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dựa trên những thông tin được bao gồm trong đó.
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Cơ sở lý luận 
Sinh viên các trường Đại học tại Trung Quốc và Việt 
Nam đã tốt nghiệp đang phải đối mặt với rất nhiều khó 
khăn khi tìm được công việc đầu tiên sau khi ra trường 
bởi vì những gì họ học được tại các trường đại học 
không phù hợp với nhu cầu của thị trường trong bối 
cảnh nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng. Thị 
trường việc làm cạnh tranh cao và áp lực thất nghiệp 
ngày càng tăng đã khuyến khích sinh viên đại học 
quan tâm đến việc tìm kiếm sự sáng tạo và giáo dục 
khởi nghiệp. Do đó, dự án JEUL được tạo ra nhằm 
đáp ứng nhu cầu cấp thiết này cho các  trường Đại 
học của Trung Quốc và Việt Nam, nhằm truyền cảm 
hứng và tăng cường khả năng sáng tạo và tinh thần 
khởi nghiệp của sinh viên, giúp giải quyết thách thức 
kép về sự phức tạp ngày càng tăng của thị trường lao 
động cùng với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao khi các quốc 
gia dần thoát khỏi "Bẫy thu nhập trung bình". 
 
Mục tiêu 

Các mục tiêu cụ thể của dự án: 
 

Thiết lập liên kết đại học - nghiệp dựa trên cơ sở 
chính thức, đồng thời bố trí vị trí cho cán bộ, sinh 
viên và liên kết các doanh nghiệp với các ủy ban 
của trường đại học. 

 
Cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập 
bằng cách phát triển và sử dụng các nghiên cứu 
huống (case-study) trên cơ sở kinh nghiệm cụ 
thể của các công ty đối tác. 

 
Xác định nhu cầu kỹ năng và kiến thức tại các 
doanh nghiệp thông qua khảo sát và phản hồi về 
các vị trí việc làm của sinh viên, và nâng cấp 
chương trình giảng dạy bằng cách đan xen các 
kỹ năng này vào chương trình  học. 
 
Để phát triển và thực hiện Lộ trình Doanh nghiệp 
2 mô-đun ở mỗi trường đại học của quốc gia đối 
tác.

 

 
Hoạt động và kết quả 
JEUL được thiết kế để cho phép các trường đại học 
tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, cải tiến 
phương pháp giảng dạy và học tập, qua đó chương 
trình giảng dạy của họ có thể đáp ứng với các nhu cầu 
của thị trường. Các sản phẩm chính của dự án JEUL 
là: 

 
 

 
Thiết lập mối liên kết giữa trường Đại học và 
Doanh nghiệp. 
 
Phát triển và sử dụng các nghiên cứu tình huống 
(case-study), đưa phương pháp giảng dạy này 
vào các trường đại học của các nước đối tác. 
 
Xác định lỗ hổng kỹ năng và kiến thức, đồng thời 
đưa các kỹ năng cần thiết vào chương trình 
giảng dạy. 
 
Phát triển 2 mô-đun đại học trên Enterprise 
Pathway và một chế độ giảng dạy phù hợp trên 
môi trường học tập trực tuyến (Virtual Learning 
Environment) 

 

 
Nhóm mục tiêu 
Các nhóm đối tượng của dự án là các trường đại học, 
cán bộ nhân viên, sinh viên hiện tại và sinh viên trong 
tương lai của họ, cũng như các doanh nghiệp, Chính 
phủ và xã hội nói chung cũng sẽ được hưởng lợi. 
 
JEUL sẽ tạo ra những tác động lâu dài và bền vững: 
Sau khi kết thúc dự án, sự hợp tác giữa các trường 
đại học của Châu Âu và các trường đại học đối tác tại 
các nước khác sẽ tiếp tục theo một hình thức khác 
(các dự án chung khác, thỏa thuận song phương, 
bằng cấp chung, v.v.) như một kết quả của sự liên kết 
được phát triển trong dự án này. 

 
Sự cải tiến 
JEUL ứng phó ngay lập tức và nhanh chóng với những 
thách thức xã hội và kinh tế của các nước đối tác trên 
quan điểm giáo dục. Cả Trung Quốc và Việt Nam trong 
vài năm qua đều cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa 
thế giới học thuật và doanh nghiệp bằng việc áp dụng 
các chiến lược ở cấp quốc gia. 
 
JEUL là một sự đổi mới, bởi vì nó phát triển một mô 
hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp liên 
quan đồng thời giữa các cơ sở giáo dục từ khu vực 
Châu Á (VN và Trung Quốc) và Châu Âu. 
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