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Chúng tôi là một trường 
đại học toàn cầu, tập trung 
vào nghiên cứu và đổi mới.

Chúng tôi nổi danh trong nước và 
quốc tế về chất lượng và sự xuất 
sắc, được xếp hạng cao trong số các 
trường đại học hàng đầu thế giới.

Nghiên cứu của chúng tôi nhận 
được các khoản tài trợ và đầu tư với 
tổng trị giá hàng chục triệu bảng 
Anh và thu hút các nhà nghiên cứu 
hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Chất lượng và tầm ảnh hưởng 
về nghiên cứu của Cardiff đã 
đem lại sự thăng hạng vượt 

bậc trong Khung Nghiên cứu 
Xuất sắc (REF), đưa trường lọt 
vào top 5 trường đại học hàng 
đầu của Vương quốc Anh.

Chúng tôi cũng được xếp hạng 
là trường đại học thứ 2 trên toàn 
quốc dựa trên tầm ảnh hưởng của 
nghiên cứu của chúng tôi, giúp giải 
quyết những thách thức lớn đối với 
xã hội, nền kinh tế và môi trường.

Chúng tôi là một phần của Russell 
Group ưu tú gồm 24 trường đại 
học chuyên sâu về nghiên cứu 
hàng đầu của Vương quốc Anh.

Đội ngũ nghiên cứu đẳng cấp 
thế giới của chúng tôi bao gồm 

những người từng đoạt giải 
Nobel, Nghiên cứu sinh của Hiệp 
hội Hoàng gia và thành viên 
của các tổ chức uy tín khác.

Chuyên môn và cơ sở nghiên 
cứu của chúng tôi được các đối 
tác công nghiệp và thương mại, 
các cơ quan chính phủ và các tổ 
chức khác trên thế giới sử dụng.

Chúng tôi giúp tạo ra các ý tưởng 
kinh doanh và các công ty con 
phái sinh, đồng thời góp phần vào 
tăng trưởng kinh tế và tạo việc 
làm ở xứ Wales và hơn thế nữa.
Các hợp đồng nghiên cứu 
của chúng tôi có tổng giá trị 
là 500 triệu bảng Anh.

Tiêu điểm trên..
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐẠI HỌC VÀ ĐỔI MỚI

Chúng tôi là trường Đại học Cardiff
Chúng tôi là trường đại học hàng đầu thế giới, xuất sắc về nghiên 
cứu, vượt trội về giáo dục. Chúng tôi hợp tác với các doanh 
nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới để phát triển và cung cấp các 
chương trình đào tạo riêng, chất lượng cao.

Chúng tôi đã thành lập các Viện 
Nghiên cứu lớn để theo đuổi các 
phương pháp tiếp cận khoa học 
mới đối với một số mối quan 
tâm cấp bách nhất của thế giới.

Đây là nơi tập hợp các tài năng 
học thuật từ nhiều lĩnh vực khác 
nhau để giải quyết các vấn đề
có tầm quan trọng toàn cầu.

Nguồn:
* Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2020
** Khung Nghiên cứu Xuất sắc 2014

Chúng tôi đã tạo ra một chương 
trình đào tạo nội trú kéo dài 13 
tuần để phát triển kiến thức, hiểu 
biết và các kỹ năng liên quan đến 
lãnh đạo và quản lý trường đại 
học ở Vương quốc Anh. 

Chúng tôi đã làm việc với Hội 
đồng Học bổng Trung Quốc, nơi 
đã cử tổng cộng 194 đại biểu 
tham gia chương trình này từ 
năm 2016 đến năm 2018. 

Mục đích là để hỗ trợ sự phát 
triển đại học ở Trung Quốc. Trọng 
tâm đặc biệt của chương trình 
là thực hành đổi mới trong giáo 
dục đại học tại Vương quốc Anh, 
trong bối cảnh hoạt động giảng 
dạy, nghiên cứu và tương tác. 

Do Trường Kinh doanh Cardiff 
cung cấp, chương trình cũng bao 
gồm ý kiến đóng góp đáng kể từ 
các chuyên viên Dịch vụ Chuyên 
môn cấp cao và các học giả, cho 
thấy sự đổi mới rộng khắp đang 
diễn ra trên phạm vi toàn Đại học 
Cardiff. 

