phân tích những vấn đề
thuộc lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ Việt Nam được xã hội quan tâm, đưa ra những kiến nghị làm cơ
sở khoa học cho việc hoạch định chính sách giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam. Nội dung chính của
Báo cáo năm nay đề cập tới các yếu tố nền tảng trọng yếu của quá trình giáo dục ngoại ngữ như
người dạy và người học, phương pháp giảng dạy, tài liệu, giáo trình và sách giáo khoa, chuẩn đầu
ra và kiểm tra đánh giá ở cả khu vực phổ thông và đại học; hoạt động dạy và học ngoại ngữ ngoại
khóa hay còn được gọi là Cộng đồng học tập ngoại ngữ.
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Ký kết với các đối tác: Năm 2017, Trường Đại học
Ngoại ngữ tiếp tục phát triển mạnh trong công tác
hợp tác phát triển, đặc biệt là ở mảng quốc tế. Cụ
thể, các đơn vị đã có ký kết hợp tác với trường trong
năm nay là: Khoa Nghiên cứu Khoa học Nhân văn –
Viện Sau Đại học – Trường Đại học Toyama; Trường
Đại học Kinh Doanh Quốc gia Đài Bắc; Samsung
Electronics Việt Nam; IIG Việt Nam; Đại học Công
nghệ Saitama; Đại học Québec À Montréal; Đại học
Hanyang;…Trong khi đó, Trường THPT Chuyên
Ngoại ngữ cũng đã ký kết hợp tác với Trường THPT
Nữ sinh Jingmei Đài Bắc; Trường TH Albrecht-Thaer-
Gymnasium; Đại học Nữ sinh Fukuoka, Đại học
Osaka;… Những hoạt động ký kết này không chỉ mở
rộng mạng lưới đối tác của trường mà còn tạo điều
kiện thuận lợi cho các em học sinh sinh viên có nhiều
cơ hội lấy bằng quốc tế, trao đổi sinh viên, thực tập
tại nước ngoài, nhận học bổng,…

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

*Trao danh hiệu Giáo sư danh dự cho học giả Nathan Carr: Ngày
11/10/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức lễ trao Danh hiệu
Giáo sư Danh dự cho GS. TS. Nathan Thomas Carr đến từ Trường
Đại học California State đã có nhiều đóng góp trong hoạt động hợp tác
nghiên cứu và phát triển về khảo thí ngoại ngữ tại Trường Đại học
Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội suốt từ năm 2015 đến nay. Trong
thời gian tới, GS. TS. Nathan Thomas Carr sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các
hoạt động khảo thí và nghiên cứu khoa học, đào tạo tại Trường Đại
học Ngoại ngữ bằng việc giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng
chương trình bậc Thạc sĩ về kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ và giúp xây
dựng Nhóm Nghiên cứu mạnh về Khảo thí của trường.

Điểm đến của nhiều vị khách đặc biệt: Là
một trường ngoại ngữ, ULIS luôn nhận được
sự quan tâm của nhiều vị khách đặc biệt đến
từ các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế,
tập đoàn lớn. Trong năm qua, Nhà trường đã
vinh dự tiếp đón: ông Trương Phúc Hằng –
Tham tán Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài
Bắc; ngài Saadi Salama – Đại sứ Nhà nước
Palestine tại Việt Nam; ông Eddie NG Hak
Kim – Cục trưởng Cục Giáo dục Hồng Kông;
ông K.V. Vnukov – Đại sứ đặc mệnh toàn
quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; bà Cecilia
Piccioni – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia
tại Việt Nam; ông Utsuda Shoei – Chủ tịch
Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản;… Dù là
đến thăm, trao đổi công việc, dự lễ hay thuyết
giảng thì các vị khách đều bày tỏ niềm yêu
mến với ngôi trường giàu truyền thống này.
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Xây dựng và ban hành nhiều văn bản phục vụ công tác quản lý, điều hành: Trong năm 2017,
Nhà trường đã xây dựng và ban hành một số văn bản đáng chú ý như: Quy trình quản lý đào tạo
sau đại học; Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa hoc và chuyển giao tri thức của giảng viên;
Quy định quản lý và sử dụng website; Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, NLĐ;
Quy chế chi tiêu nội bộ mới; Quy chế thực tập nghiệp vụ tại nước ngoài của sinh viên,…

