GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
USAID đang hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Thông qua hợp tác với Chính
phủ Việt Nam và khu vực tư nhân nhằm giúp một số trường đại học hàng đầu của Việt Nam cải tiến giáo trình và
phương pháp giảng dạy, các trường này sẽ có vai trò là các hình mẫu cho một hệ thống giáo dục đại học thế kỷ 21.
Mục tiêu là giúp đào tạo đội ngũ sinh viên ra trường có tay nghề, đủ kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc và cạnh
tranh trong môi trường toàn cầu hóa ngày càng cao. Các dự án hỗ trợ của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học đã
có tác động tới trên 30.000 sinh viên và tập trung vào 3 lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam xác định là ưu tiên: 1) Công
nghệ và kỹ thuật; 2) Y tế; và 3) Giáo dục khai phóng. USAID thiết kế các hoạt động cải cách để liên kết các trường đại
học của Việt Nam với khối tư nhân và các trường đại học và tổ chức của Hoa Kỳ. Các trường đại học của Việt Nam
tự dẫn dắt nỗ lực cải cách nội bộ của mình. Cách tiếp cận quan hệ đối tác công – tư này cùng với khả năng sở hữu
quốc gia cao đã giúp tái cơ cấu giáo trình giảng dạy, các công nghệ học tập mới, tập huấn cho lãnh đạo và giảng viên
và các chiến lược kiểm định chất lượng quốc tế đang đem lại nhiều kết quả. Thông qua huy động ngân sách và sự
tham gia tích cực của khu vực tư nhân, các dự án của USAID trong lĩnh vực giáo dục đại học được công nhận là có
tác động sâu rộng và hướng đến nhu cầu.

CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT
Dự án Thúc đẩy Hợp tác Trường đại học-Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ (BUILD IT) đẩy mạnh quan
hệ đối tác đa dạng giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học để kết nối chương trình giảng dạy khoa học,
công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm đào tạo sinh viên ra trường có khả năng dẫn dắt tăng trưởng bao hàm và dựa
vào công nghệ. Hỗ trợ của chúng tôi đang giúp các trường đại học của Việt Nam cải thiện hiệu quả học tập của sinh
viên thông qua công nghệ hiện đại trong các phòng học; đào tạo lãnh đạo; phát triển các chiến lược kiểm định chất
lượng quốc tế; đổi mới giáo trình; và xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với khu vực tư nhân.

Y KHOA
Dự án Liên minh Nâng cao tiếp cận, Cải thiện giáo trình và Phương pháp giảng dạy trong Đào tạo y khoa và Phòng
chống các bệnh dịch mới nổi (IMPACT MED) giúp hiện đại hóa giáo trình và phương pháp giảng dạy trong đào tạo y
khoa tại Việt Nam nhằm trang bị cho sinh viên ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng để giải quyết những thách thức y
tế của đất nước và hiện đại hóa lĩnh vực chăm sóc y tế. Dự án xây dựng quan hệ hợp tác giữa Bộ Y tế, các trường y,
dược của Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố Hồ Chí Minh và các công ty
công nghệ y tế quốc tế hàng đầu. Dự án thực hiện tập huấn về phương pháp giảng dạy hiện đại, sử dụng công nghệ
và lồng ghép các nội dung lâm sàng, phát triển năng lực lãnh đạo về đối mới liên tục, cải thiện khả năng tiếp cận và
chất lượng đầu ra cho những sinh viên gặp khó khăn về kinh tế và xã hội và lồng ghép giáo dục liên bộ môn vào các
trường y khoa của Việt Nam.

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG
Được thành lập năm 2017, Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đi tiên phong trong nỗ lực cải cách giáo dục đại học của
Việt Nam – Đây là trường đại học toàn toàn phi lợi nhuận và độc lập đầu tiên của Việt Nam. Mô hình Đại học FUV kết
hợp giáo dục khai phóng truyền thống với công nghệ và giáo trình sáng tạo, các yếu tố giúp phát triển các thế hệ lãnh
đạo tiếp theo của đất nước. Hỗ trợ của USAID sẽ giúp trường đại học mới này xây dựng hệ thống quản lý, thiết kế
giáo trình và công nghệ và xây dựng các trương trình hoạt động và sự nghiệp cho sinh viên. Đến năm 2020, sẽ có
500 sinh viên đại học đăng ký theo học tập trung tại đại học FUV. Hỗ trợ của USAID sẽ giúp trường xây dựng hệ
thống quản lý nội bộ, hướng tới kiểm định chất lượng Hoa Kỳ và phát triển thông qua đóng góp của tư nhân và nguồn
thu học phí. FUV sẽ giúp định nghĩa lại khái niệm về trường đại học tại Việt Nam.
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