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I. SỰ CẦN THIẾT MỞ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

  

Những năm qua, Việt Nam rất quan tâm việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, liên kết 

đào tạo với nước ngoài. Chính phủ đã tập trung kiện toàn chính sách cho hoạt động này. 

Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại 

học được ban hành đã thúc đẩy quá trình tự chủ đại học, đẩy mạnh kiểm định chất lượng 

giáo dục, mở ra nhiều hơn nữa cơ hội liên kết đào tạo, thu hút các trường đại học xuất 

sắc trong khu vực và trên thế giới vào Việt Nam. Liên kết đào tạo không chỉ nhằm mục 

đích trước mắt là giải quyết nơi học và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh. Liên kết đào tạo còn có một mục tiêu xa hơn, chiến lược hơn, đó là nhập 

khẩu công nghệ giáo dục tiên tiến, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và góp phần hiện đại 

hóa nền giáo dục đại học Việt Nam. Thực tiễn hoạt động của các cơ sở đào tạo tại Việt 

Nam cho thấy rằng các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu 

không hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo chất lượng đào tạo và cung cấp nhân lực đạt 

tiêu chuẩn quốc tế thì cũng không thể tích luỹ và thực hiện các nhiệm vụ lâu dài. 

Trong bối cảnh Việt Nam chính thức gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN và trở 

thành thành viên CPTPP, EVFTA, việc sở hữu bằng cấp từ các trường đại học uy tín trên 

thế giới sẽ giúp các bạn trẻ có cơ hội cạnh tranh trong xu hướng nghề nghiệp toàn cầu. 

Nắm bắt nhu cầu đó, các chương trình liên kết đào tạo đang xuất hiện ngày càng nhiều 

và nhanh chóng được các bậc phụ huynh và học sinh đón nhận. Các bạn trẻ ngày nay 

hoàn toàn có nhiều lựa chọn “hợp lý” và “hợp thời” hơn bằng những cánh cửa mở rộng 
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khác. Các chương trình liên kết đào tạo với những ưu điểm vượt trội đã và đang thu hút 

được sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh và các bạn học sinh cuối cấp. Nó không chỉ 

giúp giảm bớt áp lực cuộc đua vào Đại học, mà còn mang đến cho các bạn trẻ cơ hội trải 

nghiệm môi trường học tập chuẩn quốc tế, ngôn ngữ sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh 

và sở hữu bằng cấp có giá trị toàn cầu với mức chi phí hợp lý. 

Bên cạnh đó, ưu điểm của chương trình liên kết đào tạo là cân bằng giữa lý thuyết 

và thực hành, cùng nhiều cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp. Trải nghiệm này sẽ giúp 

sinh viên sớm tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, khám phá tiềm năng của bản 

thân và tạo dựng mối quan hệ với các nhà tuyển dụng tương lai. 

Vì vậy, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam (UNETI) kết 

hợp với Đại học Minh Truyền Đài Loan (MCU) mở chương trình liên kết đào tạo, chuyên 

ngành Kinh doanh thương mại, trình độ Đại học. 

Đài Loan trên bản đồ thế giới có diện tích khá nhỏ so với các nước trong khu vực. 

Tuy nhiên, việc phát triển giáo dục được Đài Loan coi là một nhiệm vụ hàng đầu với 

chính sách “phát triển đất nước thông qua khoa học và giáo dục”. Dần đầu xu thế “hướng 

tới nền giáo dục hiện đại, tới thế giới và tới tương lai”, giáo dục đại học Đài Loan là môi 

trường diễn ra quá trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và có hiệu quả nhất, thể hiện qua 

chất lượng giáo dục đại học không ngừng được khẳng định ở tầm khu vực và quốc tế. 

Nền giáo dục Đài Loan đứng thứ 17 thế giởi và thứ 4 châu Á (chỉ sau Nhật Bàn, 

Hàn Quốc, Trung Quốc). Vị trí này được Tổ chức xếp hạng giáo dục thế giới 

Quacquarelli Symonds (QS) Limited công bố Bảng xếp hạng 50 quốc gia có nền giáo 

dục chất lượng cao trên thế giới. Đài Loan là một trong những quốc gia nằm trong top 

20 nước có nền giáo dục xếp hạng cao trong bảng tổng sắp này (Nguồn: www. topunivers 

ity. com). 

Được thành lập vào năm 1957, Đại học Minh Truyền là một trong những trường 

có chất lượng giáo dục hàng đầu tại Đài Loan. Trường có 3 cơ sở lớn ở Đài Bắc, Đào 

Viên và Kim Môn. Trường là một trong những trường đại học đầu tiên tại Đài Loan được 

cấp phép tuyển sinh viên quốc tế. Trường có các môn học được giảng dạy bằng tiếng 

Anh, vì thế, sinh viên tốt nghiệp Đại học Minh Truyền sẽ có khả năng sử dụng thành 

thạo ít nhất 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Bằng cấp cũng như chất lượng đào 

tạo đạt tiêu chuẩn Quốc tế của Đại học Minh Truyền (MCU) đã được sự công nhận từ 

Mỹ cũng như hơn 84 quốc gia hợp tác đào tạo. 

Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp, Việt Nam (UNETI) và Đại học Minh Truyền Đài Loan (MCU) được thiết kế 

nhằm tăng cơ hội lựa chọn các hình thức học tập phù hợp dành cho học viên Việt Nam. 

Học viên tham gia Chương trình liên kết đào tạo có cơ hội tiếp cận nền giáo dục sau đại 

học chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới với mức chi phí hợp lý. Với chi phí 

dao động từ 16.000 đến 18.000USD cho toàn bộ khóa học so với mức trung bình từ 

30.000 đến 50.000 Euro cho 1 đến 2 năm học ở các nước châu Âu, 30.000 đến 50.000 
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USD cho 1 năm học ở Hoa Kỳ, có thể nói mức học phí theo phương thức liên kết đào 

tạo này là rất phù hợp với điều kiện tài chính của các học viên Việt Nam. 

Trong quá trình phối hợp đào tạo, ngoài việc tiếp thu các phương pháp đào tạo 

hiện đại, tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên Việt Nam, các giảng viên hai bên 

còn có cơ hội tiếp xúc, trao đổi ý tưởng chuyên môn để hình thành các chương trình 

nghiên cứu chung, góp phần tạo ra một không gian trao đổi học thuật đa dạng, sáng tạo. 

Bên cạnh đó, việc triển khai Chương trình liện kết đào tạo là động lực giúp UNETI nâng 

cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình đào tạo; hiện đại hóa nguồn giáo trình, tài 

liệu tham khảo; nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục; tiếp thu những kinh 

nghiêm quản trị đại học tiên tiến... Từ đó không ngừng khẳng định vị thế và danh tiếng 

của UNETI ở tầm quốc gia, trong khu vực và trên trường quốc tế. 

Là Chương trình liên kết đào tạo đầu tiên của UNETI chuyên ngành Kinh doanh 

thương mại, Chương trình này hứa hẹn sẽ tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo ở 

UNETI. Việc thiết kế và vận hành Chương trình liên kết đào tạo này hoàn toàn đáp ứng 

nhu cầu của học viên, phát huy những thế mạnh của cả hai Nhà trường. Những học viên 

tốt nghiệp Chương trình liên kết đào tạo chuyên ngành Kinh doanh thương mại trình độ 

Đại học, với phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu chuyên môn, 

thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, tầm nhìn rộng mở... sẽ là nguồn 

nhân lực quan trọng góp phần thực hiện công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội của 

nước ta hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 và kỷ nguyên sáng 

tạo số. 