Tích cực tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ: Trong năm 2017,
Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp
vụ cho cán bộ, giảng viên như: Tập huấn rà soát, thống kê đội ngũ CBKH theo ngành, chuyên ngành
đào tạo và lĩnh vực KH&CN; Tập huấn hoạt động Khoa học công nghệ năm học 2017-2018; bồi
dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho
Việt Nam cho giảng viên trường; Bồi dưỡng năng lực kiểm tra, đánh giá hướng chuẩn đầu ra cho
giảng viên, cán bộ trường; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên;

Hoạt động Công đoàn: Trong năm 2017, Công đoàn Đại học Ngoại ngữ đã có kết quả tích cực
trên cả 6 mảng là Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tham gia quản lý nhà trường; Công tác
chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động;
Hoạt động phong trào, hoạt động xã hội; Công tác nữ công; Công tác xây dựng công đoàn, tham
gia xây dựng Đảng. Công đoàn đã tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm như Ngày Phụ nữ Việt
Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Quốc tế Thiếu nhi; tổ chức giao hữu bóng đá; quyên góp ủng hộ
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;… và nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực khác.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

*Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX: Ngày 30/09/2017 tại hội trường Vũ Đình Liên
đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lần
thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có 118 đại biểu, tiêu biểu cho 753 cán bộ, viên chức,
đoàn viên công đoàn Nhà trường. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra BCH Công đoàn trường
gồm 15 đồng chí và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ
V (2017-2022) gồm 30 đồng chí. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo
của BCH và phương hướng hoạt động giai đoạn 2017-2022.



Hỗ trợ phát triển tài năng cho học sinh sinh viên: Học sinh, sinh viên Đại học Ngoại ngữ không
chỉ giỏi kiến thức ngoại ngữ mà còn rất đa tài. Để giúp các em phát triển năng khiếu, có sân chơi
thể hiện mình, tìm kiếm việc làm, trong năm 2017, Nhà trường có rất nhiều hoạt động hỗ trợ cho
các em như: Trao học bổng (KEB HANA, Quỹ One Asia, Đại sứ quán Qatar, Han Soo Kong, Chi hội
Montpellier-Hérault,…); Tổ chức chương trình thực tập tại Nhật Bản; Tổ chức Ngày hội việc làm và
các hoạt động giới thiệu việc làm khác, Tổ chức Ngày hội Nghiên cứu sáng tạo khởi nghiệp 2017,
Xây dựng hệ thống CLB Đại học và Chuyên Ngoại ngữ; Tổ chức các cuộc thi tài năng;…

*TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh trúng cử Đồng Phó Chủ tịch AALA:
Ngày 10/10/2017 trở thành dấu mốc quan trọng trong phát triển thương
hiệu khảo thí của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà
Nội khi Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Giám đốc Trung tâm Khảo
thí của Nhà trường đã trúng cử vị trí Đồng Phó Chủ tịch của Hiệp hội
Khảo thí Ngôn ngữ Châu Á (Asian Association for Language Assess-
ment, viết tắt: AALA), một tổ chức gồm các chuyên gia đầu ngành về
lĩnh vực khảo thí ngôn ngữ đến từ các quốc gia trong khu vực Châu Á.
Việc TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh trở thành Đồng Phó Chủ tịch của
AALA đã khẳng định uy tín to lớn của hoạt động khảo thí của Trường
Đại học Ngoại ngữ cũng như của Việt Nam trên trường quốc tế.

*Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường lần thứ XIX: Ngày 02/04/2017, Đại hội đại
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ XIX
nhiệm kỳ 2017–2019 đã long trọng diễn ra tại Hội trường Vũ Đình Liên.  Đại hội với sự tham gia của
gần 200 đại biểu từ các đơn vị đoàn đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên-thanh niên của Nhà trường
có nhiệm vụ tập trung trí tuệ phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh
niên trường trong nhiệm kỳ 2014 – 2017; khẳng định những kết quả đã đạt được, làm rõ những mặt
còn tồn tại, hạn chế; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nhận thức đầy đủ những yêu cầu
mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động của công tác Đoàn và
phong trào thanh niên trường trong nhiệm kỳ 2017 – 2019; bầu ra BCH Đoàn trường khóa XIX gồm
21 đồng chí, bầu 32 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu
Đoàn ĐHQGHN lần thứ V.
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Ghi dấu ấn tại các giải thưởng trong và ngoài nước:
Trong năm 2017, sinh viên ULIS và học sinh Chuyên
Ngoại ngữ đã giành được nhiều giải thưởng như: giải
Nhất nhóm THPT cuộc thi hùng biện Hosei cup lần thứ 3,
giải Nhất cuộc thi viết về Liên minh châu Âu năm 2017,
Quán quân cuộc thi Slam thơ tiếng Việt 2017, giải Nhất
và giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Nhật TOP J khối
THPT và Giọng hát tiếng Nhật THCS 2017, giải Vàng tại
hội nghị “Youth Environmental Summit” ở Singapore, giải
Nhất Olympic tiếng Nga dành cho các trường ĐH Việt
Nam lần thứ XIV, giải Nhất Olympic tiếng Nga lần thứ IX
tại Việt Nam, giải Nhất cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ
– Việt Nam 2017”,…

