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Được thành lập năm 2017, Đại học Fullbright Việt Nam (FUV) là một bước ngoặt trong nỗ lực cải cách hệ thống giáo
dục đại học của Việt Nam - Đây là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình của FUV
được xây dựng dựa trên nền tảng truyền thống giáo dục đại học của Mỹ về vấn đáp cởi mở, nghiên cứu và phân
tích phê phán, nhưng đồng thời vẫn dựa trên những di sản và truyền thống văn hóa phong phú của Việt nam. Thông
qua áp dụng các nguyên tắc cốt lõi, bao gồm tự do học thuật, trọng dụng nhân tài, minh bạch và công bằng, mục
tiêu của FUV là đem đến những chuẩn mực đại học đẳng cấp thế giới và giúp Việt Nam giải phóng những tiềm năng
to lớn trong lĩnh vực giáo dục. USAID sẽ hỗ trợ FUV trong các lĩnh vực về tuyển sinh, hỗ trợ tài chính và tuyển dụng,
thiết kế chương trình giảng dạy và các nền tảng công nghệ, đồng thời xây dựng các chương trình về nghề nghiệp
cho sinh viên và các hoạt động câu lạc bộ khác tại trường.
THÀNH LẬP CÁC BỘ PHẬN VỀ TUYỂN SINH, HỖ TRỢ TÀI CHÍNH VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Với mục tiêu trở thành một đại học đẳng cấp thế giới, bước đầu tiên mà FUV thực hiện là tuyển dụng đội ngũ giảng
viên xuất sắc. USAID cũng đang phối hợp với FUV để thành lập các bộ phận về tuyển sinh và hỗ trợ tài chính, thực
hiện các hoạt động tiếp cận sinh viên và khai giảng khóa học cử nhân đầu tiên của trường. Mục tiêu của FUV là tiếp
cận rộng rãi, học phí phải chăng, tính đa dạng và có chương trình học bổng hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn.
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ CÁC NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ
Chương trình giảng dạy tại FUV sẽ theo hướng đa ngành. Các khóa học và chương trình đào tạo sẽ kết hợp nhiều
lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật thông qua các ứng dụng thế giới thực và một nền tảng học tập trên
giảng đường mạnh mẽ. FUV sẽ sử dụng những công nghệ học tập tiên tiến nhất.
XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGHỀ NGHIỆP VÀ CÂU LẠC BỘ CHO SINH VIÊN
FUV sẽ hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước thông qua chương
trình thực tập và các cơ hội khác. Hoạt động ngoại khóa và chương trình đời sống cũng sẽ là một đặc trưng của
trường. Nhằm chuẩn bị cho sinh viên khi tốt nghiệp có thể thành công trên thị trường việc làm toàn cầu, tiếng Anh sẽ
là ngôn ngữ sử dụng chính trong giảng dạy và học tập. Hoạt động giáo dục tại FUV cũng tập trung phát triển kỹ
năng tư duy phản biện và sáng tạo cũng như kỹ năng viết luận chuyên sâu.
KẾT QUẢ DỰ KIẾN
FUV sẽ tuyển sinh 50 sinh viên cho chương trình đại học khai giảng vào mùa thu năm 2018. Đến năm 2020 sẽ có
500 sinh viên chính quy nhập học. Hỗ trợ của USAID sẽ giúp FUV tạo dựng uy tín, hướng tới kiểm định giáo dục
theo tiêu chuẩn Mỹ, phát triển lớn mạnh thông qua các đóng góp từ khối tư nhân và nguồn thu học phí. Sinh viên
FUV sẽ được tiếp cận nền giáo dục khai phóng độc đáo và trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp theo của đất nước.
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