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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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Đơn vị đào tạo

Khoa Sư phạm tiếng Anh
Khoa NN&VH các nước nói
tiếng Anh
Khoa Tiếng Anh
Khoa NN&VH Pháp
Khoa NN&VH Nga
Khoa NN&VH Trung Quốc
Khoa NN&VH Nhật Bản
Khoa NN&VH Đức
Khoa NN&VH Hàn Quốc
Khoa Sau đại học
Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng
Ngoại ngữ
Bộ môn Tâm lý giáo dục 
Bộ môn NN&VH Việt Nam 
Bộ môn NN&VH Ả Rập 
Trường THPT Chuyên Ngoại
ngữ

Phòng chức năng

Phòng Hành chính – Tổng hợp
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Đào tạo
Phòng Khoa học – Công nghệ
Phòng Chính trị & Công tác
HSSV
Phòng Hợp tác & Phát triển
Phòng Kế hoạch – Tài chính
Phòng Thanh tra & Pháp chế
Phòng Quản trị

Trung tâm

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục
Ngoại ngữ, Ngôn ngữ & Quốc tế
học
Trung tâm CNTT – TT&HL
Trung tâm Khảo thí
Trung tâm Đảm bảo chất lượng
Trung tâm Phát triển nguồn lực

Hội đồng chuyên môn

Hội đồng Khoa học và Đào
tạo
Hội đồng tư vấn Hợp tác Phát
triển

Các tổ chức đoàn thể

Ban Chấp hành Công đoàn 
Đoàn Thanh niên
Hội Sinh viên 
Hội Cựu giáo chức

Ban Giám hiệu
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiệu trưởng
TS. Đỗ Tuấn Minh

Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Ngô Minh Thủy

Phó Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Xuân Long

Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Lâm Quang Đông



11 Khoa đào tạo
3 Bộ môn
1 Trường THPT chuyên
9 Phòng chức năng
5 Trung tâm trực thuộc Trường
7 Trung tâm trực thuộc Phòng
1 Tạp chí khoa học chuyên ngành

783 Cán bộ
635 Cán bộ giảng dạy
148 Chuyên viên
3 Giáo sư
19 Phó Giáo sư
119 Tiến sĩ
365 Thạc sĩ
50 Cán bộ đang học tập ở nước ngoài
69 Cán bộ quốc tế

18 Ngành đào tạo
5577 Sinh viên chính quy 
2085 Học sinh THPT
228 Sinh viên quốc tế
77 Nghiên cứu sinh
508 Học viên cao học

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường một năm: 92,5 %

NHỮNG CON SỐ 2018



SỰ KIỆN VÀ THÀNH TỰU TIÊU BIỂU
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~ Cùng nhau kiến tạo cơ hội – Creating opportunities together ~



TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO QUỐC TẾ ONE ASIA HANOI 2018

Từ ngày 3 đến ngày 4/8/2018, tại Khách sạn Lotte-Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế One Asia tại
Hà Nội 2018 với chủ đề “Hy vọng tương lai”. Hội thảo do Quỹ One Asia phối hợp với Trường ĐH
Ngoại ngữ – ĐHQGHN đăng cai tổ chức đã thu hút hơn 600 đại biểu (trong đó có 525 đại biểu quốc
tế) đến từ 300 trươǹg đaị hoc̣ và cao đẳng thuộc 31 quốc gia châu A ́va ̀cać khu vực khać trên thế
giơí. Hôị thaỏ la ̀diêñ đaǹ cho cać chińh khaćh, cać nha ̀quan̉ ly ́va ̀cać nha ̀khoa hoc̣ chia se ̉kiêń
thưć, y ́tươn̉g, kinh nghiêṃ, caćh lam̀ hiêụ qua ̉nhăm̀ thưc̣ hiêṇ tôn chi ̉la ̀taọ lâp̣ côṇg đôǹg châu Á
trong tương lai không xa. Hôị thaỏ bao quat́ cać chu ̉đê ̀đa daṇg như tiêń triǹh hiǹh thaǹh, taọ lâp̣
Côṇg đôǹg châu A,́ chińh tri,̣ kinh tê,́ môi trươǹg, xa ̃hôị, lic̣h sư,̉ giaó duc̣, tư tươn̉g, triêt́ hoc̣, tôn
giaó, văn hoa,́ nghê ̣thuâṭ, truyêǹ thông va ̀nhưñg vâń đê ̀liên quan khać.