Chương trình cũng bao gồm các 
buổi gặp gỡ với chuyên viên cấp 

cao, tham quan các khoa, 
các buổi học tiếng Anh, 

các chuyến thăm và 
các sự kiện 

kết nối.

Hơn 7000 
sinh viên và 25% 

giảng viên của 
chúng tôi đến từ 

nước ngoài

Hạng 2 ở 
Vương quốc 
Anh về tầm 
ảnh hưởng**

Học giả từng đoạt 
giải thưởng
2 người đoạt giải Nobel
7 giải thưởng Danh giá của 
Nữ hoàng
13 nghiên cứu sinh thuộc Hiệp hội 
Hoàng gia
11 nghiên cứu sinh thuộc Học viện 
Kỹ thuật Hoàng gia
7 nghiên cứu sinh thuộc Học 
viện Anh quốc
21 nghiên cứu sinh thuộc Học 
viện Khoa học Y tế
34 viện sĩ thuộc Học viện Khoa học 
Xã hội

Hạng 5 về Nghiên cứu 
Xuất sắc**

1 Đại học Hoàng gia Luân Đôn  
2 Trường Kinh tế và Khoa học 
Chính trị Luân Đôn 
3 Đại học Oxford  
4 Đại học Cambridge 
5 ĐẠI HỌC CARDIFF 
6 Đại học Hoàng đế Luân Đôn 
7 Đại học Warwick 
8 Đại học Cao đẳng Luân Đôn 
9 Trường Vệ sinh & Y học Nhiệt 
đới Luân Đôn 
10 Đại học Queen Mary Luân Đôn

Chúng tôi trực thuộc 
Russell Group
Cam kết duy trì chất lượng nghiên 
cứu tốt nhất 
Cố gắng tạo ra môi trường giảng dạy 
và học tập xuất sắc 
Cung cấp liên kết hàng đầu với các 
doanh nghiệp và thành phần kinh tế 
nhà nước 
Bằng cấp được công nhận trên toàn 
thế giới 
Do các giảng viên được kính trọng 
trên toàn cầu, những người tiên 
phong trong lĩnh vực của họ giảng 
dạy 
Cơ sở vật chất giảng dạy tuyệt vời 
được tài trợ bởi hợp đồng và tài trợ 
nghiên cứu

Cardiff là 
trường đại 
học thuộc 

top 200 thế 
giới*

CÁC ĐẠI BIỂU CỦA 
CHÚNG TÔI NÓI GÌ:

Việc học tập và trải nghiệm 
của quý vị trong chương 
trình có tác động như thế 
nào đến nhóm/bộ phận của 
quý vị? 

“

PHẢN HỒI TỪ ĐẠI BIỂU
CHƯƠNG TRÌNH 2018

“

Tôi sẽ cho ban quản lý 
trường đại học của tôi 
thấy những gì tôi đã học 
và thấy ở Đại học Car-
diff, chẳng hạn
như sự chuyên nghiệp 
của đội ngũ dịch vụ 
chuyên môn và cơ cấu tổ 
chức, tất cả đều là nguồn 
cảm hứng để chúng tôi 
có thể cải thiện chất 
lượng dịch vụ và cơ cấu 
đội ngũ của chúng tôi.
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Là một trường đại học quốc 
tế thực thụ, chúng tôi hiểu 
những thách thức và cơ hội 
mà toàn cầu hóa mang lại.  

Chúng tôi biết rằng hợp 
tác làm việc để chia sẻ kiến 
thức là chìa khóa của sự 
thành công và bền vững

Chúng tôi đã phát triển nhiều 
mối quan hệ đối tác và quan hệ 
chiến lược trên khắp thế giới 
và chúng tôi có một cộng đồng 
quốc tế phát triển mạnh, với hơn 
7.900 sinh viên và 25% giảng 
viên chọn Cardiff làm nơi học 
tập, nghiên cứu hoặc làm việc.
  