 

II. CÁC BÊN THAM GIA LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

1. Phía Việt Nam: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) 

1.1. Thông tin về tư cách pháp nhân 

- Người đại diện: Ông Trần Hoàng Long  

- Chức vụ: Hiệu trưởng 

- Trụ sớ đặt tại: Số 456, Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

- Sô điện thoại: +84-(0)24-38641504 

- Số Fax: +84-(0)24-38643938 

- Website: http://uneti.edu.vn 

- Email: thlong@uneti.edu.vn 

- Quyết định thành lập số: 1206/2007/QĐ-TTg ngày 11/09/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

1.2. Giới thiệu về Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

1.2.1 Khái quát về Nhà trường 

- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

- Tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics – Technology for Industries (UNETI) 

- Địa chỉ: 
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+ Cơ sở Hà Nội: Số 456 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: 

(024)38621504. Fax: (024) 38623938; 218, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Số điện 

thoại: (024)32247103. 

+ Cơ sở Nam Định: Số 353, Trần Hưng Đạo, TP Nam Định. Số điện thoại: (0228) 

3848706. Fax: (0228) 3845745; Mỹ Xá, TP Nam Định. Số điện thoại: (0228) 3672559. 

- Website: www.uneti.edu.vn 

- E-mail: web@uneti.edu.vn 

- Quyết định thành lập số: 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007. 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH KT-KT CN) được thành lập 

theo Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 

trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I (Tiền thân là 

Trường Trung học kỹ thuật III ra đời từ năm 1956). Trải qua 65 năm xây dựng và phát 

triển, Trường ĐH KT-KT CN đã được Thủ tướng chính phủ cho phép cơ chế tự chủ toàn 

diện từ tháng 11 năm 2017. 

Sứ mạng của Trường ĐH KT-KT CN là “Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng hoạt động theo cơ chế tự chủ; 

thực hiện các chức năng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng 

đáp ứng mục tiêu xã hội và yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước”. 

Mục tiêu của Trường là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học. 

Đảm bảo người học phát triển một cách toàn diện: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có 

thái độ lao động tốt; có ý thức phục vụ cộng đồng và khả năng tham gia vào các hoạt 

động xã hội; có kiến thức chuyên môn, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên xã hội, 

có kỹ năng thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, 

giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo đáp ứng yêu cầu của nền kinh 

tế tri thức trong bối cảnh cả thế giới đang bước sang cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4. 

Tầm nhìn của Trường “Đến năm 2030 trở thành trường đại học định hướng ứng 

dụng uy tín, nằm trong nhóm các trường đại học ứng dụng hàng đầu của cả nước”. 

Về cơ cấu tổ chức: Nhà trường có 01 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng, 09 

phòng chức năng, 04 Trung tâm, 14 Khoa và 01 Tạp chí Khoa học Công nghệ. Cơ cấu 

tổ chức được xây dựng theo qui định của Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Điều lệ trường đại học và được vận hành theo phương thức trực tuyến – chức năng. 

Về nhân lực: Nhà trường có 643 Cán bộ viên chức; trong đó, Phó Giáo sư (PGS) 

và Tiến sĩ: 53 người (chiếm 8,24%); Thạc sĩ: 499 người (chiếm 77,60%) còn lại là giảng 

viên đang học cao học. Ngoài ra, cũng có 150 PGS, Tiến sĩ, Thạc sĩ và kỹ sư có kinh 

nghiệm của các trường đại học, các viện và doanh nghiệp tham gia thỉnh giảng. Nhiều 

giảng viên của Nhà trường là những chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ 

thuật, đã tham gia các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu cấp Sở, Bộ, Nhà nước. 
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Về đào tạo: Nhà trường đang đào tạo 17 Chương trình đào tạo trình độ Đại học, 

03 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ. Trường đã cung cấp cho thị trường lao động 

cử nhân các ngành CNKT Cơ khí, Kế toán, Quản trị kinh doanh, CNKT Điện tử - Viễn 

thông, Công nghệ thực phẩm, Điều khiển và tự động hóa… Thương hiệu của Nhà trường 

luôn được giữ vững và ngày càng tăng cao, kết quả tuyển sinh luôn đạt chỉ tiêu cho phép 

và đến nay nguồn tuyển sinh vẫn đang rất dồi dào. Quy mô của Trường hiện nay trên 

14.000 sinh viên. 

Về đảm bảo chất lượng: Năm học 2017-2018, Nhà trường đã hoàn thành công tác 

tự đánh giá, đánh giá ngoài và đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 

cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT (Văn bản hợp 

nhất số 06/VBHN-BGDĐT, ngày 04/3/2014). Năm học 2019 - 2020, Nhà trường thực 

hiện tự đánh giá 11 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT và đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng. Hiện chuẩn bị triển khai đánh giá ngoài 2 Chương trình đào tạo khác. 

Về cơ sở vật chất: Trường hiện có 2 cơ sở đào tạo tại Nam Định và Hà Nội. Tại 

cơ sở Nam Định có 2 địa điểm gồm 17.000m2 tại 353 Trần Hưng Đạo và 250.000m2 tại 

phường Mỹ Xá. Tại cơ sở Hà Nội có 2 địa điểm gồm 7.000m2 tại 456 Minh Khai, quận 

Hai Bà Trưng và 20.000 m2 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đã được Thành phố 

Hà Nội cấp phép xây dựng, trong đó có 305 phòng học, giảng đường lớn, có tổng diện 

tích sử dụng 25.412 m2. Trong những năm qua, Nhà trường triển khai dự án “Quy hoạch 

tổng thể Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật đến năm 2020”, với tổng mức đầu tư trên 

550 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện xây cơ bản xong 1 tòa nhà 15 tầng, 1 tòa nhà 9 tầng, 

1 hội trường lớn 3 tầng, 03 xưởng thực hành với diện tích trên 3.000 m2; 02 nhà ký túc 

xá và hệ thống hạ tầng tại cơ sở Mỹ Xá, hệ thống sân vườn, cảnh quan của cả 2 cơ sở Hà 

Nội và Nam Định với mức thực hiện trên 250 tỷ đồng (trong đó 80% là vốn tự có của 

Trường). Đồng thời đã đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị trên 70 tỷ đồng. Hạ tầng 

CNTT của Nhà trường đã được đầu tư mạnh có khả năng đáp ứng khá tốt cho nhu cầu 

giảng dạy và các hoạt động đào tạo. Về hạ tầng mạng, hiện có 08 sever máy chủ (trong 

đó, có 06 sever đặt tại 456 Minh Khai - Hà Nội & 02 sever đặt tại 353 Trần Hưng Đạo - 

Nam Định). Có 08 đường truyền sử dụng mạng cáp quang FTTH lên tới 64 Mbps để 

cung cấp dịch vụ internet cho tất cả các phòng máy, phòng lab, nhà làm việc, hội trường, 

ký túc xá; đồng thời để duy trì hoạt động của các cổng điện tử như website, thư viện điện 

tử hay các dịch vụ tiện ích khác phục vụ cho mọi mặt trong hoạt động đào tạo và NCKH 

tại cả 2 cơ sở Hà Nội & Nam Định. 