Chung tay vì cộng đồng: Hoạt động tình nguyện là một
trong những nét nổi bật của phong trào thanh niên tại
Trường Đại học Ngoại ngữ. Năm nay, các sinh viên
trường tiếp tục góp sức vì cộng đồng bằng các hoạt động:
Hiến máu nhân đạo, góp sức xây dựng con đường thanh
niên tự quản và vườn hoa thanh niên, lao động dọn dẹp
nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng
liệt sĩ, tặng quà cho học sinh vùng lũ, phát triển du lịch Hà
Nội,… Các hoạt động này đều nhằm phát huy truyền
thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, giáo
dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân
tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với
các đơn vị kết nghĩa.

HỌC SINH - SINH VIÊN



Hoạt động của học sinh, sinh viên quốc tế: Là một trường
đào tạo chuyên về ngoại ngữ, ULIS là nơi “ngụ cư” của nhiều
sinh viên quốc tế bao gồm: học sinh sinh viên tham gia các
chương trình trao đổi, sinh viên học đại học chính quy tại
trường, học sinh sinh viên tham gia các khóa bồi dưỡng tiếng
Việt và văn hóa Việt Nam ngắn hạn, lưu học sinh học tiếng Việt
lấy chứng chỉ,… Các học sinh sinh viên ngoài việc học cũng
được tham gia rất nhiều chương trình giao lưu, sự kiện kỷ niệm
tại trường và tham quan danh lam thắng cảnh.

Một số đoàn lưu học sinh nước ngoài trong năm 2017: Khóa
học tiếng Việt cho sinh viên Trường Đại học Keimyung khóa 1;
Khóa bồi dưỡng tiếng Việt dành cho học viên an ninh, cảnh sát
nước ngoài năm 2017; THCS-THPT Kobe; Chương trình trao
đổi ngôn ngữ và văn hóa cho sinh viên tổ chức REI 2017;
Trường TH Quảng Đông Hoa Kiều, Trường Albrecht-Thaer-
Gymnasium; Trường THPT Trường Vinh; JCFL khóa 2;...

MỘT SỐ SẢN PHẨM HỌC SINH SINH VIÊN TỰ THIẾT KẾ

Lịch tường Móc khóa và huy hiệu Áo ULIS-er Tạp chí CNN Zoom

Thành lập thêm các CLB Cựu sinh viên: Mạng lưới cựu
sinh viên ULIS ngày càng phát triển. Để giúp liên kết giữa
các cựu sinh viên và với Nhà trường, giúp hỗ trợ hoạt động
của các cựu sinh viên, trong năm 2017, Trường Đại học
Ngoại ngữ đã thành lập thêm CLB Cựu sinh viên Khoa
NN&VH Nhật Bản, Cựu sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc.
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KÝ TÚC XÁ
Gồm 1.040 phòng với diện tích 4.680 m2, Ký túc xá Trường Đại học
Ngoại ngữ là nơi ở của học sinh Chuyên Ngoại ngữ, sinh viên ULIS,
lưu học sinh quốc tế, sinh viên ĐHQGHN. Không gian thoáng đãng,
gần trường cùng những dịch vụ, tiện ích đi kèm khiến nơi đây trở thành
ngôi nhà thân thương với bao ULIS-er.

ULIS - SUNWAH
Tọa lạc ở vị trí đắc địa tại khu vực ĐHQGHN, Tòa nhà ULIS – SUN-
WAH được thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy đủ tiện nghi để sử dụng
cho các mục đích như tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, gặp mặt,
tọa đàm… Với quy mô gồm 01 hội trường lớn (180 chỗ) , 01 phòng hội
thảo lớn (80 chỗ), 02 phòng hội thảo nhỏ (30 chỗ) và phòng chờ VIP,
Tòa nhà ULIS – SUNWAH là nơi có thể đáp ứng được nhiều loại hình
hoạt động, sự kiện với đầy đủ những dịch vụ lựa chòn kèm theo như
khánh tiết, tiệc mặn, tiệc ngọt.