Khi toàn cầu hóa gia tăng, việc 
đào tạo và tái đào tạo nhân viên 
có khả năng trở nên quan trọng 
hơn; tại Đại học Cardiff, chúng 
tôi có kinh nghiệm trong việc 
hỗ trợ các tổ chức phát triển và 
cung cấp các khóa học để đối 
mặt với những thách thức toàn 
cầu - cơ hội từ AI và dữ liệu lớn, 

cách phát triển thế hệ giảng viên 
và nhà lãnh đạo công nghệ tiếp 
theo, tương lai của các thành phố 
của chúng ta hoặc giải quyết
vấn đề bất bình đẳng 
về sức khoẻ và xác định 
nguyên nhân gây bệnh.

Đơn vị Phát triển Chuyên môn 
Liên tục (CPD) của chúng tôi 
cung cấp dịch vụ chuyên dụng 
để giúp quý vị tiếp cận chương 
trình đào tạo phù hợp cho tổ 
chức của quý vị; chúng tôi sẽ 
lắng nghe và hợp tác với quý vị, 
từ việc xác định yêu cầu đào tạo 
của quý vị, cho đến thiết kế khóa 
học, triển khai và hơn thế nữa

Việc hợp tác với chúng tôi sẽ 
giúp quý vị đảm bảo cơ hội tốt 
nhất để tương tác với trường 
đại học về tất cả những gì mà 
trường có thể cung cấp.

Các chương trình đào tạo của 
chúng tôi đang trên đà phát 
triển trên toàn thế giới, ở 
nhiều tổ chức khác nhau.

Cho dù đó là một chương trình 
tùy chỉnh kéo dài một tuần được 
tổ chức tại Cardiff, một khóa học 
ngắn hạn được thực hiện tại quốc 
gia của quý vị hay một hoạt động 
phát triển chuyên môn dài hạn 
nội trú, chúng tôi đều có kinh 
nghiệm phát triển và cung cấp 
các giải pháp học tập chất lượng.

Dịch vụ của chúng tôi đáp ứng 
đầy đủ các yêu cầu từ các buổi 
thảo luận đề xuất ban đầu đến 
lập kế hoạch tỉ mỉ cho việc cung 
cấp khóa đào tạo của quý vị.

Việc này bao gồm tư vấn và dịch 
vụ liên quan đến chỗ ở - nhà ở 
tư nhân hoặc ký túc xá Đại học, 
đưa đón từ sân bay, thăm các 
doanh nghiệp/ tổ chức để nâng 
cao trải nghiệm học tập, hoạt 
động văn hóa và hỗ trợ sinh viên.

Đào tạo chuyên môn cho các 
doanh nghiệp quốc tế
Chúng tôi giúp các tổ chức tiếp cận với các chương trình 
đào tạo chất lượng cao, phù hợp và cụ thể, được thiết kế để 
phát triển lực lượng lao động của quý vị.

Chúng tôi cung cấp các chương trình về nhiều lĩnh vực:

Cộng đồng quốc tế của 
chúng tôi đóng góp to 
lớn vào sự thành công 
của Trường và thành phố 
Cardiff. Sự đa dạng này 
giúp thúc đẩy sự sáng tạo 
và đổi mới, và là một phần 
quan trọng trong nền văn 
hóa của chúng tôi.

“

“

Dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân 
tạo (AI), Đổi mới dữ liệu 
An ninh mạng 
Dữ liệu lớn 
Khoa học dữ liệu 
Xúc tác 
Hợp chất điện tử bán dẫn 
Quang tử 
An toàn hóa học 
Chuỗi khối 

Giáo dục và giảng dạy 
Phương pháp giảng dạy và thực 
hành sư phạm đổi mới 
Phát triển chuyên môn cho các 
nhà khảo cổ (làm việc trong lớp 
học và phòng thí nghiệm) 
Bảo tồn bao gồm chăm sóc bảo 
tàng hoặc bộ sưu tập di sản
 Giảng dạy âm nhạc 

Kinh doanh và lãnh đạo
Chính phủ và lãnh đạo chính 
sách công 
Lãnh đạo và quản lý thành phần 
kinh tế nhà nước 
Hậu cần thông minh cho chuỗi 
cung ứng 