Hệ thống Thư viện, giáo trình: Thư viện Nhà trường được bố trí tại 03 cơ sở với 

tổng diện tích tổng diện tích 1284m2, trong đó: Địa điểm Minh khai có diện tích:179 m2 

được bố trí: 01 phòng đọc mở, 02 phòng kho; Địa điểm Lĩnh Nam có diện tích: 757 m2 

được bố trí 01 phòng đọc mở, 01 phòng kho và địa điểm Nam Định có diện tích: 348 m2 

được bố trí 01 phòng đọc mở phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của giảng viên 
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và sinh viên. Hệ thống các phòng được bố trí liên thông với nhau thuận lợi cho việc phục 

vụ sinh viên. Thư viện có 350 chỗ ngồi: Địa điểm Minh Khai là 72 chỗ ngồi với 12 bộ 

bàn ghế; Địa điểm Lĩnh Nam có 140 chỗ ngồi với 70 bộ bàn ghế và địa điểm Nam Định 

có 138 chỗ ngồi với 23 bộ bàn ghế; Thư viện có 01 phần mềm quản lý thư viện hiện đại 

(Kipos); 01 bộ máy chủ và 13 bộ máy tính nghiệp vụ và tra cứu trong đó: Địa điểm Minh 

Khai là 07 bộ, địa điểm Lĩnh Nam là 04 bộ và địa điểm Nam Định là 02 bộ; 03 cổng an 

ninh; 02 máy in; 01 máy photo và các thiết bị khác. Thư viện cung cấp giáo trình, tài 

liệu, sách tham khảo để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Trong những năm 

gần đây, nguồn học liệu của Thư viện thường xuyên được bổ sung và đa dạng hóa. Hiện 

tại, Thư viện đang có số lượng tài liệu in là: 7.016 đầu tương đương với 46.248 bản và 

tài liệu số là: 1220 bản để phục vụ bạn đọc. Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa số lượng tài liệu in là: 562 đầu tương ứng 2410 bản và tài liệu số là: 165 

bản. Bên cạnh đó, Nhà trường đã hợp tác, liên kết khai thác được 04 cơ sở dữ liệu điện 

tử của Liên chi hội Đại học Khu vực phía Bắc, Liên hợp thư viện Việt Nam, Liên hiệp 

thư viện các trường kỹ thuật và Dự án cơ sở dữ liệu dùng chung. Thư viện điện tử: 

www.lib.uneti.edu.vn 

Về hợp tác quốc tế: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã thúc đẩy 

việc mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế; phát triển, tổ chức, xây dựng và quản lý 

các chương trình liên kết đào tạo. Hiện nay, Nhà trường đang xây dựng Chương trình 

liên kết đào tạo ngành Kinh doanh thương mại với Trường Đại học Minh Truyền – Đài 

Loan, dự kiến hoàn thiện và tuyển sinh tháng 08/2021 và Chương trình liên kết đào tạo 

ngành Cơ Điện tử với Trường Đại học bách khoa hàn Quốc, dự kiến hoàn thiện và tuyển 

sinh năm 2022. Trong hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên, trao đổi học thuật, nghiên 

cứu khoa học, giao lưu văn hóa, trường đã đón nhận 02 giảng viên người Hàn Quốc được 

Trường Đại học Bách Khoa Hàn Quốc phái cử sang giảng dạy ngôn ngữ tiếng Hàn trong 

thời gian 06 tháng, giai đoạn 10/2019 – 03/2020 và giai đoạn 02/2021 – 08/2021, tiếp 

nhận một lưu học sinh đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh, bậc học Cử nhân tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 

giai đoạn 2018 – 2022 và cử 16 sinh viên của Nhà trường sang Trường Đại học Bách 

Khoa Hàn Quốc học tập, trao đổi, giao lưu văn hóa trong khoảng 02 tháng, từ 06/2019 – 

08/2019.  

Ngoài ra, Nhà trường còn trao đổi hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước, tổ chức hoạt động tư vấn du học, triển khai các chương trình học bổng du học 

Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, chương trình học bổng Nhà trường - Doanh 

nghiệp Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, và chương trình học bổng hiệp định Nga, 

Hungary, Bulgaria, Belarus, Pháp, Trung Quốc định kỳ hàng năm tới các giảng viên và 

sinh viên của Nhà trường. Đồng thời, tiếp tục triển khai nhiều dự án phối hợp với Jica, 

KDIA, ODA, ADB. Đặc biệt, Nhà trường đã tham gia và là thành viên chính thức của 

Hiệp hội Quốc tế các trường đại học về KHCN thực phẩm có trụ sở đặt tại Plovdiv 
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Bulgaria, gồm 18 trường đại học từ các nước Pháp, Đức; Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, 

Bulgaria; với mục đích hợp tác và trao đổi về NCKH, hỗ trợ lẫn nhau về các CTĐT tiên 

tiến và hướng vào việc mở các lớp chất lượng cao trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có 

lợi. 

1.2.2 Khái quát về Trung tâm Hợp tác quốc tế 

Trung tâm Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp có tiền thân là Trung tâm tư vấn và Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được 

thành lập theo quyết định số 25/1999/QĐ-BCN ngày 18 tháng 05 năm 1999 của Bộ 

trưởng Bộ công nghiệp.  

• Chức năng và nhiệm vụ của trung tâm  

Trung tâm Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu và giúp việc cho trường 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch về 

liên kết, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường nước ngoài, các tổ chức 

quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược phát triển, mở rộng về hợp tác, liên 

kết trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đơn vị, tổ chức nước ngoài; 

Tích cực, chủ động trong việc trao đổi với các đối tác để tìm nguồn, khai thác các dự án, 

chương trình về hợp tác quốc tế; thiết lập mối quan hệ và phối hợp với đơn vị, cơ quan 

chức năng trong và ngoài nước để giải quyết công việc liên quan đến công tác hợp tác 

quốc tế; 

Chịu trách nhiệm tiếp đón đoàn ra, đoàn vào và tổ chức ký kết với các đối tác 

nước ngoài hợp tác với Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; 

Xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện và giám sát hoạt động hợp tác quốc tế. 

Phối hợp với các đơn vị trong trường để xây dựng kế hoạch tham gia các dự án 

nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do các tổ chức quốc tế triển khai; chủ trì, lập kế 

hoạch triển khai các dự án và các chương trình đào tạo quốc tế. 

Tổ chức tham gia và triển khai các hội nghị, hội thảo liên quan đến hợp tác quốc 

tế phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường, góp phần nâng cao chất 

lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. 

Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các hoạt động tư vấn du học, tài trợ 

học bổng cho giảng viên, giáo viên và học sinh sinh viên của nhà trường. 

Trung tâm có nhiệm vụ tư vấn, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện các nội dung sau: 

- Thực hiện các nội dung về chuẩn bị, ký kết và triển khai các thỏa thuận song 

phương, đa phương với các đối tác hợp tác; 

- Phối hợp các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường quản lý các dự án sử 

dụng ngân sách của Chính phủ, kinh phí của Bộ giáo dục và Đào tạo và nguồn vốn ODA 

theo quy định của chính phủ; 
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- Tư vấn, giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng nội dung, kế hoạch quản lý hợp tác 

đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với các quy định của các cơ quan quản lý và của 

pháp luật hiện hành. 

- Tư vấn giúp việc Hiệu trưởng không ngừng đổi mới phương thức Hợp tác Quốc 

tế; Phấn đấu xây dựng Trung tâm phát triển, lớn mạnh, đáp ứng xu thế hội nhập và phù 

hợp với thông lệ quốc tế. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng giao.  

• Quy mô và năng lực hoạt động 

Trung tâm Hợp tác quốc tế có khả năng: 

Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho hoạt động 

quan hệ quốc tế của nhà Trường; phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm và 

các văn bản về quan hệ quốc tế trình Ban giám hiệu phê duyệt. 

Làm thủ tục nhập cảnh; lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước 

ngoài đến làm việc tại đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp; tổ chức đón tiếp, sắp xếp 

nơi ở, làm việc, tham quan bảo đảm hoạt động cho các đoàn khách nước ngoài thuận lợi, 

an toàn và đúng qui định. 

Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Trường 

về hợp tác quốc tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế; Phối 

hợp, quản lý và điều hành các chương trình liên kết đào tạo, chuyển giao trong nghiên 

cứu khoa học và công nghệ; 

Quản lý, kiểm tra, đánh giá và làm báo cáo hàng năm cho Ban giám hiệu và các 

cơ quan thẩm quyền theo luật định về các quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế; Tổ 

chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện 

hành; 

Quản lý, phối hợp điều hành các dự án hợp tác quốc tế, chương trình liên kết đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học - công nghệ. 

