CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 12 tháng 3 năm 2014

BIÊN BẢN GHI NHỚ
VỀ SỰ HỢP TÁC 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
Hôm nay, tại Trường Đại học Đà Lạt, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng,
chúng tôi gồm:
PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa
- Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt;
TS. Nguyễn Tấn Vui
- Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên;
PGS. TS. Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn;
TS. Vũ Văn Xứng
- Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.
Sau khi trao đổi, bàn bạc và thống nhất, chúng tôi cam kết cùng thực hiện
những nội dung cơ bản sau đây:
1. Bốn trường đại học khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy
trì Diễn đàn hợp tác 4 trường đại học khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên vì
mục đích cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục; tăng cường sự
hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới công tác quản lý đại học trên
cơ sở tiềm năng , thế mạnh của mỗi trường nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của
các trường trong khu vực.
2. Bốn trường nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ trong tuyển sinh của nhóm trường;
đẩy mạnh sự hợp tác đào tạo đại học và sau đại học trong các lĩnh vực: Phát triển
chương trình đào tạo và hợp tác sử dụng đội ngũ giáo sư, tiến sĩ của 4 trường và
thỉnh giảng nước ngoài; xúc tiến trao đổi kinh nghiệm về việc đổi mới phương
pháp giảng dạy của từng trường; công nhận tín chỉ của nhau.v.v…
3. Xúc tiến hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học: Phối hợp tổ chức
các hội thảo khoa học; hợp tác thực hiện một số đề tài và dự án; phối hợp xuất bản
tạp chí, giáo trình, công bố công trình khoa học…
4. Trao đổi kinh nghiệm quản lý đại học và đổi mới công tác quản lý; mở
rộng sự hợp tác, liên kết trong các vấn đề khác do các trường đề xuất trong quá
trình phát triển.
5. Nhất trí tổ chức Diễn đàn hợp tác mỗi năm ít nhất một lần; Diễn đàn hợp
tác lần thứ hai được tổ chức tại trường Đại học Nha Trang.
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6. Giao cho các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo mỗi
trường để có kế hoạch nhằm cụ thể hóa các điều khoản đã ký kết để sự hợp tác đạt
kết quả tốt đẹp vì lợi ích của mỗi trường và nhóm trường đại học khu vực. Mỗi
trường cử một đầu mối để thay mặt lãnh đạo trường đảm bảo liên lạc thường xuyên
giữa các trường.
7. Trong quá trình hợp tác nếu có phát sinh vấn đề mới, các trường sẽ trao
đổi để đạt tới sự nhất trí vì sự phát triển bền vững của cả nhóm trường.
Đại diện bốn trường đồng ý ký vào Biên bản ghi nhớ sự hợp tác.
Sau 4 năm thực hiện, 4 trường sẽ thảo luận để điều chỉnh và ký kết văn bản
hợp tác mới phù hợp với điều kiện thực tế của sự phát triển giáo dục đại học.
Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau; mỗi trường giữ 01 bản.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa

TS. Nguyễn Tấn Vui

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Hồng Anh

TS. Vũ Văn Xứng
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