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Abstract:

This document presents the processes for legal recognition
in the Asian Universities for the “Enhanced Curriculum”
under the MESfIA project

Document History
Date

Version

21 Jan 2020

AIT

February 2021

AIT

August 2021

Partners

January 2022

AIT

March 2022

AIT

April 2022

Partners

May 2022

AIT

Status

Description
Draft Outline
Updated and shared with Asian
partners.
Comments received from all Asian
partners and CWC
Update

report

prepared

and

shared with Asian partners
Final version prepared and shared
with all partners
Comments received from all Asian
partners
Final report

Disclaimer
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein

3

Table of Contents
.

Contents
Document Information.......................................................................................................................2
Table of Contents ...............................................................................................................................4
List of Abbreviations ..........................................................................................................................5
1.

Giới thiệu ...................................................................................................................................6

2.

Phương pháp phổ biến thông tin ................................................................................................6
Website

8

Giảng viên

9

Nhân viên

9

Học thuật

10

Sau đây mô tả sự hỗ trợ nhận được về các hoạt động học thuật từ mỗi trường đại học:

10

Phòng thí nghiệm

10

Thư viện

10

Trung tâm ngoại ngữ

10

Quản lý

10

Văn phòng tuyển sinh

10

Văn phòng đăng ký

10

Hội đồng khoa học

11

Văn phòng quản lý dự án

11

Tài chính
4.

11

Hỗ trợ từ thành viên MESFIA và các tổ chức khác ...................................................................... 12

kết luận ........................................................................................................................................... 12

4

List of Abbreviations
AIT

Asian Institute of Technology

ECTS

European Credit Transfer System

HMU

Hellenic Mediterranean University

MESfIA

Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas

ITB

Institut Teknologi Bandung

NLU

Nong Lam University

NU

Naresuan University

UD

University of Da Nang

UGM

Universitas Gadjah Madah

5

1. Giới thiệu
Dự án “Thạc sĩ Cung cấp Năng lượng Tập trung vào Các Khu vực Biệt lập” (MESfIA) nhằm cung cấp chương
trình đào tạo sau đại học chất lượng cao (Chương trình Thạc sĩ) về các hệ thống cung cấp năng lượng cho
các kỹ sư và sinh viên tốt nghiệp từ các khoa khoa học và kỹ thuật, và những người khác. Một chương
trình như vậy sẽ lý tưởng cho sinh viên tốt nghiệp đang tìm kiếm việc làm ở các quốc gia có nhu cầu cung
cấp năng lượng phát điện phân tán, không nối lưới và ở nhiều khu vực biệt lập, chẳng hạn như hải đảo và
vùng núi.
Gói Công việc 4 đề cập đến việc vận hành các Chương trình Thạc sĩ Mới và Nâng cao. Gói công việc này
tập trung vào các khía cạnh thủ tục của việc khởi động chương trình Mới và Nâng cao cũng như hoạt động
trơn tru của nó.
Gói công việc 4.1: Tất cả quy trình hành chính được tuân theo tại mỗi trường đại học đã được ghi lại để
nâng cao các chương trình và khóa học theo MESFIA trong gói công việc này. Loại cải tiến đã được thực
hiện đã được đánh dấu; một số trường đại học đã thêm các khóa học mới, những trường khác nâng cao
các khóa học hiện có trong khi những trường khác tạo ra một lĩnh vực đặc điểm kỹ thuật mới trong khuôn
khổ dự án MESfIA.
Ngày hoàn thành: 15 tháng 8 năm 2020
Gói công việc 4.2: Những gì sẽ được thực hiện trong khuôn khổ này
Báo cáo này sẽ nêu bật hình thức hỗ trợ mà mỗi trường đại học nhận được để thực hiện chương trình
theo dự án MESfIA trong các trường đại học tương ứng của họ. Nó sẽ nêu bật các cơ chế hỗ trợ về nhân
sự, học thuật, hành chính, tài chính và các cơ chế hỗ trợ khác giúp khởi động và vận hành suôn sẻ các cải
tiến chương trình MESfIA tại các trường đại học. Các chiến lược phổ biến và hỗ trợ từ các đối tác MESfIA
cũng sẽ được ghi nhận trong báo cáo.
Báo cáo này được cấu trúc để mô tả và ghi lại quá trình mỗi trường đại học thực hiện quy trình hành chính
của họ như thế nào để có thể cung cấp các Chương trình Thạc sĩ. Nó được chia thành ba phần chính:
1. Giới thiệu
2. Phổ biến cho việc tiếp nhận của sinh viên
3. Hỗ trợ từ các trường Đại học