Tìm kiếm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để tăng cường kinh phí cho hoạt 

động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên trường; Tìm nguồn 

hỗ trợ trang thiết bị bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng, quản lý trang thiết bị cơ sở vật 

chất phục vụ công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; 

Tăng cường liên kết với các đối tác tìm nguồn tư liệu phục vụ cho giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học của Nhà trường; 

Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm, Bản Ghi nhớ, hợp đồng liên 

kết và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Giám đốc phê duyệt; Chuẩn bị hồ sơ, làm 

các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới; 

Phối hợp với các trường thành viên tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học; Tổ 

chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học cấp khu vực và quốc tế; 

Xúc tiến, ký kết và triển khai đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về 

đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường; 
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• Nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

Trung tâm Hợp tác quốc tế hoạt động theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam 

nói chung và pháp luật về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nói riêng.  Căn cứ theo Nghị 

định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục và Giấy phép ………, nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn 

du học gồm: 

Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh 

thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng 

và nguyện vọng của người học; 

Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định 

của pháp luật; 

Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học; 

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học 

tập; 

Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người 

giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được pháp 

luật cho phép. 

1.2.3. Các ngành đào tạo của Nhà trường 

 Nhà trường đang đào tạo 17 Chương trình đào tạo trình độ Đại học, 03 Chương 

trình đào tạo trình độ Thạc sĩ. Cụ thể:  

• 03 Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ: 

- Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm 

- Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện 

- Thạc sĩ ngành Kế toán 

• 17 Chương trình đào tạo trình độ Đại học: 

- Ngành Quản trị Kinh Doanh 

- Ngành Kinh doanh thương mại 

- Ngành Kế toán 

- Ngành Tài chính – Ngân hàng 

- Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 

- Ngành Công nghệ thông tin 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính 

- Ngành Công nghệ Thực phẩm 
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- Ngành Công nghệ sợi, dệt 

- Ngành Công nghệ dệt, may 

- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Ngành Ngôn ngữ Anh 

1.2.4. Ngành Kinh doanh thương mại 

1.2.4.1. Giới thiệu về ngành Kinh doanh thương mại 

Ngành Kinh doanh thương mại của UNETI cung cấp cho người học các kiến thức 

nền tảng về thương mại như quản trị thương mại, quản trị mua hàng và lưu kho, quản trị 

chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, marketing thương mại, hành vi khách hàng và các 

kỹ năng nghề nghiệp như đàm phán, bán hàng hiệu quả, giải quyết vấn đề, quản trị sự 

thay đổi. Đặc biệt, sinh viên theo học ngành Kinh doanh còn được tạo điều kiện tiếp cận 

thực tiễn thông qua các hoạt động kiến tập và thực tập thực tế tại các doanh nghiệp cũng 

như được hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng tình huống trong kinh doanh để thực 

hành việc ra các quyết định kinh doanh ngay tại Trường. 

1.2.4.2. Chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo 

Cử nhân kinh doanh thương mại được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản và hiện 

đại về kinh tế, quản lý và xã hội nhân văn có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh thương 

mại và hoạt động thương mại ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cụ thể như nghiên cứu 

thị trường, giao dịch đàm phán kinh doanh, tổ chức kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở 

thương mại nói riêng và hoạt động thương mại ở các doanh nghiệp nói chung trong điều 

kiện hội nhập quốc tế. 

Cử nhân kinh doanh thương mại sẽ có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm 

tin học để giải quyết các vấn đề quản trị trong kinh doanh thương mại. Xây dựng kế 

hoạch, truyền thông kinh doanh và quan hệ công chúng nhằm duy trì hình ảnh tạo dựng 

và bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm, cho doanh nghiệp. Xây dựng phát triển hệ thống 

kênh phân phối, chuẩn bị cơ sở hạ tầng thương mại, kho vận và hoạt động cung ứng của 

doanh nghiệp. Đàm phán kí kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện các nghiệp vụ về xuất 

nhập khẩu hàng hoá và thanh toán quốc tế. Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ giao dịch 

thương mại hiện đại (Thương mại điện tử). 

Bên cạnh những kiến thức kỹ năng cơ bản nêu trên Cử nhân kinh doanh thương 

mại có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay 

đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. Hướng dẫn, giám sát những 

người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Lập kế hoạch điều phối quản lý các nguồn lực, 

đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động kinh doanh thương mại. 

1.2.4.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại, Cử nhân Kinh doanh thương 

mại, cụ thể: 

- Làm tại các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương: Làm ở các vị trí 

như hoạch định chính sách thương mại, quản lý khối các doanh nghiệp thương mại. 
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- Làm tại các doanh nghiệp: Quản trị viên thương mại, vị trí trong bộ phận kinh doanh, 

quản lý kinh doanh, quản lý khách hàng, điều hành kinh doanh, kinh doanh xuất nhập 

khẩu, phát triển thị trường, bộ phận kho vận. 

- Làm tại các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Quản lý 

và giám sát bán hàng, bộ phận nghiên cứu và phát triển. 

- Làm tại các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức thương 

mại quốc tế: Bộ phận phát triển thương mại quốc tế, tham tán thương mại, tùy viên 

thương mại. 

- Làm tại các viện nghiên cứu các trường đại học, cao đẳng: Giảng dạy và nghiên cứu 

các lĩnh vực thương mại. 

1.2.4.4. Nhu cầu xã hội đối với ngành Kinh doanh thương mại 

Kinh doanh thương mại là một trong hai ngành đào tạo của khoa Quản trị kinh 

doanh - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo 

của xã hội, Khoa Quản trị kinh doanh đã điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo với 

2 modull chuyên sâu là: Kinh doanh thương mại và Thương mại điện tử. Điều này đã 

khẳng định được chất lượng của ngành Kinh doanh thương mại mà hiện nay Nhà trường 

đang đào tạo, và trên hết ngành Kinh doanh thương mại đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu 

học tập của sinh viên và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của các cơ quan, doanh nghiệp 

trong nền kinh tế thị trường hiện nay. 

1.2.4.5. Hệ thống Giáo trình, tài liệu tham khảo ngành Kinh doanh thương mại 

và khoa Quản trị kinh doanh (Phụ lục 01) 

 

2. Bên nước ngoài: Đại học Minh Truyền Đài Loan (MCU) 

2.1. Thông tin về tư cách pháp nhân 

- Người đại diện: Bà Pei-Di Shen 

- Chức vụ: Hiệu trưởng. 

- Trụ sở đặt tại: Số 05, Đường De Ming, Quận Gui Shan, TP Taoyuan, Đài Loan 

- Số điện thoại: 886 3 3507001 

- Số Fax: 886-3-359-3891 

- Website: http://www.mcu.edu.tw/ 

- Email: oas@eta.mcu.edu.tw  

- Giấy phép thành lập: Công văn xác nhận số 1021614181 ngày 19/12/2013 của Bộ Giáo 

dục nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

2.2. Giới thiệu về Đại học Minh Truyền Đài Loan 

- 美國分部 (Michigan Location): Gilbertson Hall, Saginaw Valley State University, 

7400 Bay Road, Saginaw, MI 48710 U.S.A. 

Telephone: 1-989-964-2497 (U.S.); +886 2 2882-4564 (Taiwan) 
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- Taipei: 250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan 

Telephone: +886 2 2882-4564 

- Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan City 333, Taiwan 

Telephone: +886 3 350-7001 

- Jihe: 3F-8F, No.130, Jihe Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan 

Telephone: +886 2 2882-4564 

- Kinmen: 105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890, Taiwan 

Telephone: +886 355-233 

Đại học Minh Truyền là một trong những trường có chất lượng giáo dục hàng đầu 

tại Đài Loan, được thành lập năm 1957. Trường có 3 cơ sở lớn ở Đài Bắc, Đào Viên và 

Kim Môn. Trường là một trong những trường đại học đầu tiên tại Đài Loan được cấp 

phép tuyển sinh viên quốc tế. Trường có các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, 

vì thế, sinh viên tốt nghiệp Đại học Minh Truyền sẽ có khả năng sử dụng thành thạo ít 

nhất 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Bằng cấp cũng như chất lượng đào tạo đạt 

tiêu chuẩn Quốc tế của Đại học Minh Truyền (MCU) đã được sự công nhận từ Mỹ cũng 

như hơn 84 quốc gia hợp tác đào tạo. 