Đề án đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng
bổ trợ cho sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN, giai đoạn
2018-2020 (Tên rút gọn: Đề án học tập qua trải nghiệm
– Tên tiếng Anh: The Learning by Doing Project/ LBD
Project) được ký quyết định ban hành vào ngày
1/6/2018. 

Mục tiêu chung của đề án là đổi mới hoạt động thực
hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên
trường thông qua việc xây dựng Hồ sơ thực tập theo
hướng tích hợp các hoạt động, tạo ra môi trường rèn
luyện kỹ năng, phẩm chất và thái độ đồng thời nâng cao
tính chủ động, tích cực của sinh viên nhằm tăng cơ hội
việc làm cho sinh viên trong quá trình học tập và ngay
sau khi ra trường. Đề án học tập qua trải nghiệm bao
gồm 5 nội dung (từ khóa) quan trọng là “Học đi đôi với
hành”, “Hồ sơ thực tập”, “Thực hành”, “Thực tập” và
“Các kỹ năng mềm” sẽ được thể hiện qua các sản phẩm
cụ thể.

BAN HÀNH VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI THỰC HÀNH, THỰC TẬP
VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BỔ TRỢ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG GIAI
ĐOẠN 2018-2020



TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CÓ HIỆU QUẢ 3 CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO THEO THÔNG TƯ 23/2014 CỦA BỘ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (NGÔN NGỮ NHẬT, HÀN, TRUNG)

Trong đợt tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN có khoảng 1.500 em trúng
tuyển và nhập học ở 18 ngành đào tạo đại học chính quy, có 132 sinh viên nhập học hệ liên kết
quốc tế và 312 sinh viên nhập học CTĐT thứ hai. Ở bậc THPT, Chuyên Ngoại ngữ chào đón 833
tân học sinh K50. Ở bậc sau đại học, Nhà trường tiếp nhận 141 học viên cao học, 10 NCS.

Trong thành công của công tác tuyển sinh năm nay, một điểm đáng chú ý là Nhà trường đã tuyển
sinh thành công 322 em sinh viên CTĐT CLC theo Thông tư 23 (CLC Ngôn ngữ Trung Quốc, CLC
Ngôn ngữ Hàn Quốc và CLC Ngôn ngữ Nhật Bản). Đây là các chương trình mới bắt đầu được triển
khai từ năm nay nhưng đã thu hút sự quan tâm đông đảo của thí sinh và phụ huynh. Các CTĐT này
được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao với cam kết
chất lượng cao về chương trình học, chuẩn đầu ra, cơ sở vật chất,… với nhiều chính sách đặc biệt.
Các CTĐT CLC đều đang được triển khai và thu nhận được những phản hồi tích cực.

XÂY DỰNG THÀNH CÔNG 3
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT
LƯỢNG CAO THEO THÔNG TƯ
23/2014 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO (NGÔN NGỮ ANH,
PHÁP, ĐỨC)

Trong năm 2018, với định hướng đầu tư phát
triển giáo dục đào tạo chất lượng cao, Nhà
trường tiếp tục xây dựng và hoàn thành thêm 3
CTĐT CLC mới là Ngôn ngữ Anh CLC, Ngôn
ngữ Pháp CLC, Ngôn ngữ Đức CLC. Các
chương trình này sẽ bắt đầu triển khai tuyển
sinh từ năm 2019.

TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO
TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CỦA
TRƯỜNG

Năm 2018, Trường Đại học Ngoại – Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục triển khai công tác tăng cường,
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển.
Một số dự án đã được thực hiện là: Cải tạo và bổ sung thêm 10 phòng học ở các khu nhà B2 và C2;
hoàn thành lắp đặt hệ thống điều hòa, máy chiếu cho 100% số lượng phòng học (192 phòng); lắp
đặt hệ thống camera tại nhà A2; lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí trong khu vực trường; mở cửa Không
gian tự học của sinh viên,...
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HOÀN THÀNH ĐÚNG THỜI HẠN VÀ VƯỢT MỨC CÁC SẢN PHẨM VỀ
ĐỀ TÀI KHOA HỌC TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC THUỘC CHƯƠNG
TRÌNH TÂY BẮC

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” (gọi tắt là Đề tài Tây Bắc) thuộc Chương trình Tây Bắc là dự
án trọng điểm cấp Nhà nước lớn nhất từ trước đến nay mà Nhà trường đã đấu thầu thành công,
được Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Chương trình phê duyệt và ký hợp đồng ngày 30/10/2017.
Được thừa hưởng các thành quả của các công trình nghiên cứu đi trước, trên quan điểm kế thừa
những giá trị trong kho tàng văn hóa bản địa, tiếp thu những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết
từ những dự án, 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.

