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Trên tinh thần hội nhập quốc tế về giáo 
dục với mục tiêu góp phần thúc đẩy nền giáo 
dục Việt Nam phát triển nhanh về chất và số 
lượng, đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước, 
tiếp cận nền giáo dục đại học chất lượng cao 
của thế giới phù hợp với điều kiện của Việt 
Nam, cung cấp đội ngũ lao động trẻ trình độ 
chuyên môn cao cho xã hội,... Trường Đại 
học Bà Rịa -  Vũng Tàu đã bước đầu thực hiện 
một số các hoạt động hợp tác quốc tế tạo động 
lực chính để phát triển nguồn lực phục vụ cho 
sự nghiệp phát triển Trường trở thành đại học 
nghiên cứu ứng dụng theo chuẩn quốc tế.

Hoạt động hợp tác quốc tế đa dạng về hình 
thức, với nhiều chương trình hợp tác đào tạo 
và nghiên cứu, thể hiện tiềm năng hợp tác của 
Trường Đại học Bà Rịa -  Vũng Tàu. Trường 
luôn ưu tiên phát triển các chương trình hợp 
tác lâu dài và đáng tín cậy với các trường đại 
học uy tín trên thế giới, các tập đoàn, doanh 
nghiệp nước ngoài dưới hình thức liên kết đào 
tạo quốc tế chương trình đại học và sau đại 
học, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ, tổ chức các hội thảo và tập 
huấn quốc tế, chương trình trao đổi giảng 
viên, sinh viên, tình nguyện viên quốc tế, học 
bổng quốc tế, v.v...

Chủ động xác định hướng ưu tiên hợp tác, 
tìm kiếm đối tác và thiết lập các mối quan 
hệ thông qua Bản ghi nhớ được ký kết giữa 
trường Đại họa Bà Rịa -  Vũng Tàu với các đại 
học được kiểm định và có uy tín trên thế giới, 
với các tổ chức phi lợi nhuận và giáo sư quốc 
tế. Trong hơn 08 năm qua trường đã ký kết, 
triển khai các chương trình liên kết đào tạo 
trình độ đại học và sau đại học; hợp tác nghiên

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; các 
chương trình hỗ trợ nhằm giúp đội ngũ giảng 
viên, các em sinh viên tiếp cận với nền giáo 
dục đại học tiên tiến, tăng cường kiến thức, 
phương pháp dạy và học cũng như cơ hội phát 
triển trình độ chuyên môn với các đối tác cụ 
thể như sau:

Các chương trình liên kết 
Ký kết bản nghi nhớ hợp tác giáo dục với 

các đối tác: (1) Hoa Kỳ; Bristol University 
(BU); City University of Seattle (CityU), 
Texas International Education Consortium 
(TIEC), Lee College, University of Southern 
California (USC); (2) Hà Lan: StC-GROUP; 
(3) Anh Quốc: Heriot - Watt University; (4) 
Úc: Charles Darwin University; (5) Nhật Bản: 
Meros Language School.

Đã và đang triển khai chương trình 02 
(hai) chương trình: Cử nhân và Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh với đối tác của Hoa Kỳ: City 
University of Seattle và Bristol University.

Đang triển khai các khóa học ngắn hạn và 
xây dựng chương trình cử nhân và thạc sỹ về 
lĩnh vực Logistics với tập đoàn STC-GROUP, 
Hàn Lan.

Đang triển khai chương trình vừa học vừa 
làm tại Nhật Bản cho sinh viên với Trường 
Ngôn ngữ Meros, Nhật Bản.

Các chương trình hỗ trợ:
Thiết lập mối quan hệ với các đối tác 

quốc tế để triển khai các chương trình hợp 
tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ, chương trình trao đổi giảng viên -  sinh 
viên, tình nguyện viên quốc tế, tổ chức hội thảo
-  tập huấn với các đối tác: Tổ chức Fulbright
-  Hoa Kỳ, Trung tâm trao đổi giáo dục với
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Việt Nam (CEEVN) -  Quỹ học bổng IFP của 
Hoa Kỳ, Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), Tổ 
chức Lattitude, JICA -  Nhật Bản, các Giáo sư 
đến từ Nhật Bản, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Công 
ty TNHH Cơ khí Chieng Shyong -  Đài Loan, 
v.v...

Tổ chức chương trình tập huấn hỗ trợ và 
đổi mới phương pháp giảng dạy về tiếng Anh 
và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng 
dạy cho giảng viên do trường phối hợp với 
Trung tâm trao đổi giáo dục với Việt Nam 
(CEEVN) -  Đối tác của chương trình học 
bổng Quốc tế Ford tại Việt Nam và chương 
trình Fulbright -  Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phối hợp với trường Đại học Cornell và 
Queens tổ chức hội thảo quốc tế về xây dựng 
chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
toàn cầu.

Phối hợp với các trường Đại học Hàn Quốc 
tổ chức học kỳ mùa đông về Công nghệ thông 
minh và công nghệ tri thức cho giảng viên và 
sinh viên Khoa Công nghệ thông tin.

Thực hiện chương trình trợ giảng tiếng 
Anh và trao đổi học giả của chương trình 
Fulbright và Vietnam Education Foundation 
(VEF).

Phối hợp với tổ chức Lattitude, Fulbright, 
JICA và các tổ chức khác đưa Tình nguyện 
viên từ Anh, Mỹ, Úc, Phần Lan, Đức, Ân Độ, 
Nhật Bản về giảng dạy tiếng Anh và tiếng 
Nhật cho sinh viên. Hàng năm, trung bình có 
từ 05 đến 10 Tình nguyện viên trình độ Cử 
nhân và Thạc sỹ về hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh 
và Nhật.

Chuyển giao kỹ thuật về lọc nước biển 
thành nước ngọt cho địa phương của Giáo sư 
Jan Hoinkis đến từ Đức; Kỹ thuật về điện -  
điện tử của Giáo sư Võ Quốc Thông đến từ 
trường
Đại học Croix -  Rouge, Pháp; Hỗ trợ học bổng 
của Giáo sư Jason J. Jung đến từ trường Đại 
học Yeungnam, Hàn Quốc; Hỗ trợ học bổng 
của Giáo sư Goda đến từ Nhật Bản, v .v .

Hàng năm, Trường phối hợp Tổng Lãnh sự

Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
các buổi tư vấn về du học Hoa Kỳ, thông tin 
về các trường đại học Hoa Kỳ, thủ tục xin 
visa, các chương trình học bổng, trao đổi sinh 
viên của Hoa Kỳ cho giảng viên và sinh viên 
của Trường.

Trường Đại học Bà Rịa -  Vũng Tàu luôn 
đổi mới cơ chế hợp tác quốc tế, tăng cường và 
đa dạng hóa các hình thức hợp tác đào tạo, tiếp 
tục thực hiện các dự án liên kết đào tạo và xây 
dựng thêm mối quan hệ với các đối tác Hoa 
Kỳ, Anh Quốc, Úc, Canada, Nhật Bản, Thái 
Lan, Đức, Pháp, Lào, ... về liên kết đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 
hợp tác sản xuất, trao đổi giảng viên -  sinh 
v iê n ,.  Đồng thời huy động sự hỗ trợ từ các 
tổ chức phi lợi nhuận -  phi chính phủ trong 
việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, 
cấp học bổng cho giảng viên và sinh viên, 
vốn đầu tư, .... Đưa việc dạy và học một số 
chương trình đào tạo chất lượng bằng tiếng 
Anh trong Trường để dần đưa chất lượng đào 
tạo của Trường từng bước tiếp cận trình độ 
quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt 
Nam./.
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