Nguyên tắc giáo dục của MCU nhấn mạnh vào giáo dục dựa trên lý thuyết, định 

hướng ứng dụng, phối hợp các khóa học chuyên môn, các khóa học tiện ích (bốn năm 

học tiếng Anh và ba năm học công nghệ thông tin) và giáo dục phổ thông để đảm bảo 

rằng tất cả sinh viên tốt nghiệp đều được hưởng lợi từ nguyên tắc này. MCU thực hiện 

giáo dục toàn diện để phát triển tính cách của sinh viên thông qua các buổi hội thảo, khóa 

luận tốt nghiệp, thiết kế đồ án tốt nghiệp, cùng kỷ luật nghiêm khắc và sự chuyên cần 

trong giảng dạy. Sinh viên tốt nghiệp từ MCU có sức cạnh tranh tốt, có tỷ lệ nhập học 

bậc cao và khả năng tìm kiếm việc làm cao hơn. 

Đại học Minh Truyền có 11 trường trực thuộc: Quản lý, Truyền thông, Luật, Thiết 

kế, Ngôn ngữ Ứng dụng, Công nghệ Thông tin, Du lịch, Khoa học Xã hội, Công nghệ Y 

tế, Công nghệ Tài chính và Đại học Quốc tế. Trước sự phát triển nhanh chóng của toàn 

cầu hóa và nền kinh tế dựa trên tri thức, trường của chúng tôi không chỉ thuê giảng viên 

có bằng tiến sĩ mà còn định hướng cho họ mục tiêu giảng dạy, nghiên cứu tích hợp đa 

ngành, phát triển liên tục, có khả năng cạnh tranh và phù hợp nhu cầu xã hội. Để đạt 

được mục tiêu này, mỗi trường trực thuộc và khoa chuyên môn phải phát huy các tính 

năng chuyên môn và lợi thế cạnh tranh của riêng mình, thúc đẩy chất lượng giảng dạy, 

nghiên cứu và dịch vụ, đồng thời nâng cao năng lực của sinh viên thông qua đánh giá 

giảng viên và đánh giá giảng dạy thường xuyên. 

Trong thời đại công nghệ thông tin thế kỷ 21, sinh viên phải trau dồi khả năng tự 

tìm kiếm, phân tích, xử lý và tích hợp thông tin. Nhờ các ứng dụng của công nghệ thông 

tin trong môi trường học tập, phương pháp học này đang phát triển liên tục. Việc giảng 

dạy thông qua mạng dữ liệu toàn cầu cho thấy kết quả ấn tượng và sẽ là bước phát triển 

then chốt của trường đại học. Để khuyến khích việc dạy và học đa diện, MCU đã thiết 



13 

 

lập một môi trường học tập điện tử hoàn chỉnh. Việc mở rộng thành “Đại học Mạng 

truyền thông” cho phép sinh viên học tập mà không bị giới hạn về không gian và thời 

gian. Sinh viên có thể học lại tài liệu giảng dạy trực tuyến để nâng cao kết quả học tập 

của mình. Giảng dạy qua mạng cho phép sinh viên học mà không bị ảnh hưởng bởi sự 

tương tác hạn chế về thời gian và không gian giữa giảng viên và sinh viên, vốn dĩ là một 

thách thức rất lớn của phương thức giảng dạy truyền thống. Để hỗ trợ kết nối mạng và 

giảng dạy công nghệ cao, MCU đã trang bị tất cả các phòng học ở các cơ sở thành phòng 

học điện tử. MCU sẽ tiếp tục phát triển thêm các khóa học trực tuyến cho sinh viên để 

thúc đẩy chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của sinh viên. 

MCU thúc đẩy Quốc tế hóa giáo dục để phù hợp với xu hướng cạnh tranh toàn 

cầu hóa trong giáo dục đại học. Đại học Minh Truyền đã thành lập Trường Đại học Quốc 

tế để cung cấp các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, thúc đẩy quốc tế hóa trong 

nội bộ trường và liên trường vào năm 2001-2002. MCU thường xuyên tổ chức nhiều 

hoạt động trao đổi học thuật quốc tế, các chuyến thăm đón khách quốc tế và triển lãm 

giáo dục nhằm thiết lập các kênh trao đổi và tuyển dụng hiệu quả. Sinh viên của trường 

Đại học Quốc tế không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn tham gia các khóa học 

liên quan đến sự phát triển của Khu kinh tế Trung Quốc Đại lục. Các khóa học này nhằm 

mục đích mở ra thế giới quan rộng lớn cho sinh viên và đào tạo họ trở thành những tài 

năng trên trường quốc tế. Đây không chỉ là đặc điểm giáo dục của Trường Đại học Quốc 

tế mà còn là mục tiêu và triết lý giáo dục của MCU trong nhiều năm qua. 

2.3. Ý nghĩa linh vật của Đại học Minh Truyền 

 
Cá voi sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới; chúng có tuổi thọ cao và có khả năng 

tương tác đồng loại rất tốt. Chúng thông minh, tò mò, sạch sẽ, thân thiện, có hiệu suất 

cao trong xử lý thông tin qua âm thanh. Cá voi sinh sống trên tất cả các đại dương trên 

thế giới, ẩn dụ cho việc những thành viên của MCU có tư tưởng thoáng đạt, thông minh 

và có khả năng quan hệ xã hội tốt. Đại học Minh Truyền luôn phấn đấu cho sự phát triển 

bền vững, để trở thành một trường đại học quốc tế nổi tiếng. 

Ý tưởng thiết kế 

MCU lấy cá voi làm linh vật của trường không chỉ vì sự thông thái của chúng mà 

còn bởi tính khí dũng cảm. Để thoát ra khỏi những khuôn mẫu truyền thống, hình dáng 

và hành động của linh vật được thiết kế năng động và mạnh mẽ. 
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Phong cách sinh viên kiểu mẫu: Đại diện cho những sinh viên xuất sắc tại MCU 

và mỗi sinh viên đều là Vua của MCU. 

Phong cách “Chắn sóng”: Tượng trưng cho tinh thần đối mặt với khó khăn và 

dũng cảm tiến về phía trước của MCU. 

Với bảng “Chào mừng”: Để chào đón những vị khách danh dự. 

MCU quốc tế hóa: Thế giới nằm trong tay chúng ta. 

2.4. Ý nghĩa của Biểu tượng MCU 

 

 
 Biểu tượng MCU có tiêu điểm là một con đại bàng đang bay, với ba hình cong từ 

dưới lên trên. Đầu, cổ và cánh của nó được uốn cong, màu sắc đỏ - xanh - trắng theo 

thiết kế truyền thống. Hình quả địa cầu phía dưới con đại bàng đại diện cho chủ nghĩa 

quốc tế và hiện đại hóa. Ý nghĩa của thiết kế là khuyến khích các học giả trẻ nâng cao 

bản thân giống như loài đại bàng với đôi cánh dũng mãnh, có đôi mắt sắc bén, bay cao 

và không bỏ cuộc dù chặng đường còn xa, tạo ra những vòng tròn ngày càng rộng lớn 

hướng từ nội quốc ra ngoài thế giới. 

