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Đại học Đà Nẵng vinh dự được hai chính 
phủ Việt Nam và Vương quốc Anh chọn và 
giao nhiệm vụ hợp tác với các trường đại 
học Vương quốc Anh triển khai dự án thành 
lập trường Đại học Việt - Anh, một trường 
đại học công lập đẳng cấp quốc tế tại Đà Nẵng. Dự án gồm hai giai đoạn: (i) thành lập Viện 
Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (gọi tắt là VNUK) thuộc Đại học Đà Nẵng, (ii) phát triển Viện 
thành trường Đại học Quốc tế Việt - Anh.

Theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, VNUK được tổ chức đào tạo các chương trình 
bậc Đại học, Thạc sĩ, và Tiến sĩ cũng như các khóa bồi dưỡng ngắn hạn. VNUK hợp tác với các 
đối tác quốc tế triển khai các hoạt động nghiên cứu và đào tạo theo hướng tiếp cận với trình 
độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và trên thế giới. VNUK được xem là một trường đại học quốc 
tế công lập đầu tiên tại miền Trung Việt Nam.

Với nhiệm vụ và định hướng phát triển như trên, chất lượng đào tạo tại VNUK sẽ có nhiều 
đặc điểm vượt trội: chương trình tiên tiến được quốc tế công nhận; tính gắn kết đào tạo với 

nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thị trường lao động quốc tế; bằng tốt nghiệp được cấp bởi các trường đại 
học tại Vương quốc Anh. Sinh viên tại VNUK có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp nước ngoài, tham gia chương trình trao đổi sinh viên, 
chuyển tiếp hoặc theo học các bậc học cao hơn tại các trường đối tác và các trường uy tín khác trên thế giới. Nghiên cứu sinh có thể chọn 
lựa chương trình thích hợp, thực hiện nghiên cứu tại VNUK theo phương thức đồng hướng dẫn và có thời gian tập trung tại trường đối 
tác nước ngoài.

Những đặc điểm vượt trội này sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp tại VNUK có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, 
có thể được tiếp nhận từ những năm cuối của bậc đại học.

Sinh viên các chương trình Dự bị (Foundation programmes), chương trình bậc đại học và sau đại học có nhiều cơ hội nhận học bổng 
từ doanh nghiệp, Hội đồng Anh, các tổ chức Vương quốc Anh cũng như học bổng của VNUK. Học bổng bao gồm toàn bộ hoặc một phần 
học phí. Sinh viên cũng có nhiều cơ hội nhận học bổng học bậc học cao hơn tại các trường danh tiếng nước ngoài.

Với sự hỗ trợ ban đầu của Đại học Đà Nẵng, các hoạt động nghiên cứu và học tập của VNUK được tiến hành tại khuôn viên Đại học Đà 
Nẵng, một môi trường học thuật tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm Đà Nẵng - một thành phố năng động, đáng sống với những bãi biển 
đẹp nhất hành tinh.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh: Nhịp cầu Trí tuệ
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Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Nam
Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Associate Professor Tran Van Nam
President of the University of Danang

Các chương trình đào tạo tại VNUK gắn 
với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và 
xu hướng phát triển của thị trường lao 
động quốc tế.

The University of Danang is proud to be chosen by the governments of Vietnam and the 
United Kingdom to closely cooperate with partner universities in the UK to establish Vietnam 
- UK International Standard State University (VNUK) in Da Nang. The project consists of two 
phases, the �rst is to establish the VNUK Institute for Research and Executive Education, a 
member of the University of Da Nang. The second phase is to develop into an independent 
Vietnam - UK International standard State University.

Pursuant to the Decision of the Ministry of Education and Training, VNUK offers training 
programmes at all levels: Bachelor, Master, and Doctoral degrees. The Institute also cooper-
ates with its international partners to conduct academic and research activities, staying in line 
with advanced level of the region and the world. VNUK is considered the �rst international 
state university in Central region of Vietnam.

Programmes offered at VNUK will be internationally recognized advanced programmes, 
meeting criteria of actual needs of businesses, and of the development trend of international 
labor market. VNUK students have the opportunities to gain hands-on working experience at 
different enterprises, to join student exchange programmes, to enroll in other programmes at 
higher levels at partner universities. PhD candidates may do their research at VNUK under co-supervision method, which allows the 
candidates to spend part of their time at partner Universities.

VNUK graduates are equipped with English pro�ciency, and possess prestigious degrees conferred by UK universities. This enhances 
the chances for them to be recruited by companies domestically and internationally. 

VNUK offers a variety of scholarships, sponsored or donated by UK businesses, British Council in Vietnam... Scholarships may cover all 
or part of tuition fee, and are equally accessible for students of Foundation, Bachelor, Master, and PhD Programmes. 

VNUK is located within the University of Danang campus at 41 Le Duan street, Danang city. Students will enjoy their living and studying 
at an international standard academic environment in the centre of Danang, a dynamic & liveable city, popular for its most beautiful 
beaches in the world.

The University of Danang is proud and commit to supporting the initial activities of VNUK, and to work closely with partners in the UK 
to successfully implement the project of building a world class university.