Sau một năm tích cực triển khai, Đề tài đã hoàn thành đúng kế hoạch và vượt mức với hệ thống
sản phẩm cụ thể có tính ứng dụng cao phù hợp với nhu cầu của xã hội.  Tổng cộng có 35 sản phẩm
bao gồm 14 chương trình và 21 tài liệu đã được Nhà trường thiết kế và biên soạn trong khuôn khổ
đề tài cấp Nhà nước mã số KHCN-TB.26X/13-18.

BAN HÀNH VÀ TRIỂN KHAI ÁP DỤNG
KHUNG NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HỌC
SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ
VÀO VIỆC TỔ CHỨC DẠY, HỌC VÀ RÈN
LUYỆN

Ngày 29/12/2017, TS. Đỗ Tuấn Minh - Hiệu Trưởng Trường Đại
học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số
2728/QĐ-ĐHNN ban hành Khung phẩm chất và năng lực học
sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (còn gọi là Chân dung
của học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ). Khung phẩm chất và
năng lực học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ quy định
các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh,
quy định những nguyên tắc và định hướng chung cho các hoạt
động giáo dục của Trường (hoạt động dạy học, hoạt động bổ
trợ và hoạt động ngoại khóa). Theo đó, một học sinh phải có
đủ 10 năng lực gồm: thấu hiểu bản thân, tự chủ và tự học; giao
tiếp, hợp tác và lãnh đạo; giải quyết vấn đề, năng động và sáng
tạo; ngôn ngữ; tính toán; tìm hiểu tự nhiên và xã hội; công
nghệ; tin học; thẩm mỹ; thể chất. Bảy phẩm chất gồm: yêu
nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tự trọng, chăm chỉ và
kỷ luật. Khung năng lực và phẩm chất đã và đang được áp
dụng vào việc tổ chức dạy, học và rèn luyện tại Trường THPT
Chuyên Ngoại ngữ với những hiệu quả tích cực.



TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 3 KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TOÀN QUỐC
CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH THPT CHUYÊN, SINH VIÊN CHUYÊN VÀ
KHÔNG CHUYÊN CÁC TRƯỜNG CĐ-ĐH TRONG CẢ NƯỚC

Năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã tổ chức thành công 3 kỳ thi Olympic tiếng
Anh toàn quốc là: Olympic tiếng Anh không chuyên dành cho sinh viên các trường đại học và cao
đẳng trên toàn quốc (9/12); Olympic tiếng Anh chuyên dành cho sinh viên các ngành tiếng Anh tại
các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc (30/11); Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh
các trường THPT chuyên trên toaǹ quôć (2/11). Trong những năm trước, Nhà trường đã tổ chức
một số cuộc thi tương tự nhưng đây là lần đầu tiên Trường được Đề án NNQG, Bộ GD&ĐT giao tổ
chức cả 3 cuộc thi lớn này.

ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BỒI
DƯỠNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VỀ KHẢO THÍ NGOẠI NGỮ VÀ PHÊ
DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

Trong năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm
vụ tổ chức bồi dưỡng cán bộ chuyên trách về khảo thí ngoại ngữ (theo quyết định số 2140/BGDĐT-
QLCL ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ G&ĐT về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ chấm
thi và cán bộ ra đề thi tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.Triển khai quyết định
này, Nhà trường đã đã tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng nâng cao năng lực khảo thí cho các giảng viên
của nhiều trường đại học như: trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, trường Đại học Hà Nội, trường Đại
học Thái Nguyên, trường Đại học Tây Bắc, trường Đại học Thủ Đô, trường Đại học Hồng Đức,
trường Đại học Vinh, trường Đại học Hải Phòng,...