Công nghệ tài chính 
Lãnh đạo và quản lý trong cơ sở 
giáo dục 
Áp dụng đổi mới 
Quản trị doanh nghiệp 
và tài chính 
Quản lý chuỗi cung ứng 
Giao tiếp giữa các nền văn hóa 
Lãnh đạo và quản lý 
Lãnh đạo kỹ thuật số 
Quản lý hoạt động 
Đội ngũ hiệu suất cao 
Quản lý nhân sự và hiệu suất 
Quản lý tài chính 
Quản lý chiến lược 

Kiến trúc, kỹ thuật, thiết 
kế và quy hoạch đô thị 
Quản lý năng lượng 
Xây dựng và cơ sở hạ tầng mô 
hình thông tin (BIM) 
Những thành phố thông minh 
Thiết kế & kiến trúc carbon thấp 
Địa chất cấu trúc 
Giao thông bền vững 
Phân tích vận tải 
Quy hoạch & phát triển thành 

phố sinh thái 
Quản trị phát triển thành phố 
sinh thái 
Hệ thống lương thực bền vững 
Quy hoạch & phát triển năng 
lượng tái tạo 

Phương tiện truyền 
thông, Truyền thông, 
Báo chí 
Đào tạo và quan hệ truyền 
thông 
Quan hệ công chúng (PR) 
Phương tiện truyền thông xã 
hội và kỹ thuật số 
Tiếp thị kỹ thuật số 
Viết quảng cáo & viết trong 
kinh doanh 
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 
Google Ads, Google Analytics 

Giáo sư Colin Riordan 
HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC CARDIFF

Các chủ đề khác trên trang



Emmajane Milton đã tạo 
ra sự khác biệt lớn nhất 
trong suy nghĩ của tôi về 
học tập và giảng dạy... vì 
cô ấy đã cho tôi suy nghĩ 
sâu sắc về mục đích của 
giáo dục đại học và cách 
khuyến khích sinh viên 
tham gia học tập.
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MÔ TẢ VÀ PHÂN LOẠI 
ĐÁ BIẾN DẠNG
Khách hàng: Mount Isa Mines
Thời lượng: hội thảo ½ ngày 
(hiện đã có khóa học trực 
tuyến liên quan về địa chất 
công trình - xem trang web 
của chúng tôi để biết chi tiết)
Thực tập sinh: 14 nhà 
địa chất mỏ làm việc tại 
Mount Isa Mines ở Úc

Giáo sư Tom Blenkinsop, từ 
Trường Khoa học Trái đất & 
Đại dương Cardiff, chuyên 
về địa chất cấu trúc cho việc 
thăm dò và khai thác. 

Hội thảo mà ông thực hiện đã 
khám phá các biện pháp kiểm 
soát có thể có đối với các thân 
quặng ở Mount Isa, một trong 
những địa điểm khai thác của 
công ty và là nơi có mỏ đồng 
sản xuất lớn thứ hai của Úc 
cũng như một trong những mỏ 
bạc-chì-kẽm lớn nhất thế giới. 

Hội thảo đề cập đến cả đá biến 
dạng giòn và dễ uốn, cơ chế 
biến dạng và cấu trúc lớp vỏ.

Luật và đạo đức
Ngôn ngữ học pháp lý
Sử dụng ngôn ngữ trong luật
Việc sử dụng ngôn ngữ trong 
y học / giao tiếp y tế / bàn giao 
điều dưỡng
Đạo đức ứng dụng

Văn hóa, ngôn ngữ 
Nhận thức giữa các nền văn hóa
Dịch thuật
Châu Phi và vai trò của các tổ 
chức phi chính phủ.
Quan hệ công nghiệp ở các 
nước Châu Âu
Lý thuyết nữ quyền và quyền 
của phụ nữ ở Trung Đông
Mối quan tâm và di sản sáng tạo 
như một ngành công nghiệp
Âm nhạc và sự tương tác của 
công chúng