VNUK Institute for Research and Executive Education: Inspiring Bridge



VNUK là  trường đại học công lập quốc tế đầu tiên được thành lập theo thỏa thuận hợp tác  giữa Chính phủ Việt Nam và 
Vương Quốc Anh, đáp ứng những yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học nước nhà. 
VNUK nhận được cam kết hỗ trợ từ các tổ chức, các trường đại học và doanh nghiệp hàng đầu của Vương quốc Anh. Đại 
học Aston, trường đại học nằm trong top 20 của Anh, được chính phủ Anh chỉ định dẫn đầu Hiệp hội các trường Đại học 
tại Anh xúc tiến hợp tác với VNUK trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứu cũng như các chương trình 
đào tạo đại học và sau đại học. 
Đội ngũ giảng viên tại VNUK gồm các giáo sư bản xứ đến từ các trường đối tác, và những giảng viên Việt Nam được đào 
tạo tại nước ngoài, có thời gian tu nghiệp tại Vương quốc Anh. Với môi trường học thuật được thiết kế theo tiêu chuẩn 
quốc tế trong khuôn viên Đại học Đà Nẵng tại trung tâm thành phố, sinh viên VNUK sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi tham 
gia các chương trình nghiên cứu và học tập tại đây.

TẠI SAO LỰA CHỌN VNUK

 

Là một trường đại 
học công lập, VNUK nhận được 

sự hỗ trợ của chính phủ về học 
phí. Sinh viên có cơ hội nhận học 
bổng 100% học phí từ Tate & 
Lyle, các doanh nghiệp, tổ chức 
của Vương quốc Anh và các tổ 
chức trong nước.

 
  

 Cơ hội học tập và 
nhận bằng cấp từ những 

trường Đại học hàng đầu của 
Anh Quốc, những trường có 
chương trình đào tạo nằm trong 
Top 20 tại Anh và có chất lượng 
cao nhất tại Việt Nam từ trước 
đến nay.

 

Trải nghiệm và phát 
triển trong một môi trường 

năng động, trẻ trung tại một 
thành phố đẹp và đáng sống ở 
khu vực Đông Nam Á.

 
  

Trang bị kiến thức, hiểu biết và 
kinh nghiệm thực tế, sẵn sàng 
cho việc chuyển tiếp (bậc Đại 
học và sau Đại học) tại các 
trường Đại học của Anh Quốc 
theo nguyện vọng đăng ký của 
sinh viên.

 
Tiếp cận 

với môi trường đào 
tạo mang tính thực tiễn cao, 

rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm quý 
báu thông qua nghiên cứu Khoa 
học và làm việc thực tế tại các 
Doanh nghiệp lớn của Việt nam và 
nước ngoài; Nâng cao cơ hội tìm 
được việc làm tốt tại các tổ chức, 
doanh nghiệp lớn, có môi trường 

làm việc đạt tiêu chuẩn 
quốc tế.
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VNUK is the �rst international university established based on partnership agreement between the governments of 
Vietnam and the UK. This is a model of an international standard university, pioneering in reforming education of 
Vietnam.
VNUK receives great support from UK businesses and universities. One of the top 20 universities in the UK selected by the 
UK government, Aston University, representing the UK university association, o�ers support to VNUK in the curriculum 
design of many programmes such as: Foundation, Master, PhD, and Research programmes.
VNUK lecturers are professors from partner universities, and Vietnamese professors who graduated from UK universities. 
Besides its innovative and advanced training programmes, VNUK is well-equipped with modern facilities, and located in 
the centre of Danang city, this de�nitely will bring students a wonderful learning experience.

WHY CHOOSE VNUK

Be presented with 
opportunities to 
study and acquire 
degrees from 
leading UK universi-
ties, whose training 
programmes are 
among the Top 20 
in the UK and of the 
best quality in 
Vietnam so far

Be equipped with 
knowledge and 
practical experience 
to be ready for the 
transition in both 
undergraduate and 
postgraduate 
programmes at UK 
Universities after 
�nishing a certain 
part of the 
programme at VNUK

Access to highly practical 
education environment, 
hone soft skills, and gain 
valuable knowledge 
through scienti�c research 
and hands-on experience 
in large enterprises in 
Vietnam and abroad. 
Increase the opportunities 
to �nd good jobs in 
international organizations

Receive support from the 
government in tuition 
plan. Access to various 
source of �nancial aid 
and scholarship, which 
cover up to 100% of the 
tuition fee, 
donated/sponsored by 
companies, organiza-
tions, and individuals 
from all over the world

Enjoy a dynamic 
living environment 
of one of the most 
beautiful and 
peaceful cities in 
the Southeast Asian 
region
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Cánh cửa vào các trường Đại học hàng đầu tại
Vương quốc Anh & chương trình đào tạo chuẩn Quốc tế tại VNUK
Pathways into VNUK and Top UK Universities

04 năm tại VNUK
04 years at VNUK

02+02 (02 năm đầu tại VNUK & 02 năm tiếp theo tại Anh)
02+02 (02 �rst years at VNUK and 02 years in the UK)