Sau đó, Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng
cho Việt Nam cũng được Bộ GD&ĐT phê duyệt và Nhà trường chính thức trở thành điểm tổ chức
thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
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TỔ CHỨC TRỌNG THỂ LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA
ANH VĂN VÀ 40 NĂM THÀNH LẬP KHOA TẠI CHỨC

Tháng 11/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức 2 lễ kỷ niệm lớn
là kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Anh Văn (Tiền thân của 3 khoa là Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa
tiếng Anh và Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Các nước nói tiếng Anh) vào ngày 18/11 và kỷ niệm 40
năm thành lập Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ (trước là Khoa Tại chức) vào ngày 3/11. Đây
là hai khoa có lịch sử lâu đời và có nhiều đóng góp trong đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ của
trường. Lễ kỷ niệm là cơ hội để nhìn lại chặng đường đã trải qua, là dịp giao lưu giữa giảng viên,
cựu sinh viên các khóa. Bên cạnh các lễ kỷ niệm là các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa nghệ
thuật, triển lãm,.. đặc sắc.

Video 10 sự kiện và thành tựu năm 2018: https://youtu.be/_elldEunTQs

Ngày 8/6/2018, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết
định số 1868/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo,
quản lý. Theo đó, PGS. TS. Lâm Quang Đông chính thức được bổ 
nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNN từ ngày 15/6. 

PGS. TS. Lâm Quang Đông nguyên là Trưởng phòng Khoa học
Công nghệ và hiện vẫn kiêm nhiệm là Tổng Biên tập tạp chí
Nghiên cứu Nước ngoài trực thuộc trường. PGS.TS. Lâm Quang
Đông đa ̃gian̉g daỵ tiêńg Anh bâc̣ đaị hoc̣ tư ̀năm 1989, tôt́ nghiêp̣
Thac̣ si ̃ ngaǹh Gian̉g daỵ tiêńg Anh cho ngươì phi ban̉ ngữ
(TESOL) taị Đaị hoc̣ Boston, Hoa Ky ̀năm 1995. Ông bảo vệ thành
công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học tại Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN năm 2007 và được phong Phó
Giáo sư năm 2013. Ngày 8/8/2018, tại Hội nghị Tổng kết năm học
2017-2018, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết
định bổ nhiệm PGS. TS. Lâm Quang Đông giữ chức Phó Hiệu
trưởng Nhà trường. 

PGS. TS. LÂM QUANG ĐÔNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Triển khai giảng dạy tiếng
Tây Ban Nha và Italia: Năm
học 2018-2019, Nhà trường chính
thức đưa tiếng Tây Ban Nha và
Italia vào giảng dạy tại trường như
là Ngoại ngữ hai, hướng tới xây
dựng các ngành đào tạo này trong
tương lai. Để phục vụ công tác này,
Nhà trường đã mở các lớp tiếng
cho giảng viên.

Khai giảng lớp Thạc sĩ liên kết quốc tế
Đức khóa 1: Ngày 7/5/2018 tại hội trường
ULIS-Sunwah đã diễn ra Lễ khai giảng Khóa I
Chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ
Thạc sĩ chuyên ngành “Ngôn ngữ Đức“ và “Tiếng
Đức là ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối
cảnh Việt Nam – Đức“ do Trường Đại học Ngoại
ngữ – ĐHQGHN và Trường Đại học Leipzig
(CHLB Đức) cùng cấp bằng và do Liên minh Châu
Âu (Chương trình Erasmus+) và Cơ quan Trao đổi
Hàn lâm Đức (DAAD) tài trợ. Chương trình được
phê duyệt vào ngày 01/06/2017. Quy mô tuyển
sinh hàng năm là 10 học viên (mỗi trường 5 học
viên). Khóa tuyển sinh đầu tiên đã có 2 học viên
người Đức và 5 học viện Việt Nam trúng tuyển.

Khai giảng khóa Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam: Ngày
24/10/2018, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế “Bước tiến mới trong giảng dạy ngôn ngữ
và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam” do Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc
tế Hàn Quốc và Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức đã diễn ra lễ khai giảng
khóa đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc đầu tiên tại Trường và cũng là khóa đầu tiên tại
Việt Nam. Năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN triển khai tuyển sinh chương trình
đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc trình độ thạc sĩ đầu tiên. Đã có 9 học viên trúng tuyển
đợt 1 và 4 học viên trúng tuyển đợt 2 trong kỳ tuyển sinh năm nay. 
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ĐÀO TẠO



