
10 sự kiện tiêu biểu
năm học 2018-2019



1. Mởmới 02 chương trình thạc sĩ
• Thạc sĩ Thông tin - Truyền thông (InfoCom Master)

• Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính
(Banking, Finance & Fintech Master) (đang thẩm định)
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2. Đạt kết quả cao trong tuyển sinh thạc sĩ
• 75 học viên quốc tế cho 02 chương trình thạc sĩ CNTT
đến từ 15 quốc gia
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3. Thành công vượt bậc trong thi Chứng chỉ CNTT

• Hơn 1500 học viên được cấp chứng chỉ
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4. Nhiều hội thảo quốc tế và các dự án nghiên cứu
• 04 hội thảo quốc tế trong chuỗi DAAS

• Mở rộng nghiên cứu số hóa di sản phục vụ cộng đồng (01 đề tài
Sở KHCN TP Hà Nội; 05 dự án số hóa dự kiến triển khai tại Hưng
Yên năm 2019 - 2020)
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5. Kết quả đột phá về hợp tác
• Đối tác đại học mới: ĐH Normandie và ĐH Aix-Marseil, Pháp; ĐH

Ostrava, Tiệp Khắc; ĐH Ngôn ngữ Quốc gia Mát-xcơ-va, Nga)

• Các tập đoàn lớn: TIBCO (Mỹ); Tập đoàn Viettel; IFI Solution, …)
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6. Củng cố và phát triển mới các phòng nghiên cứu
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Phòng NC Truyền thông, Văn hóa & 
Khởi nghiệp
• Các PTN (Diderot Lab, Fintech Lab, 

InfoCom Lab)
• Đấu thầu thành công 02 nhiệm vụ thuộc

Dự án khởi nghiệp quốc gia (844), hình
thành vườn ươm khởi nghiệp

Phòng NC Đa phương tiện, Hệ
thống thông minh và CNTT
• Các phòng thí nghiệm chuyên ngành

(MSI Lab, NET Lab)



7. Đẩy mạnh phát triển đội ngũ có chất lượng cao

• 03 tiến sĩ tuyển mới

• 03 tiến sĩ hợp đồng cộng tác viên

• 05 chuyên viên lao động tuyển thêm
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8. Khẳng định tính liên ngành của Viện IFI

• Tổ chức thành công hai sự kiện quan trọng là “Cuộc thi
phim ngắn màn ảnh dọc” và “Trường hè Pháp
ngữ”(Ecole d’Ete)
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9. Công đoàn sôi nổi và nhiệt huyết
• Giải nhì cuộc thi hát do công đoàn ĐHQGHN tổ chức

• Các hoạt động dã ngoại
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10. Là một tổ chức đoàn kết, dân chủ và ”mở”
• Giải nhì cuộc thi hát do công đoàn ĐHQGHN tổ chức

• Các hoạt động dã ngoại
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