04 năm tại Anh
04 years in the UK

Chương trình Đại học
Undergraduate Programmes

Chương trình sau Đại học
 Postgraduate Programmes

Chương trình Nghiên cứu
Research Programmes

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 
VNUK Institute for Research and Executive Education

Chương trình Dự bị Đại học
Foundation Programmes

Trường Đại học hàng đầu tại  Anh Quốc
Top UK Universities

Tiếng Anh học thuật, IELTS 6.5+
English for Academic Purposes - EAP 

Kỹ năng học đường
University Skills and Strategies
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NỀN GIÁO DỤC VƯƠNG QUỐC ANH
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THE UK EDUCATION SYSTEM

Ngày nay, hệ thống giáo dục đại học của Anh quốc vẫn tiếp tục duy trì chất lượng và tiêu chuẩn cao của mình. Trong số 20 
trường đại học hàng đầu thế giới có tới 6 trường Đại học của Anh quốc. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ dân số hay 
nền kinh tế của của Anh quốc so với phần còn lại của thế giới. Nhiều học giả Nobel là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại 
học Anh quốc hoặc là cán bộ đang làm việc tại đó. Bằng cấp từ trường đại học của Anh quốc có uy tín rất cao, được công 
nhận và trân trọng bởi các doanh nghiệp và cơ sở học thuật trên toàn thế giới. Các trường đại học Anh quốc có nhiều kết 
quả nghiên cứu và phát triển có chất lượng cao với gần 14% các bài báo khoa học được trích dẫn nhiều, chỉ đứng thứ hai trên 
thế giới về mặt số lượng, sau Hoa Kỳ. Nếu tính đến quy mô của các cơ sở nghiên cứu thì nền nghiên cứu của Anh quốc có 
hiệu quả cao nhất trong các nước phát triển, tính cả về số lượng và chất lượng. Các trường đại học tại Anh quốc cũng hợp 
tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc thương mại hóa các nghiên cứu. Báo cáo mới nhất về mức độ cạnh tranh của 
các nền kinh tế toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới phát hành xếp Anh quốc vào vị trí thứ hai thế giới trong hợp tác hiệu 
quả giữa trường đại học và doanh nghiệp, trên cả Hoa Kỳ.
Hệ thống giáo dục đại học của Anh quốc có sức hấp dẫn lớn và luôn mở rộng cửa đối với sinh viên quốc tế. Theo báo cáo của 
Bộ Đại học và Khoa học Anh quốc năm 2013: “Anh quốc là điểm đến phổ biến thứ hai đối với du học sinh (sau Hoa Kỳ). Năm 2011, 
tỷ lệ du học sinh đến Anh quốc chiếm 13% tổng số du học sinh trên toàn thế giới". Các trường đại học Anh quốc cũng đang tăng 
cường phát triển các chương trình đào tạo xuyên quốc gia. Chính phủ Anh quốc có kế hoạch hỗ trợ và đảm bảo danh tiếng 
của hệ thống giáo dục đại học Anh quốc trong lĩnh vực này.

The UK higher education system has one of the longest and proudest tradition in the Western world. From Francis Bacon, 
Isaac Newton, Michael Faraday to many other distinguish scholars over time, English intellectuals have been contributing a 
big part in building the modern world, and creating foundations for higher education systems in many other countries, such 
as the United States of America, Australia, etc. As a result, English is now the de factor language of science, engineering and 
business all over the world. 
Nowadays, the UK higher education system continues to maintain its high quality and standards. 6 out of 20 top universities 
worldwide are from the UK, the highest ratio in the world providing its population and size of economy. Several Nobel laure-
ates are graduates from or currently working at many UK universities. For their high standards at all levels, UK university 
degrees are recognized by employers and academics worldwide.
UK universities deliver excellent quality output in research and development, with approximately 14% of the most highly 
cited scienti�c articles, second only to the US. As far as quantity and quality are concerned, the UK research bases are the 
most effective, compared to those of other major economies. UK universities work closely with businesses to commercialize 
their research. According to the “Global Competitiveness Report” by the World Economic Forum, the UK places second in the 
world for university and business interaction, above the United State.
The UK higher education system attracts and welcomes international students from all over the world. According to a report 
by the UK Ministry for Universities and Science, in 2013: “The UK is the second most popular destination for internationally 
mobile higher education students (behind the USA). In 2011 the UK’s global market share was 13%, up from 12.8% in 2006”. UK 
universities strongly foster transnational educational programmes. The UK government has plans to support and ensure 
reputation of these activities.

 Hệ thống giáo dục Đại học của Vương quốc Anh có truyền thống lâu đời và đáng tự hào nhất ở các nước phương Tây. Từ các 
học giả lỗi lạc trong lịch sử như Francis Bacon, Isaac Newton, Michael Faraday và nhiều học giả khác, tri thức từ Anh quốc đã 
góp phần đặc biệt quan trọng xây dựng nên thế giới hiện đại ngày nay, tạo cơ sở phát triển nền giáo dục đại học ở nhiều 
quốc gia khác như Hoa Kỳ, Úc.... Chính điều đó đã làm cho tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thống trong khoa học, kỹ 
thuật và kinh doanh trên toàn thế giới.



CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC
Chương trình đào tạo ngắn hạn 01 năm, bắt buộc đối với sinh viên đã được nhận vào chương 
trình Đại học/sau Đại học tại VNUK
Cánh cửa vào chương trình Đại học, sau Đại học tại VNUK và tại các trường Đại học hàng đầu 
của Vương quốc Anh

Mục tiêu
Đào tạo chuyên sâu và nâng cao kiến thức tiếng Anh, tôi luyện các chiến lược thi IELTS hiệu quả, đảm 
bảo mục tiêu đầu ra IELTS đạt 6.5+
Trang bị kỹ năng học đường, chiến lược học tập, giúp sinh viên tự tin hòa nhập vào môi trường học tập 
tại các trường Đại học quốc tế hàng đầu
Hệ thống hóa các kiến thức chuyên ngành cơ bản, chuẩn bị tốt nhất cho sinh viên trước khi bước vào 
chương trình Đại học/sau Đại học chính thức

Tiếng Anh
học thuật

Luyện thi
IELTS 6.5+

Tiếng Anh
chuyên ngành

Giảng viên & Phương pháp giảng dạy
100% giảng viên nước ngoài, có sự hỗ trợ của các giáo viên Việt Nam giàu kinh nghiệm
Môi trường "học chủ động", không khí cởi mở - thoải mái, tối đa hóa khả năng học hỏi và truyền lửa cho 
sinh viên
Đề cao tính chuyên nghiệp trong dạy & học, đảm bảo sinh viên không chỉ học được các kiến thức tiếng 
Anh, chuyên ngành cơ bản, mà còn được rèn luyện - hội tụ đủ các tố chất, kỹ năng trở thành công dân 
quốc tế
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Tiếng anh
tổng quát



FOUNDATION PROGRAMME
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01-year training programme, compulsory to students who have been accepted into undergraduate/postgraduate 
programmes at VNUK
Pathway into undergraduate and postgraduate programmes at VNUK and at other top universities in the UK

Objectives
Offers intensive English training, practices strategies for IELTS exam, ensures an output of 6.5+ on the 
IELTS
Equips students with university skills to help build con�dence before enrolling in other programmes of 
leading international universities
Introduces students to the basic knowledge of their chosen majors, in order to prepare them for under-
graduate years

 English for
Academic Purposes

IELTS Targeted
Training

Academic English
for Speci�c Purposes

General
English Training

Lecturer & Teaching Method
100% professional foreign lecturers, with support of quali�ed Vietnamese teaching assistants
Active & inspirational learning environment, open and comfortable atmosphere, maximizing students' 
learning ability
Emphasizes on professionalism in teaching and learning, requires committment from both learners & 
teachers to achieve the best possible result 
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Trong thời gian đầu, chương trình đào tạo tại VNUK tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế.
Điểm nổi bật của các chương trình đào tạo là sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức và nhu cầu doanh nghiệp 

theo kinh nghiệm của Đại học Aston. Từ năm thứ 2, sinh viên có cơ hội làm việc ngắn hạn tại các doanh nghiệp. 
Đây là cơ hội giúp sinh viên áp dụng các kiến thức đã học trong môi trường thực tế. Cũng nhờ đó, sinh viên tốt 
nghiệp của VNUK có được lợi thế cạnh tranh nhất định trên thị trường lao động trong nước và thế giới do đã tích 
lũy được kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp ngay trong quá trình học.

Việc chuyển đổi ngành học linh hoạt cũng là một trong những thế mạnh của các chương trình đào tạo tại 
VNUK. Sau khi kết thúc năm học đầu tiên và tham gia làm việc tại các doanh nghiệp, được trải nghiệm thực tế, 
sinh viên nhận thấy ngành học mình theo đuổi không thực sự phù hợp với khả năng, sở thích của mình, hoặc đơn 
giản "không như mình nghĩ", thì có thể chuyển đổi qua ngành khác. Điều này giúp tránh lãng phí thời gian của 
sinh viên, bởi thực tế có rất nhiều trường hợp, sau khi tốt nghiệp và tham gia gia làm việc, sinh viên mới nhận 
thấy mình hoàn toàn không phù hợp với ngành nghề đã chọn lựa.

Sinh viên có thể lựa chọn theo học các chương trình tại VNUK, hoặc tại các trường đối tác tại Anh, hoặc kết hợp 
cả hai theo chương trình 2+2 (đối với sinh viên đại học). VNUK liên kết với các đối tác Anh quốc mở các ngành học 
bậc đại học và thạc sĩ vào năm 2015.