Thuốc và Chăm sóc sức 
khỏe
Hóa dược
Bệnh tiểu đường
Chăm sóc giảm nhẹ
Di truyền học
Da liễu
Thực hành phẫu thuật
Trị liệu
Làm lành vết thương &
sửa chữa mô
Mô hình toán học để phân tích 
chăm sóc sức khỏe
Chất lượng & an toàn cho 
bệnh nhân
Kỹ năng lâm sàng
Điều dưỡng
Hộ sinh
Vật lý trị liệu
Việc sử dụng ngôn ngữ trong 
y học / giao tiếp y tế / bàn giao 
điều dưỡng

Nha khoa
Nha khoa lâm sàng
Cấy ghép
Chỉnh nha
Kỹ thuật mô

Khúc xạ nhãn khoa
Đo thị lực lâm sàng
Kê đơn trị liệu cho kỹ thuật viên 
đo thị lực
Quản lý chăm sóc mắt
Bệnh tăng nhãn áp

Tiệm thuốc
Kỹ thuật sử dụng ống hít
Dược lâm sàng
Kê đơn

Tâm lý học
Hình ảnh học thần kinh
Rối loạn tâm lý trẻ em
Liệu pháp nhận thức & hành vi

Đây là một số môn học có thể 
được phát triển thành các 
chương trình đào tạo riêng.

Tìm hiểu thêm tại
cardiff.ac.uk/professional-
development/international

Nếu quý vị muốn thảo luận về 
cách chúng tôi có thể trợ giúp 
tổ chức của quý vị, hãy gửi 
email cho chúng tôi theo địa chỉ 
train@cardiff.ac.uk

Câu chuyện thành công

“

Khách hàng: Đại học Quý Châu
Thời lượng: 4 tháng
Học viên: 10 đại biểu

Các học giả từ Đại học Quý 
Châu đã đến Cardiff vào 
tháng 9 năm 2018 để thực 
hiện chương trình này. 

TChương trình bao gồm các 
yếu tố khác nhau, gồm các 
buổi giảng dạy từ Trường 
Khoa học Xã hội, quan sát 
bài giảng trong lĩnh vực 
giảng dạy của chính các đại 

biểu, hỗ trợ tiếng Anh và các 
chuyến tham quan văn hóa.

Chương trình đã thành công 
tốt đẹp với 100% ý kiến 
phản hồi của các đại biểu 
đều đánh giá chương trình 
có sức ảnh hưởng cao. 

Đại học Quý Châu rất hài lòng 
với chương trình này và vào 
mùa thu năm 2019, họ đã cử 
thêm 16 đại biểu khác từ nhiều 
lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn, 
khoa học xã hội và kỹ thuật

THỰC HÀNH GIẢNG DẠY ĐỔI MỚI

Khách hàng: Chương trình 
mở, có sẵn trên toàn thế giới
Thời lượng: 12 tuần, hoàn 
toàn trực tuyến
Học viên: Bác sĩ tham gia 
chăm sóc bệnh nhân da 
liễu bị tổn thương da

Soi da là một công cụ chẩn đoán 
không xâm lấn, được sử dụng 
rộng rãi để hỗ trợ chẩn đoán 
các tổn thương da, được chứng 
minh là làm tăng độ chính 
xác của chẩn đoán u ác tính. 

Đại học Cardiff tổ chức khóa 
học trực tuyến rất thành 
công này hai lần mỗi năm.  

Khóa học do các chuyên 
gia da liễu hàng đầu trong 

lĩnh vực soi da phát triển. 

Người tham gia hoàn thành 
một chủ đề mới 2 tuần một 
lần, sau đó là đánh giá.
 
TKhóa học có sẵn trên toàn 
thế giới; khóa học cuối 
cùng của chúng tôi bao 
gồm các đại biểu từ hơn 
11 quốc gia. Chúng tôi liên tục 
nhận được phản hồi xuất sắc 
và nhu cầu về khóa học liên 
tục được đăng ký quá mức. 
 
Chúng tôi đang lên kế hoạch 
cho các khóa học ngắn hạn 
về soi da để đáp ứng nhu cầu 
về chuyên môn của Đại học 
Cardiff trong lĩnh vực này.

