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There are no translations available.
Ngày 29/7/2012, TS. Mary Zurbuchen (Giám đốc chương trình IFP Khu vực Nga và Châu Á)
nhân chuyến làm việc lại Việt nam đã đến thăm Trường Đại học Tân Tạo do GS TS.Nhà giáo
Nhân dân Võ Tòng Xuân làm hiệu trưởng. Đi cùng đoàn đến Đại học Tân Tạo còn có cô Minh
Kauffman (Giám đốc CEEVN), chị Xuân Hương (Chánh văn phòng CEEVN) và 5 IFP Vietnam
Alumni hiện đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh.

GS Võ Tòng Xuân đã dẫn đoàn đi tham quan cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học của
Trường Đại học Tân Tạo. Đây là trường đại học phi lợi nhuận do Tập đoàn Tân Đức đầu tư với
sứ mạng và tầm nhìn hướng về tương lai của Việt Nam. Trường khẳng định mục tiêu là một
trường Đại học tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam với cơ sở vật chất hiện đại tiêu chuẩn Hoa Kỳ, môi
trường học thuật được đầu tư với chương trình của Đại học Duke, ban giảng huấn bao gồm các
giáo sư và các giảng viên trình độ sau đại học tốt nghiệp từ các trường ĐH danh tiếng tại Hoa
Kỳ sang giảng dạy.

Trình bày với đoàn về kết quả hoạt động đầu tiên của trường, GS. Võ Tòng Xuân đã tóm lược
những khó khăn thách thức của nhà trường khi phải gắn chặt với mục tiêu để có thể đào tạo ra
những cử nhân/kỹ sư chất lượng cao cho thị trường lao động quốc tế. Sinh viên của trường sẽ
được giảng dạy toàn bộ các môn học bằng tiếng Anh (Ngoại trừ một số chương trình được
giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục). Để có thể đạt được môi trường học tập như trên,
nhà trường đã tuyển chọn những sinh viên có học lực từ khá trở lên và phải dành riêng năm đầu
tiên để sinh viên có thể làm quen với môi trường học tập sử dụng toàn bộ bằng tiếng Anh.
Nhà trường xác định đây là một môi trường lý tưởng để rèn luyện tính tự lập, sáng tạo cho sinh
viên có thể sống và học tập trong một môi trường học tập quốc tế ngay trên quê hương mình.

GS. Võ Tòng Xuân cũng nêu lên những trăn trở về chính sách, định hướng của nhà nước trong
việc tạo điều kiện để các trường ĐH tại Việt Nam có thể vươn ra tầm khu vực.
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TS. Mary và đoàn đã dành nhiều thời gian để trao đổi, tìm hiểu về những định hướng, cơ hội
hợp tác phát triển của nhà trường với các cựu sinh viên IFP Việt Nam.
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