Khối Kinh tế Khối Kỹ thuật

Quản lý dự án

Kế toán Tài chính

Quản trị Du lịch

Kinh doanh quốc tế
Kinh doanh - Khởi nghiệp

Quản trị Kinh doanh

Công nghệ điện tử di động

Công nghệ điện tử không dây

Điện toán

Khoa học máy tính

Quản trị dự án công nghệ thông tin

Dược

Điều dưỡng

Quản lý y tế lâm sàng

Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đạo tạo trong thời gian đầu tại VNUK

ĐẠI HỌC &
SAU ĐẠI HỌCCHƯƠNG TRÌNH 



Students can choose to attend the programmes at either VNUK, or VNUK’s partner universities in the UK. Addi-
tional options include �nishing the �rst part at VNUK and then transferring to a partner university in the UK. The 
�rst Bachelor and Master programmes will be opened in 2015.

Initially, VNUK offers programmes of different levels, from Bachelor to PhD, in two main areas: Economics and 
Technology.

The programmes' highlight is the offer of internship opportunities in companies while studying, named 
"Co-op programmes". In most cases, from the second year onward, students will be doing internship at compa-
nies of dynamic working environments. Therefore, they will be able to apply their knowledge in practical circum-
stances. This creates competitive advantages for students when entering labor market.

VNUK also provides �exibility in major changing; this differentiates itself from other educational organiza-
tions. Upon students �nishing their internship at the end of the �rst academic year, students might realize that 
their chosen major is not a good �t for them; they are allowed to switch to other majors. This helps students save 
time, as in fact, there are numerous cases where graduates �nd that their chosen profession is not for them.
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Economics Technology

Project Management

Accounting and Finance 

Tourism Management 

International Business 
Business - Entrepreneurship 

Business Administration 

Mobile Technology

Wireless Engineering

Computing
Computer Science

IT Project Management

Pharmacology

Nursing

Clinical Health Management

Finance - Banking 

BACHELOR, MASTER
& DOCTORAL PROGRAMMES 

Programmes offered by VNUK at the initial stage



Được thành lập với mục đích 
xây dựng một trường Đại học 
công lập, đẳng cấp quốc tế, 
chuyên sâu và định hướng 
nghiên cứu, VNUK đặt nghiên cứu 
khoa học (tự nhiên cũng như xã 
hội) và công nghệ làm vai trò đầu 
tàu trong các hoạt động của mình. 
Các hoạt động nghiên cứu này tận 
dụng những kinh nghiệm thực 
tiễn tốt nhất và hợp tác chặt chẽ 
với các trường Đại học hàng đầu 
của Vương quốc Anh. 

VNUK chú trọng phát triển nghiên 
cứu đa ngành, đa lĩnh vực, sử 
dụng các kiến thức, phương tiện 
tiên tiến ở Việt Nam và trên thế 
giới, góp phần giải quyết những 
vấn đề thực tiễn quan trọng ở Việt 
Nam, khu vực ASEAN, và đóng 
góp vào sự hiểu biết chung của 
nhân loại. Hoạt động nghiên cứu 
tại VNUK là cơ sở thu hút và xây 
dựng đội ngũ các nhà khoa học 
xuất sắc đến VNUK làm việc và 
giảng dạy, góp phần quan trọng 
xây dựng và duy trì các mối liên 
kết chặt chẽ giữa VNUK và doanh 
nghiệp Việt Nam cũng như doanh 
nghiệp UK trong đào tạo và 
nghiên cứu - phát triển (R&D). 
VNUK đang cùng với Đại học 
Aston tiến hành dự án UK-ASEAN 
Research Hub (Đầu nối liên kết 
nghiên cứu UK-ASEAN) nhằm 
phát triển và vun đắp năng lực 

nghiên cứu giữa UK, Việt Nam và 
khu vực ASEAN trong lĩnh vực 
Điện tử-Viễn thông, Công nghệ 
Sinh học, Tài chính và Kế toán. 
Trên nền tảng này, VNUK tập 
trung triển khai các chương trình 
đào tạo Thạc sỹ định hướng 
nghiên cứu phục vụ cho việc phát 
triển xã hội và các ngành kinh tế 
công nghệ cao tại Việt Nam. 
Chương trình đào tạo gắn bó chặt 
chẽ với nghiên cứu và doanh 
nghiệp là cơ sở để sinh viên của 
VNUK có điều kiện tiếp thu kiến 
thức và làm việc trong môi trường 
tiên tiến theo tiêu chuẩn Anh 
Quốc, đáp ứng đòi hỏi của các 
doanh nghiệp hàng đầu trên thế 

giới. Điều này giúp tạo nên một 
thế hệ sinh viên VNUK có khả 
năng cạnh tranh cao nhất trên thị 
trường lao động quốc tế, sẵn sàng 
đảm nhận các công việc ở những 
doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Khoa học sự sống: Dược phẩm, Công nghệ Sinh học, Điều dưỡng, Y tế cộng đồng;

Công nghệ Điện tử, Tin học: Điện tử Y sinh, Công nghệ phần mềm;

Năng lượng, Giao thông

Quản trị và thương mại quốc tế: Tài chính, Kế toán, Khởi nghiệp.