2. Phương pháp phổ biến thông tin
Phần này mô tả các chi tiết được thực hiện bởi các trường đại học tham gia để thông báo và phổ
biến cho sinh viên tiềm năng về các khóa học của Mesfia - thông qua phương tiện truyền thông
xã hội, trang web và liên lạc qua email.
Truyền thông xã hội
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Phương tiện truyền thông xã hội hiện đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ chiến lược phổ
biến nào. Nó chia sẻ thông tin đến một lượng lớn đối tượng mục tiêu với chi phí rất thấp. Các đối
tác châu Á đã rất tích cực trên các nền tảng truyền thông xã hội để phổ biến tin tức và thông tin
về dự án MESfIA. Bảng 1 cung cấp địa chỉ của các nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng bởi
các trường đại học đối tác khác nhau để phổ biến về chương trình của họ, trong khi Phụ lục A và
B cung cấp một số tài liệu phổ biến mẫu được đăng trên Facebook và các trang web.

Bảng 1: địa chỉ của các nền tảng truyền thông xã hội
Đại
học

Facebook

Twitter

Đại
học
Nông
lâm

https://www.facebook.com/ckcn.nlu/photos/a.810492182435668/1
831398340345042/

Đại
học
Đà
Nẳng

https://www.facebook.com/UTE.MEDIAONLINE/
https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-m%C3%B4n-C%C6%A1%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-%C4%90H-SPKT%C4%90H%C4%90N-102486025647714
https://www.facebook.com/khoacokhidhspkt

Website

http://fme.hcmuaf.edu.vn/fme36320-1/vn/du-an-mesfia--xaydung-chuong-trinh-thac-si-ve-nangluong-cho-cac-khu-vuc-biet-lap.html

https://www.facebook.com/ckcn.nlu/posts/1666222960195915

-

http://en.ute.udn.vn/ChuyenMuc/7
1/University-of-Technology-andEducation--The-University-ofDanang-actively-participates-in-theMastering-Energy-Supply-Focusingon-Isolated-Area-ScientificConference-MESFIA2021_1092.html
https://ute.udn.vn/TinTuc/3585/1/T
ruong-Dai-hoc-Su-pham-Ky-thuat%E2%80%93-Dai-hoc-Da-Nang-tichcuc-tham-gia-Hoi-thao-khoa-hocMastering-Energy-Supply-focusingon-Isolated-Areas-MESFIA2021.aspx

E-mail
Liên lạc qua email là một công cụ hữu ích để phổ biến thông tin vì nó có thể được hướng đến đối tượng
mục tiêu cần thiết.
Nong Lam University: .. chia sẽ thông tin đến sinh viên và người học thông qua hệ thống và kênh tuyển
sinh hàng năm của trường nhăm thu hút nhiều sinh viên đăng ký học theo từng kỳ tuyển sinh trong năm.
Ngoài ra trường cũng thường xuyên liên lạc với các công ty điện lực ở các tỉnh thành thông qua mối liên
hệ với các cựu sinh viên, và cũng liên lạc hợp tác với các công ty kinh doanh năng lượng tái tạo như
SolarBK, Tanphat co. ltd, EVN and Emin Viet Nam.
University of Danang: Đại học Đà Nẳng quan hệ và liên hệ hợp tác với hơn 10 đơn vị về năng lượng, năng
lượng tái tạo, bộ Giáo dục và Đào tạo, các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo để đào tạo
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nhân lực trong lĩnh vực cung cấp năng lượng cho vùng biệt lập. Một số công ty tiêu biểu gồm Điện lực Việt
Nam (EVN), SolarBK and Emin Vietnam.

Website
Trang web của dự án https://www.mesfia.eu/ đã cung cấp tất cả các thông tin chi tiết về các hoạt động
được thực hiện trong khuôn khổ chương trình MESfIA. Nó cũng cung cấp thông tin cần thiết cho những
sinh viên muốn theo học chương trình Mới và Nâng cao để làm chủ việc cung cấp năng lượng ở những
khu vực bị cô lập. Thông tin mà trang web cung cấp bao gồm những nội dung sau: tổng quan về chương
trình, mục tiêu và các nhóm đối tượng; thông tin chi tiết về các đối tác và liên kết đến từng trang web của
đối tác; “Tin tức và sự kiện” của chương trình MESfIA; các ấn phẩm; hội nghị v.v. .
Vì mỗi trường Đại học có chương trình giảng dạy, quy tắc và quy định riêng, chi tiết về chương trình tại
mỗi trường Đại học được cung cấp trên trang web của mỗi trường Đại học. Chúng cũng có thể được truy
cập từ trang web chính của chương trình MESfIA.
Tất cả các liên kết, bài báo và thông cáo báo chí cũng được chia sẻ thông qua các tài khoản mạng xã hội
của dự án trên Facebook và Twitter.
Một số ví dụ về các tài liệu phổ biến được thực hiện bởi các đối tác châu Á tham gia được nêu trong Phụ
lục A (facebook), Phụ lục B (trang web).
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3. Hỗ trợ từ mỗi trường Đại học
Phần này trình bày chi tiết về sự hỗ trợ nhận được từ các trường đại học tương ứng trong việc tiến hành
chương trình - sự hỗ trợ thông qua các phương tiện khác nhau như được thảo luận dưới đây:
Nhân lực
Để vận hành thành công chương trình MESFIA, hỗ trợ nguồn nhân lực là yếu tố then chốt. Các giảng viên
và nhân viên tận tâm từ các đại học để hỗ trợ chương trình Thạc sĩ đã được xác định. Điều này đã đẩy
nhanh quá trình phê duyệt về mặt hành chính và học thuật.

