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Tóm tắt:
Trong những năm qua, công tác hợp tác quốc tế (HTQT) đã góp phần không nhỏ vào việc
nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà N ng (ĐHĐN)
nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên tình nguyện người bản ngữ. Bài này khảo sát thực trạng
quản lý một số công tác HTQT có liên quan đến tình nguyện viên (TNV), lưu học sinh nước
ngoài (LHS) và việc thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác HTQT. Trên cơ sở
phân tích đánh giá thực trạng quản lý hoạt động HTQT tại Phòng Khoa học, Sau đại học &
Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN của những người cho tin, bài viết đã đề
xuất 5 giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý 3 mảng công tác đã phân tích, góp phần
nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động HTQT tại Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHĐN.
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Abstract
In recent years, the international collaboration has remarkably contributed to the
improvement of teaching and learning at the University of Da Nang – University of Foreign
Language Studies (UD-UFLS) thanks to the assistance of the native speaker volunteer
lecturers. Teaching and learning facilities have also been increased with support
programmes from international organizations and foreign assisted projects. This paper
examined the reality of the management of the activities related to native speaker volunteer
lecturers, foreign students and administrative procedures in international collaborative
activities at UD-UFLS assigned to Department of Research, Postgraduate Studies and
International Collaboration. From the findings, 5 solutions have been suggested for
promoting the efficiency of international collaboration activities at UD-UFLS in the future.
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