Chương trình đào tạo sau đại học gắn liền với nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực như:

Việc ký kết văn bản hợp tác toàn diện giữa VNUK và Khu Công nghệ cao Đà Nẵng nhằm 
phát triển R&D và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một bước khởi đầu quan trọng 
trong hiện thực hóa các mục tiêu nghiên cứu tại VNUK.
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HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU



Established as a research-
oriented, and world class public 
university, VNUK places scienti�c 
research,  in both natural and 
social, and technology as the lead-
ing role. The research activities 
exploit the best practical experi-
ence, and closely cooperate with 
leading universities in the United 
Kingdom.

VNUK focuses on the develop-
ment of multidisciplinary 
research, using knowledge and 
advanced facilities in Vietnam and 
around the world, taking part in 
solving pivotal practical problems 
in Vietnam and ASEAN, and 
contributing to the general under-
standing of mankind. Research 
activities at VNUK attract excellent 
scientists to come and work for 
the Institute. Those activities are 
also an important factor to foster 
strong connection in training, 
research and development 
between VNUK and business 
organizations of Vietnam and of 
the UK.

meeting the demands of social 
development and of the high-
tech economy in Vietnam. The 
"Co-op programmes" bene�ts 
students in acquiring knowledge 
and working in a UK standard 
environment, satisfying the crite-
ria of top ranking companies 
around the world.

Life Sciences: Pharmacology, Biotechnology, Nursing, Public Health 

Electronic Engineering, Computer Science, Biomedical Electronics, Software Engineering

Energy Technology, Transportation

Management and International Trade: Finance, Accounting, Entrepreneurship. 

The research-oriented Co-op programmes focus on the following areas: 

The Memorandum of understanding between VNUK and Danang Hi-Tech Park to 
promote Research and Development, and to train high quality human resources is a critical 
stepping stone in realizing the goals of VNUK’s research activities.

12

RESEARCH ACTIVITIES 

VNUK and Aston University are 
conducting the "UK-ASEAN 
Research Hub" project, aiming to 
develop and nurture research 
capacity in �elds of Telecommuni-
cations, Biotechnology, Finance 
and Accounting, between the UK, 
Vietnam and ASEAN.
  In order to achieve long-term 
goals, VNUK offers research-
oriented Master programmes,           



Đảm bảo tiêu chuẩn giảng viên Đại học của Vương quốc Anh

80%  là Giáo sư và giảng viên đến từ các trường Đại học danh tiếng của Vương quốc Anh

20% là giảng viên Việt Nam đã tu nghiệp sau Đại học và công tác ở các nước có nền giáo dục và khoa học tiên 

tiến như Anh, Mỹ, Úc, và Nhật Bản. Họ đồng thời là các nhà nghiên cứu khoa học xuất sắc ở Việt nam 

Đội ngũ trợ giảng có kiến thức chuyên môn vững vàng và trình độ tiếng Anh xuất sắc

Các nhà quản lý, doanh nhân, nhà khoa học và các sinh viên xuất sắc đến từ nhiều nơi trên thế giới cùng tham 

gia chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm thực tế qua các buổi nói chuyện, trao đổi, giúp sinh viên có một cái 

nhìn thực tế về giáo dục và việc làm

GIẢNG VIÊN TẠI VNUK

LECTURERS AT VNUK 
Meet standards of  UK Universities
Compose of 80% native lecturers from prestigious universities in the UK, and 20% Vietnamese teachers who 
are graduates from leading universities in UK, US, Australia, and Japan with valuable working experience; 
They are also excellent scienti�c researchers in Vietnam 
Consist of a teaching assistants team, who have strong expertise and excellent English pro�ciency 
Include guest speakers, who are managers, entrepreneurs, scientists and outstanding students from many 
parts of the world, to provide practical knowledge & experience for the students
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CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT - HỢP TÁC
Nhằm phục vụ cho mục tiêu của mình, VNUK xây 

dựng các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ & thực tiễn với 
các cơ sở đào tạo Đại học tiên tiến ở Anh Quốc, các nước 
khác trên thế giới, các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ 
lớn ở Việt Nam và UK. Các mối liên kết-hợp tác này giúp 
đảm bảo chất lượng và tính xuyên suốt của chương 
trình đào tạo của trường và duy trì tiêu chuẩn giáo dục 
Anh Quốc, một trong những nước có nền giáo dục tiên 
tiến và được ưa thích nhất trên thế giới. Liên kết - hợp 
tác tạo điều kiện để quá trình đào tạo luôn gắn liền với 
nghiên cứu khoa học, với hoạt động và hướng phát 
triển thực tế tại Việt Nam và trên thế giới.

Đối tác đại học Anh Quốc
 Đại học Aston được chính phủ Anh phân công 

đứng đầu Liên hiệp các trường đại học ở Anh Quốc 
nhằm trợ giúp về chương trình đào tạo, kiến thức, 
kinh nghiệm chuyên môn và con người cho VNUK. 
Thời gian qua, Đại học Aston đã làm việc cụ thể và 
chặt chẽ trên nhiều phương diện với VNUK. Sắp tới, 
hai bên sẽ cùng phối hợp mở một số chương trình 
đào tạo sau đại học liên kết tại VNUK. Giữa hai đơn vị 
cũng đang hình thành các nhóm hợp tác nghiên cứu. 
Thêm vào đó, Đại học Aston là đơn vị chủ lực trong 
việc đào tạo các nghiên cứu sinh để bổ sung nguồn 
nhân lực cho VNUK.

