
ULIS FIRE
Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới

sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, giai đoạn 2020 - 2025



V



MỤC TIÊU CHUNG

⏷ Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa 

học và khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại

ngữ - ĐHQGHN theo hướng phát huy tính tự chủ, năng

động, sáng tạo, nâng cao khả năng tự học, trải

nghiệm và khám phá, năng lực nghiên cứu cho sinh

viên góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm có tính ứng dụng

cho xã hội.



V

100% được tiếp cận, có thông tin đầy đủ về Đề án

70% tham gia các hoạt động của Đề án

50% có các sản phẩm thể hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, 
nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp

30% có các sản phẩm tham gia hội thi, diễn đàn, hội nghị về đổi
mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp các cấp

10% có sản phẩm khoa học, ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp được
lựa chọn vào P.P.Bank

3 ý tưởng, đề tài khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp được triển
khai thực tế và cho ra sản phẩm có ích cho xã hội.

MỤC TIÊU CỤ THỂ



V 100% sinh viên

được tiếp cận, có thông tin đầy đủ về Đề án

2.301 người theo dõi

Duy trì tối thiểu 3 bài đăng/tuần



V

Các buổi gặp gỡ, chia sẻ online và offline với sinh viên



V

Các buổi gặp gỡ, chia sẻ online và offline với sinh viên



V 70% sinh viên

tham gia các hoạt động của Đề án

Các hoạt động đào tạo: tọa đàm, hội nghị



V
Các triển lãm khoa học



V 50% sinh viên

có các sản phẩm thể hiện hoạt động ĐMST-NCKH-KN



V 50% sinh viên

có các sản phẩm thể hiện hoạt động ĐMST-NCKH-KN



V 50% sinh viên

có các sản phẩm thể hiện hoạt động ĐMST-NCKH-KN



V



V 30% sinh viên

có các sản phẩm tham gia hội thi, diễn đàn, hội nghị về đổi mới

sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp các cấp



43 đề tài NCKH – ĐMST - KN







Dự án



Dự án



GIẢI 3 NCKH

CẤP ĐHQGHN



● 14 công trình NCKH gửi diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu
2021



V







V 10% sinh viên

có các sản phẩm thể hiện hoạt động ĐMST-NCKH-KN



V 3 ý tưởng, đề tài khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp

được triển khai thực tế và cho ra sản phẩm có ích cho xã hội.



V

NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI



V

NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI

1. Những bỡ ngỡ ban đầu trong quá trình thực hiện

- Về phía giáo viên: vẫn quen với quy trình NCKH cũ

- Mô hình Trợ lý nghiên cứu chưa được nhân rộng do giáo viên

chưa coi trọng việc cho phép sinh viên tham gia nghiên cứu cùng,

mặc dù mô hình này đã được thực hiện một cách rất hiệu quả tại

Khoa NN&VH Các nước nói tiếng Anh.

- Giáo viên hướng dẫn chưa dành nhiều thời gian hỗ trợ sinh viên,

thiếu kinh nghiệm và kĩ năng NCKH.



V

NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI

2. SV còn thiếu kĩ năng và động lực làm NCKH nên đến

vòng gửi bản NCKH hoàn thiện thường bỏ cuộc; thiếu kĩ

năng làm dự án nên mới dừng lại bước ý tưởng, thiếu

tương tác nhóm nên khi đưa dự án vào thực hiện thì

nhóm không quyết tâm và đồng hành đi tiếp với nhau.

- Vẫn còn phụ thuộc nhiều vào sự trợ giúp bên ngoài,

chưa thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.



V

NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI

3. Sv Ulis chưa có tư duy về mặt KT tài chính, chưa cọ xát

nhiều với thực tế xã hội nên khả năng dự án được thương

mại hóa chưa cao. hướng khắc phục: kết nối nhóm với

các trường trong VNU: dự án góc cafe sáng tạo để kết

nối nhóm các trường VNU chưa thực hiện được do COvid



V

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP



V

PHỐI HỢP VỚI CÁC KHOA ĐÀO TẠO

- Tổ chức nhiều hơn các chương trình tọa đàm, hướng

dẫn kĩ năng NCKH-ĐMST-KN dành cho sinh viên các

khoa.



V

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG FIRE

- Mỗi năm, văn phòng đề án đứng ra làm đầu mối tổ

chức 02 dự án NCKH-ĐMST-KN với quy mô lớn để thu

hút sinh viên tham gia. Các dự án này cần kết nối với các

nguồn lực ngoài trường, góp phần mang lại nguồn thu

và hình ảnh cho nhà trường



V

Tăng cường kết nối nguồn lực xã hội

Kết nối với các doanh nghiệp nhằm:

- Tìm kiếm cơ hội nghiên cứu

- Xã hội hóa kinh phí cho các hoạt động

của đề án



V

Kịp thời động viên, khích lệ, tuyên dương, khen thưởng

Đối với sinh viên

- Cộng điểm rèn luyện

- Cộng điểm Hồ sơ thực tập

- Thay thế điểm môn học tương đương

Đối với giảng viên hướng dẫn

- Tính giờ điểm NCKH, hỗ trợ kinh phí

- Ưu tiên các công trình của giáo viên cho

sinh viên tham gia cùng.



CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ

ĐÃ LẮNG NGHE!



FOSTERING

INNOVATION

RESEARCH

ENTREPRENEURSHIP