 2.5. Ý nghĩa của tiêu ngữ MCU 

 Đại học Minh Truyền tuân thủ và đưa một phần của tiêu ngữ quốc gia: “Trung 

thành, Hiếu đạo, Nhân từ, Nhân ái, Chân thành, Chính trực, Hòa hợp, Hòa bình” vào bộ 

tiêu ngữ của trường là “Lịch sự, Chính trực, Khiêm tốn, Quý phái”. Ngoài ra, MCU đã 

sử dụng thêm bộ tiêu ngữ “Trung thực, Chân thành, Khiêm tốn, Quyết tâm”. 

Trung thực: trở thành cá nhân chính trực, trung thực, không lừa dối 

Chân thành: trở thành cá nhân có thực chất, không chỉ có vẻ bề ngoài, cẩn trọng 

trong cách ăn mặc và hành động 

Khiêm tốn: trở thành cá nhân tinh tế, có trách nhiệm và lịch sự 

Quyết tâm: trở thành cá nhân có sức bền, luôn tiến lên, không bao giờ lùi bước 

Tất cả những phẩm chất này ủng hộ tinh thần “bền bỉ đáng tin cậy, làm việc chăm 

chỉ đến cùng”, mô tả đặc điểm quan trọng nhất của MCU: mong muốn đào tạo, nuôi 

dưỡng học viên trở thành những công dân xuất sắc, có đóng góp lớn cho xã hội, tạo nên 

những thành tựu to lớn. 
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3. Quá trình hình thành và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Nhà trường 

Thời gian Hoạt động 

Tháng 12/2019   

 

- Đại diện Đại học Minh Truyền Đài Loan và Trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Công nghiệp tham dự Diễn đàn giáo dục Việt Nam – 

Đài Loan lần thứ 2.  

Tháng 03/ 2020 

 

- Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội kết nối hai trường 

để trao đổi về khả năng và phương hướng hợp tác. 

Tháng 4/2020 – 

12/2020 

- Gặp gỡ online trên ứng dụng Zoom, Google Meet, Line, Gmail để 

giới thiệu về UNETI, MCU, các ngành đào tạo và phương hướng 

hợp tác. 

Tháng 1/2021 - Ký văn bản ghi nhớ hợp tác; 

- Thảo luận về trình độ đào tạo, chuyên ngành dự kiến liên kết đào 

tạo; 

- Thảo luận về các vấn để học thuật của Chương trình liên kết đào 

tạo; - Thảo luận về tuyển sinh, đội ngũ giảng viên; 

- Thảo luận về kinh phí và quản lý tài chính; công tác triển khai 

Chương trình liên kết đào tạo.                     

Tháng 7/2021 - Ký thỏa thuận hợp tác về liên kết đào tạo ngành Kinh doanh 

thương mại trình độ Đại học. 

Tháng 8/2021 - Hoàn thiện hồ sơ xin mở chương trình liên kết đào tạo ngành Kinh 

doanh thương mại trình độ Đại học và gửi hồ sơ tới Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo Nhà trường UNETI. 

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu của chương trình liên kết đào tạo 

Chương trình liên kết đào tạo chuyên ngành Kinh doanh thương mại, trình độ Đại 

học nhằm những mục tiêu sau: 

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kiến 

thức tiên tiến về lĩnh vực kinh doanh thương mại tham gia vào thị trường lao động; đào 

tạo nguồn lao động chất lượng, có trình độ hội nhập quốc tế sâu rộng; 

- Tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận nền giáo dục sau đại học chất lượng cao 

trong khu vực với mức chi phí hợp lý; 

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp thông qua quá trình hợp tác vởi giảng viên Đại học Minh Truyền, góp phần tạo 

ra một không gian trao đồi học thuật đa dạng, sáng tạo; 

- Là động lực giúp Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp nâng cao chất lượng 

đào tạo, đồi mới chương trình đào tạo; hiện đại hóa nguồn giáo trình, tài liệu tham khảo; 

nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục; tiếp thu những kinh nghiệm quản trị 
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đại học tiên tiến... Từ đó không ngừng khẳng định vị thế và danh tiếng của Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ở tầm quốc gia, trong khu vực và trên trường quốc 

tế. 

 2. Mô hình liên kết đào tạo 

- 02 năm đầu sinh viên học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp – Số 

456 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại: (024)38621504. Fax: 

(024) 38623938; 218, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại: 

(024)32247103; 353 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam. 

Số điện thoại: (0228) 3849706. 

- 02 năm sau sinh viên học tập tại Đại học Minh Truyền - Đài Loan (MCU) - No. 250, 

Zhong Shan N.Rd, Sec. 5, Taipei 111, Taiwan. Số điện thoại: 886 3 3507001 

 3. Địa điểm thực hiện chương trình liên kết đào tạo 

 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp – Số 456 Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại: (024)38621504. Fax: (024) 38623938; 218, Lĩnh Nam, 

Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại: (024)32247103; 353 Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam. Số điện thoại: (0228) 3849706.  

 Đại học Minh Truyền - Đài Loan (MCU) - No. 250, Zhong Shan N.Rd, Sec. 5, Taipei 

111, Taiwan. Số điện thoại: 886 3 3507001 

4. Đối tượng đào tạo và yêu cầu đầu vào 

- Người dự tuyển là công dân Việt Nam. 

- Ứng viên đã có bằng tốt nghiệp THPT ở Việt Nam hoặc các nước khác, được chấp 

nhận bởi Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (TECO). 

- Ứng viên đạt điểm TOEIC 350 trở lên hoặc tương đương để tham gia chương trình học 

tại UNETI. 

- Ứng viên phải đạt điểm TOEIC 550 trở lên hoặc tương đương để tham gia chương trình 

học tại MCU. 

 5. Hình thức tuyển sinh 

Hình thức tuyển sinh được xác định là xét tuyển. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức tuyển sinh người học theo đúng tiêu chuẩn 

đã được hai bên quy định. 

6. Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo được thực hiện trong 04 năm với 

tổng số 128 tín chỉ, trong đó UNETI dạy 64 tín chỉ và MCU dạy 64 tín chỉ. 

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo ngành Kinh 

doanh thương mại trình độ Đại học hệ chính qui của Đại học Minh Truyền - Đài Loan. 
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT 

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HỆ ĐẠI HỌC 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

JOINT TRAINING PROGRAM SCHEDULE FOR  

BACHELOR OF ART IN INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE  

AT UNIVERSITY OF ECONOMICS – TECHNOLOGY FOR INDUSTRIES 

 

 

 

N

o 
Subject 

Credit 

Semester 

Faculty 

Type of 

subject Year 

1 

Year 

2 

Year 

3 

Yea

r 4 

0 1 2 3 4 0 0 0 0  

1 Basic Mandarin Conversation 1 4     x x         
Faculty of Foreign 

Languages Theory/LT 

2 Academic English Listening - Speaking 1 3 x               
Faculty of Foreign 

Languages Theory/LT 

3 Academic Reading - Writing 1 3     x           
Faculty of Foreign 

Languages 
Theory/LT 

4 Applied Information Technology: Office 

Software 3 x               

Faculty of 

Information 

Technology 

Theory/LT 

5 Psychology 3 x               
Faculty of Basic 

Sciences 
Theory/LT 

6 Calculus 3 x               
Faculty of Basic 

Sciences 
Theory/LT 

7 Accounting I 3 x               
Faculty of 

Accounting 
Theory/LT 

8 Accounting II 3   x             
Faculty of 

Accounting 
Theory/LT 

9 Economics I 3 x               
Faculty of Travel 

and Hotel 
Theory/LT 

10 Economics II 3   x             
Faculty of Travel 

and Hotel 
Theory/LT 

11 Communication and Presentation Skills 3   x             
Faculty of Business 

Administration 
Theory/LT 

12 Entiquette and Communication 3     x           
Faculty of Business 

Administration 
Theory/LT 

13 Academic English Listening - Speaking 2 3   x             
Faculty of Foreign 

Languages 
Theory/LT 

14 Academic Reading - Writing 2 3       x         
Faculty of Foreign 

Languages 
Theory/LT 

15 Academic English Grammar and 

Composition 1 0     x           
 Faculty of Foreign 

Languages 

Theory/LT 

16 Academic English Grammar and 

Composition 2 0       x         
 Faculty of Foreign 

Languages 

Theory/LT 

17 Marketing Management 3     x           
Faculty of Business 

Administration 
Theory/LT 

18 Financial Management 3     x           
Faculty of Business 

Administration 
Theory/LT 

19 International Economics 3       x         
Faculty of Business 

Administration 

Theory/LT 

20 International Marketing 3       x         
Faculty of Business 

Administration 

Theory/LT 

21 Money and Banking 3     x           
Faculty of Finance 

and Banking 
Theory/LT 

22 Customer Behaviour 3       x         
Faculty of Finance 

and Banking 
Theory/LT 

23 Financial Statement Analysis 3       x         
Faculty of Finance 

and Banking 
Theory/LT 

 Tổng số 64                     
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7. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh 