VNUK còn có mối quan hệ với một số trường Đại 
học khác của Anh Quốc như Đại học Southampton, 
Đại học Kent, Đại học City Birmingham, Đại học Tây 
Anh, v.v.

Đối tác Doanh nghiệp Anh Quốc
Nhiều công ty lớn của Anh kinh doanh ở khu vực 

ASEAN đã làm việc và cam kết hỗ trợ hoạt động của 
VNUK. Các công ty này sẽ cung cấp học bổng cho sinh 
viên, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập dài hạn tại 
công ty, tham gia vào việc xây dựng và thực hiện 
chương trình đào tạo, và ưu tiên tuyển dụng sinh viên 
tốt nghiệp.

Các công ty điển hình trong hợp tác này có thể kể 
đến Rolls Royce International,  Tate & Lyle, Standard 
Chartered Bank, v.v. VN-UK còn có mối quan hệ với 
British Business Group in Vietnam. 

Đối tác Doanh nghiệp Việt Nam
Các đơn vị lớn và tiên tiến ở Việt Nam sẽ có những 

hỗ trợ quý báu cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ của VNUK. Ngoài các hình 
thức hỗ trợ như cung cấp học bổng cho sinh viên, tạo 
điều kiện cho sinh viên thực tập dài hạn tại công ty, 
tham gia vào việc xây dựng và thực hiện chương trình 
đào tạo, và ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, 
các doanh nghiệp Việt Nam còn cùng với VNUK 
nghiên cứu và xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu 
đa dạng để hợp tác với các đối tác của Anh Quốc. Đây 
sẽ là một tác nhân quan trọng để đổi mới và nâng cao 
năng lực, hiệu quả của khoa học công nghệ trong đời 
sống xã hội của khu vực miền Trung và trên cả nước.

Tuy mới thành lập, nhưng VNUK đã có những hoạt 
động hợp tác cụ thể với Khu Công nghệ Cao Đà Nẵng, 
Công ty FSoft Đà Nẵng (thuộc tập đoàn FPT).
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PARTNERSHIP PROGRAMMES

VNUK builds partnership with Universities in the UK 
and other countries in the world, with famous business 
and service organizations in Vietnam and the UK. This 
cooperation helps ensure the quality and continuity of 
the Institute programmes, and maintain educational 
standards of the UK, whose advanced education is 
among the most preferable in the world. 

The partnership programmes facilitate strong 
connection between training and scienti�c research, as 
well as practices and development trend in Vietnam 
and all over the world.

Partner Universities in the UK
   Aston University, assigned by the UK Government, 
leads the UK Universities Association to assist VNUK in 
developing training programmes, sharing profes-
sional experience, and building human resources. 
Recently, Aston University has worked closely with 
VNUK in many areas. In the near future, both parties 
will implement joint programmes at VNUK. Collab-
orative research teams are also being formed 
between the two parties. In addition, Aston Univer-
sity plays the main role in PhD training for VNUK. 

Business partners in Vietnam
Big domestic companies in Vietnam also provide 
valuable support in teaching, research and technol-
ogy transfer activities of VNUK. Besides providing 
similar support as such of businesses in the UK, 
Vietnamese partners also work closely with VNUK to 
raise funds for research projects. This is the driving 
force to innovate and improve capacity, efficiency of 
science technology in Central region of Vietnam and 
nationwide.

 Despite the newly establishment, VNUK has 
initiated cooperative activities with Hi-Tech Park in 
Danang, Danang Software Company owned by FPT.

Business partners in the UK
Many British companies doing business in the ASEAN 
region have been working and committed in 
supporting academic activities of VNUK. These com-
panies offer scholarships for students, accept quali-
�ed students for work placement internships, help 
with programme design, and give privilege favor to 
the Institute students in their recruitment if all other 
quali�cations are met. Companies in this partnership 
include ‘Rolls Royce International’, ‘Tate & Lyle’, ‘Stan-
dard Chartered Bank’, and British Business Group in 
Vietnam.



HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

SCHOLARSHIPS AND FINANCIAL AID

Học bổng tại VNUK khá phong phú. VNUK hiện tại cung cấp 02 chương trình học bổng chính:
Học bổng dựa trên nhu cầu (Need-based scholarship): Đây là nguồn học bổng đến từ nguồn tài trợ của các cá 

nhân, công ty/tổ chức với mục tiêu đóng góp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện cho những 
bạn sinh viên ở những vùng khó khăn có điều kiện tham gia các chương trình học chất lượng. Học bổng có thể lên 
tới 100% học phí chương trình học.

Học bổng dựa trên thành tích học tập (Merit-based scholarship): Đây là nguồn học bổng do VNUK cấp cho 
những bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tích cực & năng động tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Học 
bổng có thể lên tới 50% học phí chương trình học.