Tổ chức hội thảo khoa học: Trong năm 2018, 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 khoa học quốc gia 2018: “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc
tế học tại Việt Nam”, Hội thảo quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh
hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn”, Hội thảo quốc tế “Bước tiến mới trong giảng dạy ngôn ngữ
và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam”, Hội thảo khoa học quốc tế dành cho HVCH và NCS năm 2018,
Hội thảo Khoa học Quốc tế “Giảng dạy tiếng Hán Khu vực Văn hóa Chữ Hán” lần thứ 3, Tọa đàm
quốc tế “Hợp tác ở Đông Á và phát triển nguồn nhân lực”, Tọa đàm ”Sử dụng Sách Giáo Khoa trong
giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam”, Tọa đàm “Xây dựng mô hình cộng đồng nghiên cứu giữa cán bộ
hướng dẫn với học viên cao học/NCS”, Tọa đàm của các nhà khoa học về đào tạo sau đại học và
phát triển khoa học công nghệ, Toạ đàm chuyên môn “EdCamp Vietnam 2018”, Tọa đàm “Phương
pháp nghiên cứu định lượng”,…

Xuất bản theo kế hoạch Tạp
chí Nghiên cứu nước ngoài:
Năm 2018, Tạp chí Nghiên cứu
nước ngoài hay còn được biết đến
với tên gọi VNU Journal of Foreign
Studies, ấn phẩm khoa học chính
thức và độc lập của Trường Đại học
Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà
Nội, đã xuất bản đúng theo kế
hoạch với 6 số (3 số tiếng Việt và 3
số tiếng Anh, trong đó có 1 số tiếng
Anh kỷ niệm 60 năm thành lập
Khoa Anh Văn).

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ



Ký kết với các đối tác: Năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục phát triển mạnh trong
công tác hợp tác phát triển. Cụ thể, các đơn vị đã có ký kết hợp tác với trường trong năm nay là:
Tokushin Group (Nhật Bản), Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand), Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Mohammed V-Rabat (Vương quốc Maroc), Tổ chức GEC
(Tây Ban Nha), Tổ chức Giáo dục IDP (Việt Nam), LG Display Việt Nam Hải Phòng, Tập đoàn Giáo
dục Toàn cầu GES, Trường Đại học Nữ sinh Dongduk (Hàn Quốc), Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu
Giấy, Tổng cục An ninh Quốc phòng Hàn Quốc, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Sở Giáo dục và
Đào tạo Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh
Vĩnh Phúc, Tổ chức pháp nhân Khai thác nhân lực hải ngoại (Nhật Bản),… 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 học sinh sinh viên, thực tập tại nước ngoài,
nhận học bổng,…

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: Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
Marie Royce, Đại sứ Maroc tại Việt Nam Azzed-
dine Farhane, Tổng tư lệnh Tổng cục An ninh
Quốc phòng Hàn Quốc - Trung tướng Lee Seok
Gu, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn
hóa/Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Etienne
Rolland-Piegue, Đại biện Đại sứ quán Libya
Salah A.A. Alturki,… 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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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN



Thành lập Trung tâm Hợp tác Đông Á thuộc Phòng Hợp tác Phát triển: Ngày
29/03/2018, tại tọa đàm quốc tế với chủ đề “Hợp tác ở Đông Á và phát triển nguồn nhân lực” đã
diễn ra lễ công bố quyết định số 549/QD-ĐHNN về việc thành lập Trung tâm Hợp tác Đông Á
(CEAREC) trực thuộc Phòng Hợp tác Phát triển. TS. Bùi Đình Thắng – Phó Trưởng phòng HTPT
được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm. Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động hợp tác
nghiên cứu và hợp tác giáo dục về ngôn ngữ, kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử, đất nước học…
trong khu vực Đông Á. Từ khi thành lập, Trung tâm đã tham gia triển khai một số hoạt động như: t
ổ chức Tọa đàm Quốc tế “Hợp tác ở Châu Á và phát triển nguồn nhân lực”, giảng dạy học phần
“Tìm hiểu Cộng Đồng Châu Á”,…

Khai trương văn phòng hợp tác giữa ĐHQGHN và FEFU: Ngày 10/12/2018, tại Trường
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương Văn phòng hợp tác giữa Đại
học Quốc gia Hà Nội và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông. Văn phòng hợp tác giữa ĐHQGHN
và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông đặt tại tầng 4 nhà A1, ULIS nằm trong chương trình hợp
tác giữa ĐHQGHN và FEFU. Đây là cơ sở để phát triển quan hệ hợp tác giữa hai trường, tổ chức
các hoạt động như: tuyển thực tập sinh, phổ biến văn hóa, trao đổi sinh viên. Ở chiều ngược lại,
ĐHQGHN cũng sẽ mở văn phòng tại FEFU trong thời gian tới.