Tìm hiểu thêm

ĐẠI BIỂU CỦA CHÚNG 
TÔI NÓI GÌ?
      “

“

Phản hồi từ đại biểu
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC QUÝ CHÂU 
2018-19

GIỚI THIỆU VỀ SOI DA ... khóa học kết nối tôi 
với các chuyên gia và các 
đồng nghiệp khác trên 
toàn thế giới. Bằng cách 
sử dụng nền tảng dựa 
trên web, khóa học tạo 
ra một phương pháp học 
linh hoạt ngay cả khi đang 
bận thực hành. Sinh viên 
có thể tham gia vào các 
cuộc thảo luận bằng cách 
sử dụng máy tính hoặc 
điện thoại thông minh. … 
Trong diễn đàn thảo luận 
trực tiếp, sinh viên có thể 
trao đổi trực tiếp với các 
chuyên gia.

“

Tiến sĩ Tong Man-Chiu, Hồng 
Kông
CHƯƠNG TRÌNH DERMOSCOPY 2018
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Liên hệ chúng tôi

Đơn vị CPD
Đại học Cardiff 
21-23 Đường Senghennydd
Cardiff
Wales | Vương Quốc Anh | CF24 4AG

Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ 09:00 - 16:30 Thứ Hai - Thứ Sáu (giờ Vương quốc Anh)

BẮC 
IRELAND 

Cardiff

Luân Đôn

Edinburgh

Manchester

Thời gian di chuyển bằng tàu hỏa

Thành phố Thời gian
Luân Đôn  2 giờ
Manchester 3,5 giờ
Birmingham 2 giờ 

Birmingham

Bristol

IRELAND

Belfast

sự thật về Cardiff7

Cardiff, thủ đô của xứ Wales
Tất cả các cơ hội về văn hóa, thể thao, cửa hàng, giải trí, làm việc 
và bầu không khí mà quý vị mong đợi ở một đô thị hiện đại 
của Châu Âu.

Cardiff là một thành phố an 
toàn với dân số khoảng 350.000 
người. Đây là một trong những 
thành phố đa văn hóa đầu tiên 
của Vương quốc Anh và ước tính 
có khoảng 94 ngôn ngữ được sử 
dụng ở đây. 

Cardiff có một khung cảnh nghệ 
thuật và sự kiện náo nhiệt, là nơi 
tọa lạc Nhà hát Opera Quốc gia 
xứ Wales, Roald Dahl, Trung tâm 
Thiên niên kỷ Wales và Trung 
tâm Nghệ thuật Chương sáng 
tạo. Sân vận động Principality 
mang tính biểu tượng là nơi 
tổ chức các sự kiện âm nhạc và 
thể thao quốc tế từ Chung kết 
UEFA Champions League đến 
các buổi hòa nhạc của các ngôi 
sao toàn cầu như Ed Sheeran 
và Beyonce.

Bảo tàng Quốc gia Cardiff trưng 
bày một trong những bộ sưu tập 
nghệ thuật theo trường phái ấn 
tượng tuyệt vời nhất bên ngoài 
Paris, bao gồm các tác phẩm của 
Monet, Renoir và Van Gogh.

Thành phố gần đây đã được mệnh 
danh là nơi mua sắm tốt thứ 6 
ở Vương quốc Anh, với các cung 
đường thời Edward và Victoria xinh 
đẹp cùng các trung tâm mua sắm 
hiện đại với các thương hiệu thiết 
kế và các cửa hàng độc lập độc đáo.

Hơn 330 công viên và khu vườn 
biến Cardiff trở thành một trong 
những thành phố xanh nhất ở 
Vương quốc Anh, với Công viên 
Bute rộng 130 mẫu Anh nằm 
ngay cạnh khuôn viên trường. 

Với kết nối giao thông tuyệt vời 
đến phần còn lại của Vương quốc 
Anh và một sân bay quốc tế ngay 
gần trường, Châu Âu và thế giới chỉ 
cách quý vị một chuyến đi ngắn.

Nền ẩm thực ngày càng phát triển 
của Cardiff với các món ăn quốc 
tế từ Thái Lan đến Mexico và hơn 
thế nữa. Các siêu thị quốc tế giúp 
quý vị dễ dàng tìm thấy các 
nguyên liệu như ở quê hương! 
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