Giảng viên
chi tiết các giảng viên hổ trợ được trình bày trong bảng 1.
Bảng1: Giảng viên hổ trợ ở các đại học châu Á
Số giảng
viên tham
gia

Vai trò của giảng viên
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Các Giảng viên của Khoa xây dựng và thảo luận nội dung chương trình,các môn
học, đề cương môn học…để bổ sung thêm vào chương trình kỹ thuật cơ khí đã
và đang đào tạo. Các GV sẽ viết và xây dựng tài liệu cho giảng dạy và thực hành,
một số GV chuẩn bị lắp đặt thiết bị và hướng dẫn về thực tập môn học.

NLU

Sáu phòng, Khoa* làm việc cùng nhau trong dự án Mesfia. Các công việc
giaodduwocj phân công theo từng nhiệm vụ của bộ môn. Hàng tháng sẽ họp để
xem xét và đánh giá hiệu quả hoạt động.
*(Phòng nghiên cứu KH và hợp tác quốc tế; phòng đào tạo; phòng công tác sinh
viên; phòng kế hoạch tài chính; Khoa Kỹ thuật Cơ khí; phòng quản trị vật tư.)

UD
6

Nhân viên
Các chi tiết liên quan đến đội ngũ nhân viên và hình thức hỗ trợ mà họ cung cấp cho dự án Mesfia được
đưa ra trong Bảng 2.
Bảng 2: nhân viên hổ trợ ở các đại học châu Á
số nhân viên

vai trò của nhân viên

NLU
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Các nhân viên thực hiện công tác quản trị sẽ thực hiện các công việc bao
gồm chuẩn bị công việc cho các hoạt động, tài chính, xin Visa, kỹ thuật, lắp
đặt thiết bị….

UD

6

Nhân viên quản trị và học thuật đều liên quan công việc. Nhân viên học
thuật trợ giúp chuẩn bị tài liệu giảng dạy, bài tập, và nhưng việc khác liên
quan đến đào tạo. Nhân viên quản trị xem lai các tài liệu trươc khi nộp về
phòng đào tạo để thực hiện việc công nhận của trường.
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Học thuật
Sau đây mô tả sự hỗ trợ nhận được về các hoạt động học thuật từ mỗi trường đại học:
Phòng thí nghiệm
Đại học Nông Lâm :Học viên dùng phòng thi nghiệm Năng lượng Tái tạo của Khoa CKCN bao gồm tất cả
thiết bị đã được trang bị từ dự án Mesfia bao gồm: 1) Hệ thống sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
(inverter; tấm pin; bộ dao động; bộ đo bức xạ mặt trời…2) Hệ thống thí nghiệm năng lượng gió; 3) Hệ
thống thí nghiệm năng lượng mặt trời trong nhà; hệ thống hóa khí.
Đại học Đà Nẳng : Sử dụng phòng Lab và các thiết bị được trang bị từ dự án MESfIA

Thư viện
Đại học Nông Lâm:Học viên được sử dụng toàn bộ tiện ích và dịch vụ có sẳn của thư viện trường/
Đại học Đà Nẳng : Thư viện luôn đáp ứng cho học viên dự án Mesfia các dịch vụ bao gồm: tài liệu tham
khảo, mượn, tra cứu online, mược tài liệu hệ thống thư viện ở các trường thành viên của đại học….

Trung tâm ngoại ngữ
Đại học Nông Lâm:: Học viên tự học để nâng cao khả năng tiếng Anh.
Đại học Đà Nẳng: Không có trung tâm đào tạo tiếng Anh ở trường

Quản lý
Văn phòng tuyển sinh
Đại học Nông Lâm: Các phòng ban của Đại học đều có trach nhiệm tham gia và giúp học viên một cách
thân thiện và sự giúp đở từ các bộ môn khác.
Đại học Đà Nẳng: Phòng chịu trach nhiệm chính trong phát triển nguồn nhân lực của trường.