HỌC SINH - SINH VIÊN
Ghi dấu ấn tại các giải thưởng trong và ngoài nước: Trong năm 2018, sinh viên ULIS
và học sinh Chuyên Ngoại ngữ đã giành được nhiều giải thưởng như: Huy chương Vàng tại Hội
nghị thượng đỉnh môi trường Singapore 2018, giải Nhất môn tiếng Pháp trong kỳ thi Học sinh giỏi
Quốc gia năm 2018, giải Nhất tại cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật TOPJ 2018, giải Nhất nhóm Đại học
tại Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Hosei lần thứ 4, giải thưởng của Hội đồng Bộ trưởng Văn hóa
Đức, giải thưởng KOVA năm 2018 cho sinh viên triển vọng, giải Ba Cuộc thi Tài năng Sinh viên tiếng
Trung Quốc lần thứ I khu vực phía Bắc, giải Đặc biệt cá nhân trong cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ”
dành cho học sinh THPT lần thứ 11 vòng thi tại Việt Nam, giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ
Chí Minh “Con đường ánh sáng”, giải Ba cuộc thi Teen Talk 2018, giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng
Nga lần thứ X, giải Ba cuộc thi Tranh biện quốc tế tại Nhật Bản, giải Nhì VNU Cup, giải Nhất cuộc
thi Hùng Biện Người Hà Nội 2018,…



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 đường, lao động dọn dẹp
nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tặng quà cho các gia đình chính
sách,… 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.
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Học sinh CNN có kết quả THPTQG ấn tượng ở môn Ngoại ngữ: Trong kỳ thi THPT
Quốc gia 2018, toàn trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có 443 thí sinh dự thi. Mặc dù điểm ngoại
ngữ của thí sinh cả nước giảm so với năm trước, kết quả môn tiếng Anh của học sinh THPT Chuyên
Ngoại ngữ đạt được vẫn rất cao: Điểm TB môn tiếng Anh của học sinh Chuyên Ngoại ngữ là 8.96
đối với các lớp chuyên Anh và 8.65 đối với các lớp chuyên Nga-Pháp-Trung-Đức-Nhật thi bằng tiếng
Anh. Ở cả hai khối lớp đều có những học sinh đạt điểm tuyệt đối, toàn trường có 7 học sinh đạt
điểm 10 môn tiếng Anh trên tổng số 28 học sinh của Hà Nội và 76 học sinh của cả nước. Kết quả
thi các môn tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật cũng rất cao. Điểm TB tiếng Nhật là 9.02, tiếng Đức
9.1, tiếng Nga 8.87, tiếng Pháp 8.65, tiếng Trung 8.37. Ở môn tiếng Nhật cũng có học sinh đạt điểm
10.

Hỗ trợ phong trào khởi nghiệp: Năm
2018, Nhà trường đã đẩy mạnh hỗ trợ phong
trào khởi nghiệp cho sinh viên bằng các hoạt
động như: tổ chức các khóa học kỹ năng, tổ
chức các buổi nói chuyện về khởi nghiệp, tư
vấn cho sinh viên khởi nghiệp và đặc biệt là
phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp ULIS
2018 với kết quả trao hai giải Nhất cho hai dự
án “C-trans” và “Protect X”.



Hoạt động của 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 ULIS và học sinh Chuyên Ngoại ngữ cũng được trao đổi theo chiều ngược lại), 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 tại trường cũng được tham gia rất nhiều chương trình giao lưu, sự kiện kỷ niệm tại
trường và tham quan danh lam thắng cảnh. 

Hỗ trợ phát triển tài năng: 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 2018, Nhà trường có rất nhiều hoạt động hỗ trợ cho các em như: Trao học bổng
(KEB HANA, Lotte, Shinnyo, Mitsubishi, Kumho Asiana, Yamada, Đại sứ quán Qatar, Han Soo Kong,
Hội hữu nghị Pháp-Việt,…); Giới thiệu các chương trình trao đổi sinh viên hoặc học tập chuyển tiếp
nước ngoài; 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, Xây dựng hệ
thống CLB Đại học và Chuyên Ngoại ngữ; Tổ chức các cuộc thi tài năng;…



Hoạt động Công đoàn: Trong năm 2018, 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 giải bóng đá nữ; quyên góp ủng hộ sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn;… và nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực khác. Đặc biệt, Nhà trường
đã tham gia Hội diễn văn nghệ Công đoàn ĐHQGHN 2018 giành 1 giải Nhì tập thể và 1 giải Nhất
cho tiết mục đặc sắc nhất, tham gia giải bóng đá Công đoàn ĐHQGHN 2018 và giành giải Vô địch.