KHU LIÊN HỢP THỂ THAO
Được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2015,
Khu liên hợp thể thao của Trường Đại học Ngoại ngữ đán ứng được
hầu hết việc thi đấu và tập luyện các môn thể thao phổ thông như:
bóng đá 07 người, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rồ, cầu lông, tennis,
gym, yoga, võ thuật và các hoạt động thể thao tập thể khác. Đặc biệt,
nhà thi đấu có sức chứa 1.500 người và sân ngoài trời 2.000m2 sẽ là
nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện với quy mô lớn.

ULIS – ZONE7
Với đặc thù là căng tin phục vụ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của
trường, ZONE7 luôn thực hiện mục tiêu phi lợi nhuận với tiêu chí an
toàn, ngon miệng và tiện lợi. Dù vậy, với đội ngũ đầu bếp và nhân viên
tay nghề cao, cơ sở vật chất tiện nghi, ấm cúng, ZONE7 hoàn toàn có
thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong và ngoài trường về ẩm
thực, các món ăn đặc trưng của Việt Nam, từ suất ăn hàng ngày đến
các bữa tiệc chiêu đãi khách trong và ngoài nước.

GIẢNG ĐƯỜNG
Hệ thống giảng đường lớp học của trường với trên 200 phòng tiêu
chuẩn cao, bố trí tại 05 khu giảng đường được trang bị đầy đủ điều
hòa, máy chiếu, hệ thống loa tổng; 01 khu giảng đường được bố trí
400 máy tính xách tay, phòng dịch cabin, hệ thống học liệu, thư viện
phong phú với hơn 35.000 đầu sách. Cùng một lúc, hệ thống này có
thể đáp ứng cho một kỳ thi lên tới 6.000 thí sinh. Ngoài ra, Nhà trường
còn có thể đáp ứng tất cả các hoạt động dạy và học ngoài giờ hành
chính tại các khu giảng đường.

CƠ SỞ VẬT CHẤT



1. Về Đào tạo: Nâng cao chất lượng đào tạo ở các bậc học, các chương trình đào tạo, đảm bảo
tuyển sinh đủ về số lượng, đạt về chất lượng, quan tâm đặc biệt tới việc triển khai các CTĐT Chất
lượng cao theo Thông tư 23 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tuyển sinh Nghiên cứu sinh theo Quy
chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN
ngày 24/11/2017.

2. Về Khoa học công nghệ: Gia tăng các chỉ số về khoa học công nghệ thông qua việc thực hiện
nghiêm túc Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức của giảng viên tại
Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 1868/QĐ-ĐHNN ngày
15/9/2017, đảm bảo chất lượng và uy tín Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, hoàn thành đúng thời
hạn và hiệu quả Đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc và tổ chức
thành công Hội nghị Khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần 2.

3. Về công tác Học sinh, sinh viên: Đổi mới mạnh mẽ công tác HSSV, hỗ trợ việc làm, chuyển đổi
cơ chế từ “quản lý” người học sang “phục vụ, hỗ trợ và dịch vụ”, biến hoạt động thực tập nghiệp vụ
của sinh viên thành cơ sở để trau dồi phẩm chất, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện năng lực, tăng cơ
hội việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên.

4. Về Hợp tác phát triển: Chủ động đề xuất ý tưởng, tích cực tham gia, đóng vai trò nòng cột trong
thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án NNQG 2020 và các đề án, dự án khác của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Về Cơ sở vật chất – Trang thiết bị: Thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể về CSVC và
trang thiết bị của Trường giai đoạn 2016-2021, trong đó ưu tiên các kế hoạch nâng cấp CSVC khu
vực giảng đường, lớp học, gia tăng quỹ phòng học phục vụ đào tạo CLC và kế hoạch trang bị hệ
thống điều hòa nhiệt độ trong toàn bộ các giảng đường, lớp học.

6. Về Quản trị đại học: Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Dự thảo về tự chủ đại học ở Trường ĐHNN-
ĐHQGHN để chuẩn bị cho việc nhanh chóng thích ứng với những thay đổi về quản trị đại học, cơ
chế quản lý và tài chính của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN trong thời gian tới.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018
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