8. Đội ngũ giảng viên: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Việt 

Nam và Đại học Minh Truyền - Đài Loan sẽ lựa chọn và cử những giảng viên có trình 

độ chuyên môn đáp ứng các tiêu chuẩn do cả hai Bộ Giáo dục của hai đất nước quy định. 

(Danh sách cụ thể đi kèm Phụ lục 03 của Đề án này) 

9. Quy mô đào tạo: Tổng sinh viên hàng năm: (Tối đa) 100 

10. Văn bằng: Học viên hoàn thành chương trình học theo quy định, đạt được số 

học phần theo quy định, sẽ được cấp bằng cử nhân ngành Kinh doanh thương mại quốc 

tế do Đại học Minh Truyền cấp. 

11. Cơ sở vật chất phục vụ Chương trình liên kết đào tạo của Trường Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam và Đại học Minh Truyền Đài Loan 

(Phụ lục 05) 

12. Cách thức tổ chức và quản lý Chương trình liên kết đào tạo 

12.1. Tổ chức Chương trình liên kết đào tạo 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam và Đại học Minh 

Truyền Đài Loan cử cán bộ tham gia Ban Điều hành chương trình liên kết đào tạo của 

các bên.  

(Danh sách cụ thể đi kèm Phụ lục 04 của Đề án này) 

12.2. Quản lý Chương trình liên kết đào tạo 

Chương trình liên kết đào tạo chịu sự quản lý trực tiếp của Trường Đại học Kinh 

tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam và Đại học Minh Truyền Đài Loan. 

a) Trách nhiệm của Ban Điều hành: 

Quyết nghị các chủ trương về mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành 

nghề đào tạo phù hợp với quy hoạch chung của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp, Việt Nam và Đại học Minh Truyền Đài Loan. 

Quyết nghị về Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chương trình liên kết 

đào tạo hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế trình Hiệu trưởng của hai bên liên kết phê duyệt. 

b) Trách nhiệm của Trưởng Ban điều hành Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp, Việt Nam 

Thực hiện các quyết nghi hoặc quyết định của Ban Điều hành. 

Quản lý, điều hành hiệu quả các nguồn lực của chương trình. 

Ban hành và bãi bỏ các nội quy, quy định trong nội bộ chương trình phù hợp với 

quy định chung của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam, đảm 

bảo việc điều hành, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Chương trình theo đúng quy 

định hiện hành. 

Bảo đảm quyền lợi người học theo các quy định hiện hành. 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về các hoạt động cho Ban Điều hành. 

Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Nhà nước 
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Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản. Căn cứ 

vào quy hoạch và kế hoạch phát triển của Chương trình liên kết, Trưởng Ban Điều hành 

chịu trách nhiệm xem xét, quyết định phê duyệt các thủ tục sử dụng tài sản, trang thiết 

bị, máy móc phục vụ Chương trình; 

Các nhiệm vụ khác do Ban Điều hành hoặc Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế 

- Kỹ thuật Công nghiệp phân công. 

c) Các Ủy viên ban điều hành có nhiệm vụ tham mưu và giúp Trưởng Ban Điều 

hành trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến tổ chức thực hiện các mảng công việc 

chủ yếu của Chương trình liên kết như: hành chính - tổng hợp, đào tạo, quản lý học viên, 

đảm bản chất lượng, thanh tra… 

d) Mối quan hệ giữa Chương trình liên kết và các đơn vị phối hợp: quan hệ giữa 

Chương trinh liên kết và các đơn vị phối hợp thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp, Việt Nam và Đại học Minh Truyền Đài Loan sẽ dựa trên nguyên tắc hỗ 

trợ, hợp tác vì sự phát triển của Chương trình và của cả hai bên. 

 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT 

ĐÀO TẠO 

1. Trách nhiệm của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, 

Vietnam đối với chương trình liên kết đào tạo  

UNETI sẽ chịu trách nhiệm: 

(a) Quảng bá chương trình trên các phương tiện truyền thông tại Việt Nam; 

(b) Tuyển sinh cho chương trình theo quy định tuyển sinh của MCU; 

(c) Tập hợp các loại bằng cấp và giấy tờ học tập trước đó của sinh viên (như bản sao 

công chứng bằng tốt nghiệp THPT, bảng điểm và bản dịch tiếng Anh của các giấy 

tờ), sau đó chuyển cho MCU ; 

(d) Chọn lọc và đề cử sinh viên đại diện; 

(e) Cung cấp nguồn tài liệu học thuật và tài liệu thư viện để hỗ trợ sinh viên trong 

thời gian học tại Việt Nam; 

(f) Thông báo tới MCU các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính; 

(g) Thông báo các điều kiện liên quan đến yêu cầu về trình độ tiếng Anh phục vụ việc 

xin thị thực trước khi sang học tại MCU;  

(h) Đảm bảo tuân thủ pháp luật của Việt Nam và đảm bảo thông qua các yêu cầu 

trong đó có cả việc thông qua sở hữu trí tuệ; 

(i) Các môn học do UNETI giảng dạy tại trụ sở của UNETI và UNETI bảo đảm đủ 

về giảng viên, giảng dạy, chấm điểm và giám sát các quy trình kiểm tra. 

2. Trách nhiệm Đại học Minh Truyền, Đài Loan đối với chương trình liên 

kết đào tạo  

2.1. MCU sẽ chịu trách nhiệm: 
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(a) Đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên trước khi nhập học chính thức.  

(b) Các môn học do MCU giảng dạy tại trụ sở của MCU và MCU bảo đảm đủ về 

giảng viên, giảng dạy, chấm điểm và giám sát các quy trình kiểm tra; 

(c) Cung cấp cho UNETI các mẫu đơn đăng ký để học sinh sinh viên đăng ký; 

(d) Gửi thư nhập học cho những sinh viên trúng tuyển; 

(e) Nhập thông tin của sinh viên vào cơ sở dữ liệu học tập của MCU và đăng ký tình 

trạng sinh viên với Bộ Giáo dục Đài Loan một cách hợp pháp; 

(f) Chuẩn bị các giấy tờ liên quan để cấp cho những sinh viên hoàn thành khóa học 

và đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình bậc Cử nhân; 

(g) Phòng Đào tạo của MCU sẽ cấp bảng điểm giấy cho sinh viên; 

(h) Sắp xếp chương trình thay thế cho sinh viên để sinh viên hoàn thành chương trình 

học theo các điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này trong trường hợp 

MCU không thể tiếp tục chương trình giảng dạy theo yêu cầu vì các lí do khác 

ngoài phạm vi đã thỏa thuận với UNETI.  