Tổ chức nhiều ngày hội lớn: Năm 2018 tiếp tục là một năm có nhiều năm diễn ra nhiều ngày
hội tại ULIS, có thể kể đến như: Ngày hội quốc tế Pháp ngữ, ngày hội văn hóa Hàn Quốc, ngày hội
quốc tế tiếng Ả Rập, Ngày hội sinh viên Nghiên cứu Sáng tạo Khởi nghiệp, ngày hội việc làm,…
Ngoài nhằm hỗ trợ học tập, nghiên cứu và việc làm, những ngày này là dịp để các thế hệ giảng
viên, cán bộ, sinh viên, cựu sinh viên, học sinh giao lưu, kết nối. Đồng thời, đây cũng là cơ hội phổ
biến ngôn ngữ và văn hóa các quốc gia này.
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CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Bắt đầu tổ chức thi IELTS: Ngày 20/4/2018, Trường Đại
học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết
hợp tác chính thức với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam
(Văn phòng đại diện IELTS) về việc tổ chức kỳ thi kiểm tra
tiếng Anh quốc tế IELTS tại ULIS. Theo đó, Trường ĐH Ngoại
ngữ – ĐHQGHN trở thành Đối tác chính thức của Tổ chức
Giáo dục IDP (Tổ chức đồng sở hữu bài thi IELTS – Interna-
tional English Language Testing System tại Việt Nam). Các kỳ
thi IELTS của IDP được tổ chức thường xuyên và định kỳ tại
Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ tháng 5/2018. Bên cạnh các
chương trình ôn luyện thi IELTS do các giảng viên của ĐHNN-
ĐHQGHN thực hiện, hai bên cũng thỏa thuận tổ chức thường
xuyên các khoá tập huấn về kỹ năng thực hiện bài thi IELTS
và các kì thi thử miễn phí cho các học viên và thí sinh đăng ký
ôn luyện và dự kì thi IELTS của IDP tại Trường.



1. Về Đào tạo: Tuyển sinh và tổ chức đào tạo có hiệu quả các CTĐT chất lượng cao Ngôn ngữ
Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn và Trung Quốc;

2. Về Khoa học công nghệ: Hiện thực hóa các giải pháp để giảng viên hoàn thành nhiệm v ụ
NCKH và chuyển giao tri thức; Tổ chức thành công các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế;

3. Về công tác Học sinh, sinh viên: Đổi mới toàn diện công tác thực hành, thực tập v à
phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên;

4. Về Hợp tác phát triển: Đẩy mạnh hợp tác về giáo dục ngoại ngữ, khảo thí, đổi mới nội
dung và phương thức bồi dưỡng giáo viên; gia tăng số lượng sinh viên quốc tế đến Trường v à
sinh viên ĐHNN đi học theo các chương trình ngắn hạn và dài hạn;

5. Về Cơ sở vật chất – Trang thiết bị: Khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở vật chất,
trang thiết bị hiệu quả và bền vững, phục vụ tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo v à
hợp tác phát triển của Trường; 

6. Về Quản trị đại học: Triển khai các chương trình bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ
giảng viên và chuyên viên các đơn vị trong Trường

ULIS VÀ BÁO CHÍ

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019
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ULIS TRONG TÔI



KÝ TÚC XÁ
Gồm 1.040 phòng với diện tích 4.680 m2, Ký túc xá là nơi ở của
học sinh Chuyên Ngoại ngữ, sinh viên Đại học Ngoại ngữ, lưu học
sinh quốc tế và sinh viên trong 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 gần cổng ĐHQGHN, Tòa nhà
ULIS – SUNWAH 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 chọn 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 đáp
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, 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.

KHU TỰ HỌC CHO SINH VIÊN
Bắt đầu mở cửa từ tháng 12/2018, Khu tự học cho sinh viên là nơi
sinh viên ULIS quản lý và sử dụng. Được bố trí đẹp mắt, đây là nơi
thích hợp cho các hoạt động học tập, đọc sách, sinh hoạt nhóm,..

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.
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