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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
NĂM HỌC 2019-2020
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tƣớng Chính
phủ về việc ban hành Điều lệ trƣờng đại học;
Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ
về việc thành lập Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng trên cơ sở nâng cấp
Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng;
Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ
về việc đổi tên Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng thành Trƣờng Đại học
Hải Dƣơng;
Căn cứ các quy định về liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế của Chính phủ và Bộ
Giáo dục đào tạo đã ban hành;
Căn cứ thực tế triển khai hoạt động hợp tác trong nƣớc và quốc tế tại Nhà trƣờng;
Trƣờng Đại học Hải Dƣơng xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác trong nƣớc
và quốc tế năm học 2019-2020 nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xác định đƣợc định hƣớng và các hoạt động hợp tác trong nƣớc, hợp tác quốc
tế cần triển khai trong năm học 2017-2018 phù hợp với năng lực của Nhà trƣờng cũng
nhƣ các đối tác;
- Xác định các đối tác cần duy trì, phát triển cũng nhƣ mở rộng quan hệ hợp tác;
- Tiếp tục duy trì và phát triển công tác hợp tác trong nƣớc và quốc tế, tranh thủ
ngoại lực để xây dựng, phát triển Nhà trƣờng về cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân
lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
2. Yêu cầu
- Tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam và các nƣớc có đối tác thực
hiện hợp tác; quy định của các Bộ, Ngành và của Trƣờng Đại học Hải Dƣơng;
- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Nhà trƣờng và các đối tác;
- Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả
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II. PHƢỚNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ
- Xác định các đối tác trọng tâm, rà soát lại các biên bản, thỏa thuận hợp tác đã
ký kết để triển khai thực hiện có hiệu quả;
- Khuyến khích cán bộ, giảng viên đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài tìm kiếm cơ hội
hợp tác, tạo cầu nối cho Nhà trƣờng;
- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chƣơng trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, các
vấn đề về tài chính và chuẩn bị cơ sở vật chất nhằm đáp ứng các hoạt động hợp tác,
đặc biệt là hợp tác quốc tế, tiến tới thu hút sinh viên và chuyên gia nƣớc ngoài theo
học và tới làm việc tại Trƣờng;
- Nâng cao chất lƣợng đào tọa, quản lý sinh viên nƣớc ngoài đang học tập tại
trƣờng; quan tâm đời sông vật chất và tinh thần lƣu học sinh.
- Đẩy mạnh các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo bồi dƣỡng,
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đối tác trong và ngoài nƣớc.
III. NỘI DUNG HỢP TÁC
- Tiếp tục triển khai Dự án “Lớp học thú vị Asiana Việt Năm” với đối tác là tổ
chức Good People International.
- Củng cố và duy trì mối quan hệ cũng nhƣ các hoạt động hợp tác đang thực
hiện với các đối tác trong và ngoài nƣớc
- Mở rộng mối quan hệ hợp tác trong nƣớc và quốc tế: tăng cƣờng hợp tác với
các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp; các tổ chức phi chính phủ ...
- Tiếp tục triển khai các hoạt đào tạo và phục vụ lƣu trú cho 05 lƣu học sinh Lào.
- Tổ chức hoặc đồng tổ chức từ 1-2 hội nghị, hội thảo khoa học trong đó có mời
các chuyên gia, các nhà khoa học, cựu sinh viên Nhà tƣờng tham gia.
- Ký kết các hợp đồng thỉnh giảng với các giảng viên có trình độ GS, PGS, Tiến
sĩ ngoài trƣờng để tham gia đào tạo các lớp thạc sĩ.
- Cử giảng viên đi học tập nâng nhằm cao trình độ chuyên môn cũng nhƣ thiết
lập các mối quan hệ hợp tác trong nƣớc và quốc tế.
IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU
TT
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Chƣơng trình

Số lƣợng

Ghi chú

Hợp tác trong nƣớc

1.1

Thiết lập quan hệ và ký kết hợp tác với đối tác

5-10

1.2

Các chƣơng trình - dự án hợp tác đƣợc triển khai

5-10

1.3

Tổ chức hội nghị/hội thảo/nghiên cứu khoa học

1-5
2

với các đối tác
1.4
2

Hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên; cử
giảng viên, sinh viên đi học tập tại các cơ sở giáo
dục đại học uy tín trong nƣớc

5-10

Hợp tác quốc tế

2.1

Đoàn ra

1-2

2.2

Đoàn vào

1-2

2.3

Thiết lập quan hệ và ký kết hợp tác với đối tác

1-2

2.4

Các chƣơng trình - dự án hợp tác đƣợc triển khai

1-2

2.5

Tổ chức hội nghị/hội thảo/nghiên cứu khoa học
với các đối tác

1-2

2.6

Hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên; cử
giảng viên, sinh viên đi học tập tại các cơ sở giáo
dục đại học quốc tế

1-2

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trung tâm Hợp tác Đào tạo và tuyển sinh, Phòng Quản lý khoa học & Công
nghệ tham mƣu cho Ban Giám hiệu triển khai, theo dõi và quản lý các hoạt động hợp
tác trong nƣớc và quốc tế; hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học của Nhà trƣờng
theo Kế hoạch đã xây dựng dựa trên lĩnh vực đơn vị phụ trách. Phối hợp với các đơn
vị trong và ngoài Nhà trƣờng có liên quan để thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp
tác của Trƣờng;
- Phòng Tài chính - Kế toán: Tham mƣu cho Ban Giám hiệu về các quy định
liên quan kinh phí thực hiện các hoạt động hợp tác trong nƣớc và quốc tế; Quản lý các
nguồn kinh phí, các hoạt động thu chi trong các hoạt động hợp tác;
- Các đơn vị khác phối hợp với Trung tâm Hợp tác Đào tạo và tuyển sinh,
Phòng Quản lý khoa học & Công nghệ để thiết lập và triển khai các hoạt động hợp tác;
tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học với đối tác; cử giảng viên, học viên,
sinh viên đi đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
Trên đây là Kế hoạch hoạt động hợp tác trong nƣớc và quốc tế năm học 20192020 của Trƣờng Đại học Hải Dƣơng. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong
Nhà trƣờng nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị Nhà trƣờng;
- Đăng Website;
- Lƣu: VT, TT HTĐT

HIỆU TRƢỞNG

<Đã ký>
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TS. Vũ Đức Lễ
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