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THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – 
DOANH NGHIỆP THÔNG QUA ĐỔI MỚI VÀ 
CÔNG NGHỆ (BUILD IT) 
2015 - 2020 | ĐỐI TÁC THỰC HIỆN: ĐẠI HỌC BANG ARIZONA |  
KINH PHÍ DỰ TRÙ: 5.700.000 ĐÔ LA MỸ 
 
Để có lực lượng sinh viên ra trường đủ năng lực dẫn dắt quá trình tăng trưởng toàn diện, dựa vào công nghệ, dự 
án BUILD IT thúc đẩy quan hệ đối tác đa dạng giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học để liên kết 
chương trình giảng dạy khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (KHCNKTTH) trong các trường đại học Việt 
Nam phù hợp với nhu cầu và năng lực của các đối tác doanh nghiệp.  

 

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
Dự án hợp tác với các trường đại học và các nhà hoạch định chính sách để xây dựng và áp dụng những thực 
hành mới và các hệ thống điều hành giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức công nhận. 
Các khóa đào tạo lãnh đạo điều hành được thực hiện phối hợp cùng Đại học bang Portland cung cấp cho các 
hiệu trưởng và lãnh đạo cấp cao của các trường đại học Việt Nam những thực hành đạt chuẩn quốc tế về chính 
sách tổ chức.  

 

HỖ TRỢ HỢP TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC-KHU VỰC TƯ NHÂN 
Dự án BUILD-IT phát triển quan hệ đối tác và tư vấn về chương trình học, đem lại những cơ hội thực hành do 
doanh nghiệp tài trợ để xây dựng năng lực chuyên môn và kỹ thuật cho sinh viên chuẩn bị sẵn sàng làm việc 
trong các ngành KHCNKTTH. Dự án hỗ trợ các sự kiện có sự tham gia của sinh viên và doanh nghiệp và các 
chương trình tổ chức tại trường có nữ chuyên gia tư vấn về nghề nghiệp trong lĩnh vực KHCNKTTH và tổ chức 
Diễn đàn Phụ nữ trong Lãnh đạo KHCNKTTH hỗ trợ các sáng kiến giáo dục và học bổng cho nữ giới đang theo 
học các ngành KHCKKTTH. 

 

CẢI THIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾT QUẢ 
Chương trình Giảng viên có Chứng nhận tận dụng lực lượng giảng viên trong nước và công nghệ từ xa để xây 
dựng kế hoạch phát triển giảng viên dài hạn bền vững, thực hiện đổi mới và áp dụng phương pháp hiện đại trên 
diện rộng. Thông qua quan hệ đối tác công-tư, các tổ chức đào tạo xây dựng chương trình học theo dự án bao 
gồm những cơ hội học qua thực hành, tăng cường liên kết doanh nghiệp-trường đại học trên nền tảng nhiều 
ngành học thông qua những dự án do doanh nghiệp tài trợ, chương trình kết hợp lý thuyết và thực hành, các dự 
án thiết kế then chốt và thực tập. Dự án hợp tác với Bộ GD-ĐT xây dựng chương trình đánh giá các trường đại 
học nhằm đưa ra tác động tầm quốc gia. Các trường đại học đối tác tham gia vào các chương trình học thuật, 
đào tạo về chất lượng khóa học, đây là những chương trình được hợp tác thiết kế cùng Đại học Công giáo Hoa 
Kỳ. Các trường đối tác sẽ xây dựng hệ thống đánh giá và thẩm định rõ ràng để liên tục cải thiện chương trình 
nhằm đạt chuẩn được quốc tế công nhận. 

Trong ảnh: Giảng viên đại học Việt Nam trải nghiệm phương pháp học thực hành ứng dụng  

theo dự án trong Phòng thí nghiệm Đại học bang Arizona. 
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