2.2. MCU sẽ: 

(a) Có toàn quyền kiểm soát nội dung học tập, giảng dạy và đánh giá chương trình, 

bao gồm cả số lượng và trình độ của đội ngũ giảng viên; 

(b) Có toàn quyền kiểm soát chính sách nhập học và chọn lựa sinh viên; 

(c) Yêu cầu sinh viên cung cấp bản dịch công chứng tiếng Anh và các tài liệu hỗ trợ 

ghi danh; 

(d) Có toàn quyền kiểm soát các chính sách và thủ tục quản lý chương trình; 

(e) Kiểm soát việc đánh giá qua hoặc trượt môn của sinh viên và thúc đẩy việc học 

tập để sinh viên đạt được việc qua môn học; 

(f) Tư vấn cho UNETI các biện pháp liên quan đến các sinh viên có quá trình học 

tập không đạt yêu cầu và các vi phạm trong học tập;  

(g) Cung cấp cho UNETI ít nhất hai bộ tài liệu giảng dạy cho mỗi môn học để cung 

cấp cho sinh viên đã đăng ký và đã đóng học phí cho môn học đó. MCU sẽ lưu 

trữ bản sao của bộ tài liệu trong thư viện trường. 

 

V. KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH  

 1. Học phí 

- Học phí trong thời gian học tại UNETI là do UNETI quyết định. 

Dự kiến: 30,000,000 VND (*)/ năm, bao gồm: 

+ Chi trả thù lao giảng bài và các chi phi có liên quan đến hoạt động giảng dạy 

của giảng viên. 

+ Phí quản lý, điều hành Chương hình. 

+ Chi phí khấu hao, bảo vệ và duy trì cơ sở vật chất - kỹ thuật của UNETI. 

+ Chi phi truyền thông và tuyển sinh. 
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+ Tài liệu giảng dạy và học tập của chương trình, gồm có: giáo trình, tài liệu tham 

khảo, sách và tạp chí cho thư viện; tất cả tài liệu giảng dạy và học tập trong chương trình 

liên kết là thuộc bản quyền của UNETI và MCU. 

+ Các khoản thuế đóng cho Chính phủ Việt Nam (nếu có). 

+ Chi phí dự phòng trong trường hợp cần chi tiêu đột xuất, các chi phí khác phát 

sinh trong quá trình thực hiện Chương trình. 
(*) Mức học phí trên không bao gồm chi phí cho khóa học tiếng Anh bổ sung đối 

với những học viên có nhu cầu. 

- Học phí trong thời gian học tại MCU là khoảng 8000 đô la Mỹ/sinh viên/năm (không 

bao gồm ký túc xá, phí bảo hiểm và sinh hoạt phí). MCU đảm bảo áp dụng các mức ưu 

đãi ngang bằng và tốt nhất cho sinh viên của UNETI và các sinh viên quốc tế khác. Cụ 

thể: 

Sinh viên quốc tế đáp ứng các yêu cầu dưới đây có thể nộp đơn xin miễn học phí 

cho các năm học tiếp theo. 

(1) Sau khi được chấp nhận theo học chương trình tại Trường Đại học Quốc tế - 

Đại học Minh Truyền Đài Loan và vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, sinh viên 

ngay lập tức đủ điều kiện được miễn 40% học phí cho năm học đầu tiên (bao gồm 2 học 

kỳ). 

(2) Nếu sinh viên đạt điểm trung bình học tập trên 65, hơn điểm qua môn hơn một 

nửa tổng số môn học đã học và xếp loại hạnh kiểm trên 80 lần lượt trong cả học kỳ thứ 

nhất và thứ hai của năm học đầu tiên: sinh viên sẽ được miễn giảm 30% học phí cho năm 

thứ hai. 

(3) Nếu sinh viên đạt điểm trung bình học tập trên 70, hơn điểm qua môn một nửa 

tổng số khóa học đã thực hiện và xếp loại hạnh kiểm trên 80 trong cả học kỳ đầu tiên và 

thứ hai của năm học thứ hai: sinh viên sẽ được miễn giảm 20% học phí cho năm học thứ 

ba. 

(4) Sinh viên sẽ được miễn giảm 10% học phí cho năm học thứ tư khi họ đáp ứng 

điều kiện số (3) và dựa trên kết quả học tập của năm thứ ba. 

(5) Những sinh viên được nhận học bổng Đài Loan hoặc bất kỳ học bổng chính 

phủ nào khác sẽ không được áp dụng miễn giảm học phí trong chương trình này. 

 

- Các sinh viên tham gia chương trình liên kết với MCU sẽ trả học phí và lệ phí ở trường 

như sinh viên của MCU. 

- Nếu sinh viên không hoàn thành chương trình học trong vòng 4 năm, học phí và lệ phí 

cho sinh viên năm thứ 5 trở lên được tính trên cơ sở mỗi giờ tín chỉ. Lệ phí cho 9 giờ tín 

Năm  
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 

HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 

Miễn giảm học phí 40% tiền học 30% tiền học 20% tiền học 10% tiền học 
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chỉ hoặc ít hơn dựa trên học phí theo giờ tín chỉ hoặc các tiêu chuẩn phí khác của tín chỉ 

được đặt ra bởi trường đại học mà sinh viên theo học. Đối với 10 giờ tín chỉ trở lên, sinh 

viên phải trả toàn bộ học phí theo tiêu chuẩn của Trường mà sinh viên theo học. 

- Học phí học tại UNETI sẽ chuyển vào tài khoản của UNETI. Học phí học tại MCU sẽ 

chuyển vào tài khoản của MCU.  

- Sắp xếp tài chính: Cả hai trường đều đầu tư vào Chương trình thông qua các tài liệu 

giảng dạy, nguồn giảng dạy, cơ sở giảng dạy, vé máy bay, khách sạn, thời gian, v.v… 

Cả hai bên đồng ý rằng học phí đóng cho UNETI được thu và phân bổ cho UNETI và 

tương tự đối với MCU, học phí đóng cho MCU được thu và phân bổ cho MCU.  

Chương trình liên kết đào tạo được xây dựng nhằm giúp học viên có cơ hội tiếp 

cận với nền giáo dục đại học chất lượng cao; nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín của 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Do đó, tài chính trong Chương trình 

liên kết đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được hoạt động 

theo nguyên tắc lấy thu bù chi, toàn bộ các nguồn thu của Chương trình sau khi đã chỉ 

trả đủ các khoản chỉ theo quy định sẽ được sử dụng hoàn toàn vào việc nâng cao chất 

lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viện, bổ sung tài liệu học tập, hiện đại hóa cơ sở 

vật chất... 

Các quy định về quản lý tài chính theo các quy định hiện hành của Nhà nước Việt 

Nam và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

Thông tin chi tiết theo Phụ lục Tài chính (Phụ lục 06) kèm theo Đề án. 

2. Các nguồn tài trợ, đầu tư khác (nếu có) 

 

VI. CƠ CHẾ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ RỦI RO 

1. Cơ chế đảm bảo chất lượng 

Chất lượng của Chương trình được thực hiện dưa trên những quy định về đảm 

bảo chất lượng của Đại học Minh Truyền Đài Loan. Ngoài ra, Chương trình còn chịu sự 

giám sát chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và của Trường 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam. 

Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các môn học, kế hoạch đánh giá và 

phương thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên sẽ do Trường Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp, Việt Nam và Đại học Minh Truyền Đài Loan phối hợp cung cấp. 

Đánh giá chất lượng được thể hiện rõ trong việc đảm bảo chất lượng của đề thi 

dưới các hình thức kiểm tra (thi viết, thi nói) và các bài tập lớn, khảo sát... 
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2. Các hiện pháp xử lý rủi ro 

Trong trường hợp Chương trình liên kết bị hủy hoặc chấm dứt Hợp đồng trước 

thời hạn, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam và Đại học Minh 

Truyền Đài Loan cam kết vẫn tiếp tục thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ được 

nêu trong Hợp đồng liên kết đào tạo, cho đến khi kết thúc các khóa học đang triển khai, 

đồng thời áp dụng cơ chế đảm bảo quyền lợi của người học./. 
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