Văn phòng đăng ký
Đại học Nông Lâm: Phòng đào tạo trường chịu trách nhiệm công tác đăng ký và quản lý sinh viên.
Đại học Đà Nẳng:Phòng công tác sinh viên chịu trach nhiệm trong công tác này bao gồm: sinh hoạt đầu
khóa; dich vụ sinh viên; quản lý sv nội trú ở ký túc xá; tổ chức tốt nghiệp; khen thưởng và kỷ luật sinh
viên…
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Hội đồng khoa học
Đại học Nông Lâm: Hội đồng khoa học và đào tạo của trường chịu trách nhiệm xem xét và chấp thuận
chương trình đào tạo mới xây dựng ở trình độ đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ.
Đại học Đà Nẳng: Phòng đào tạo thực hiện nhiệm vụ này và giúp sinh viên và giảng viên trong việc dạy,
học, nghiên cứu, và sáng tạo. Vì vậy phong sẽ thực hiện công việc xem xét các môn học mới thược dự án.
Phòng sẽ thực hiện công tác thẩm định và chấp thuận chop hep chương trình được thực hiện ở trường.

Văn phòng quản lý dự án
Đại học Nông Lâm: NLU không lập đơn vị quản lý riêng dự án. Việc quản lý dự án được thực hiện giống
như nhiều dự án quốc tế khác và tuân theo qui định chung của trường về quản lý dự án.
Đại học Đà Nẳng: Phòng quản trị cùng phòng tài chính kế hoạch quản lý công tác quản trị trong việc mua
thiết bị và chuyển giao về khoa.

Tài chính
Đại học Nông Lâm: Học viên tự chi trả học phí
Đại học Đà Nẳng: Không
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4. Hỗ trợ từ thành viên MESFIA và các tổ chức khác
Một số hỗ trợ cụ thể nhận được để giúp tổ chức các khóa học Mesfia trong các trường đại học châu Á
được liệt kê dưới đây:
Các chi tiết của chương trình đã được chia sẻ với các cơ quan tiện ích và các trường đại học khác nhau
trong khu vực, chúng đã được phổ biến cho các thành viên của nó.
Nhiều bài trình bày được đưa ra trong cuộc họp ở Bandung vào năm 2019 và hội nghị quốc tế năm 2021
(của các chuyên gia quốc tế) tập trung vào cung cấp năng lượng ở các vùng nông thôn và vùng hẻo lánh
và phù hợp với sinh viên và giảng viên của các trường đại học châu Á.
Danh sách sách đã được cung cấp bởi các thành viên của Mesfia
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hsaPMv4YTErGSdeyLFNWX2BDC9OL8Nay5kjvhzIACI/edit#gid=0)
Hội thảo được tổ chức tại Quần đảo Canary vào tháng 2 năm 2022 cũng liên quan đến các sinh viên.
Kỷ yếu Hội thảo được cung cấp cho thư viện AIT để sinh viên sử dụng.
Các bài báo của hội nghị được xuất bản trên Tạp chí Năng lượng Quốc tế có sẵn cho bất kỳ người dùng
nào (tạp chí truy cập mở) Tập 22, Số 1, Tháng 3 năm 2022
(http://www.rericjournal.ait.ac.th/index.php/reric)

kết luận
Báo cáo này nhằm trình bày loại hình hỗ trợ mà mỗi trường đại học nhận được để thực hiện chương trình
MESfIA trong các trường đại học tương ứng. Nó cung cấp thông tin chi tiết về đội ngũ nhân viên cũng như
các cơ chế hỗ trợ về học thuật, hành chính, tài chính và các cơ chế hỗ trợ khác cần thiết cho việc bắt đầu
chương trình MSc và thực hiện các cải tiến của MESfIA tại các trường đại học Châu Á. Ngoài ra, chi tiết về
các chiến lược phổ biến khác nhau cũng như các hỗ trợ khác đã nhận được cũng được đưa ra.
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Appendix A: Một số bài đăng trên Facebook của các Tổ chức Châu Á tham gia

Sample FaceBook posts by AIT

Sample Facebook posts by ITB
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Sample Facebook posts by Nong Lam University

Sample Facebook posts by UD
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Sample Facebook posts by UD

Sample Facebook posts by UD
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Appendix B: Một số trang web của các tổ chức Châu Á

Website of Nong Lam University

Website of Naresuan University

Website of University of Danang
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Website of University of Danang

Website of University of Danang
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Website of University of Danang
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