Ngoài các suất học bổng cho các khóa học chính quy, VNUK còn có học bổng ngắn hạn vào mùa hè, dành cho 
những sinh viên khóa Dự bị Đại học có thành tích học tập xuất sắc. Học bổng bao gồm từ 02-04 tuần sinh hoạt và 
học tập hoàn toàn miễn phí tại các trường đối tác của VNUK tại Vương quốc Anh.

VNUK offers various sources of scholarship. Currently, the Institute offers 02 major scholarship programmes:
Need-based scholarship: The funding of this scholarship comes from individuals, companies /organizations 

with the aim of contributing to the development of high quality human resources, and creating opportunities for 
students in disadvantaged areas to participate in quality programmes. Scholarships cover up to 100% tuition fee.

Merit-based scholarship: This scholarship is granted by VNUK for students with outstanding academic achieve-
ment and good track of community contribution. Scholarships cover up to 50% tuition fee.

VNUK also offers other short-term scholarships, especially for students of Foundation Programmes with excellent 
academic achievement. Scholarships provide students a "02 to 04 weeks" living and studying for free at VNUK's 
partner universities.
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Đà Nẵng là một thành phố thuộc vùng Nam Trung Bộ, Việt 
Nam. Đây là trung tâm Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục, Khoa học, 
và Công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Dân số: 926.000 (Năm 2010)
Diện tích: 1.256km2
Thời tiết: 33 độ C, Gió B với 14km/h, độ ẩm 59%

Đà Nẵng được thiên nhiên ban tặng những bờ biển chạy dài được tạp chí Forber của Mỹ bầu chọn là 
một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, một đèo Hải Vân hùng vĩ, một con sông lớn chảy trong 
lòng thành phố, núi Sơn Trà án ngữ, và dãy Trường Sơn cận kề. Đà Nẵng là một thành phố đặc biệt 
có cả sông - núi - đại dương bao quanh.
Đà Nẵng còn là một thành phố đáng sống bởi sự trong lành, môi trường sống an toàn - hiền hòa 
nhưng không kém phần sôi động với những lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, hội tụ bạn 
bè đến từ bốn phương tại các cuộc thi quốc tế như Marathon, cầu lông, thi trình diễn pháo hoa, trình 
diễn ánh sáng.
Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố của những cây Cầu. Ngoài cầu quay sông Hàn, "thành phố 
ánh sáng" còn có cầu Rồng đăng ký kỷ lục Guinness, cầu Trần Thị Lý hình cánh buồm, cầu dây văng 
Thuận Phước lớn nhất Đông Nam Á.
Người Đà Nẵng chân thành, thẳng thắn, giản dị, thân thiện và phóng khoáng luôn tạo cho các vị 
khách đến từ phương xa cảm giác gần gũi như đang ở trong chính gia đình mình.

Nằm ở miền Trung Việt Nam với khoảng cách gần như chia đều giữa thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng còn là trung tâm của 3 di sản Văn hóa thế giới là Cố đô Huế, phố cổ Hội An, và thánh 
địa Mỹ Sơn. Đà Nẵng tọa lạc tại điểm cuối của tuyến hành lang Kinh tế Đông Tây và là cửa ngõ ra biển  
Thái Bình Dương của các nước Myanma, Thái Lan, Lào, và Việt Nam.

SỐNG - HỌC TẬP - LÀM VIỆC
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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Da Nang is located in the South Central region of Vietnam. 
This is a large economic, cultural, educational, scienti�c, and 
technological center of the South Central and Central High-
lands regions of Vietnam.
Population: 926 000 (2010) 
Area: 1.256km2 
Weather: 33 degrees C, Wind B with 14km/h, humidity 59% 

Located in Central Vietnam equidistantly between Hanoi and 
Ho Chi Minh City, Da Nang is also the center of the three world 
cultural heritage sites: Hue, Hoi An, and My Son Sanctuary. Da 
Nang is the terminal of the East-West economic corridor and 
also the gateway to the Paci�c Ocean from Burma, Thailand, 
Laos, and Vietnam. 

Da Nang is endowed with a long coastline with glamorous beaches cited by Forber American magazine as one of 
the sexiest beaches on the Planet, a spectacular Hai Van Pass, a large river running along, Son Tra Mountain stand-
ing, with Truong Son mountain range nearby. Surrounded by river, mountains, and sea, the city possesses unique 
features, unmatched in other cities. 
Da Nang is a liveable city for its safe and peaceful living environment. The city is also popular among tourists for 
its freshness and other cultural activities & festivals: International �rework, light competitions, international mara-
thon. 
Da Nang is known as the city of bridges. In addition to the Han River swing bridge, this “city of light” also has 
Dragon bridge registered for the Guinness Book of Records, Tran Thi Ly sail-shaped Bridge, ThuanPhuoc cable-
stayed bridge, the largest in Southeast Asia.
Citizens of Danang are sincere, simple, friendly, and open-minded, creating great impression for tourists.

LIVE, STUDY AND WORK
IN DANANG CITY
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