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Đại học quốc gia hà nội
Trường Đại học giáo dục

Giáo dục vì ngày mai



Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang chung sức, đồng lòng tiến hành công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước để gây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, 
công bằng, văn minh. Ngành Giáo dục đang tích cực thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện 
nhằm đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo, năng động biết vận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi 
thách thức để tích lũy tri thức, rèn luyện năng lực của công dân Việt Nam ở Thế kỷ 21. Bối 
cảnh đó đòi hỏi trách nhiệm xã hội cao của ngành Giáo dục, trong đó có Trường Đại học Giáo 
dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với sứ mệnh đào tạo giảng viên, giáo viên cho các bậc học; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ 
giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học giáo dục; Trường Đại học Giáo dục đã và đang 
triển khai một mô hình đào tạo mở - mô hình đào tạo liên thông, kết hợp (a+b) trong một đại 
học đa ngành, đa lĩnh vực; Cùng với các trường thành viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội, 
hợp tác với các cơ sở đào tạo danh tiếng trong và ngoài nước, huy động đội ngũ giảng viên 
đầu ngành khoa học cơ bản tham gia vào đào tạo sư phạm theo triết lý “Người thầy trước 
hết phải là một chuyên gia” và tinh thông về nghề sư phạm. Trường Đại học Giáo dục phấn 
đấu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu; Uy tín trong lĩnh vực đào tạo, bồi 
dưỡng nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học 
nghiên cứu tiên tiến ở Việt Nam và trong khu vực, trong đó có một số ngành, lĩnh cực đào 
tạo đạt trình độ tiên tiến Châu Á, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhà trường chủ động tiếp thu công nghệ đào tạo tiên tiến, tiếp cận chuyển giao các chuyên 
ngành đào tạo mới, liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài có uy tín để tổ chức 
triển khai đào tạo các chuyên ngành chưa có ở Việt Nam; thực hiện nghiên cứu các vấn đề 
cấp thiết hoặc đang được quan tâm nhất về giáo dục Việt Nam trên cơ sở đối sánh với tình 
hình giáo dục quốc tế; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh về giáo dục phục vụ cho công 
tác đào tạo, đặc biệt đào tạo sau đại học của Trường.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Giáo dục đã đạt được nhiều thành 
quả to lớn về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, mở rộng mạng lưới liên kết quốc 
tế rộng khắp để nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Khoa học Sư phạm; Góp tiếng nói chung 
của các Nhà giáo dục vào sự phát triển giáo dục nước nhà. Thành công này trước hết thuộc 
về sự cố gắng, nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của tập thể giảng viên, cán bộ viên chức của 
Trường. Trường Đại học Giáo dục tri ân sâu sắc sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp lãnh 
đạo, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám đốc ĐHQGHN; Lãnh đạo Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; sự hợp tác và hỗ trợ chí tình của các trường đại học, viện nghiên cứu, 
các cá nhân các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Với niềm tin vào con đường đã chọn, bằng sự hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức giáo 
dục trong nước và quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, triển khai các nghiên 
cứu khoa học không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà cả trong các lĩnh vực liên ngành và đóng 
góp tích cực cho cộng đồng. Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ từng 
bước thực hiện được sứ mệnh cao cả của mình, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Giáo 
dục trở thành một Trung tâm Sáng tạo và Đổi mới trong đào tạo giáo viên của cả nước.

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, HIỆU TRƯỞNG
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Phó hiệu trưởng
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Ngày 21/12/1999, Khoa Sư phạm (tiền thân của Trường Đại học Giáo dục) chính thức 
được thành lập theo Quyết định số 1481/TCCB của Giám đốc ĐHQGHN. Việc thành lập 
Khoa Sư phạm đánh dấu sự ra đời một mô hình đào tạo giáo viên mới trong hệ thống giáo 
dục Việt Nam - mô hình đào tạo mở hướng tới sự liên thông, liên kết trong đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Để ghi nhận và phát triển mô hình đào tạo tiên tiến, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 
số 441/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 4 năm 2009 thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở 
Khoa Sư phạm. Trường Đại học Giáo dục đã trở thành đại học thành viên thứ 6 trong ngôi 
nhà chung ĐHQGHN.

Đến năm 2019, Trường Đại học Giáo dục đã tuyển sinh được hơn 5.000 cử nhân, 17 khoá 
đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục với hơn 1900 học viên cao học; 13 khoá đào 
tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn với hơn 2800 học viên; 
4 Khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục với 75 học viên; 
9 khóa thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên với 95 học viên; 02 khóa thạc sĩ 
Quản trị trường học; 16 khoá đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục với 200 NCS 
(trong đó có 90 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Nhà nước); 4 Khóa đào tạo 
tiến sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục với 36 NCS; 2 Khóa đào tạo tiến sĩ Tâm lý học 
Lâm sàng trẻ em và vị thành niên với 10 NCS; bồi dưỡng hàng chục ngàn giảng viên trên cả 
nước đến từ các trường đại học, cao đẳng về Nghiệp vụ sư phạm đại học và các khóa bồi 
dưỡng ngắn hạn khác.
Song song với việc đào tạo trong nước, Trường Đại học Giáo dục đã triển khai có hiệu quả 
các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế và chuyển giao công nghệ đào tạo. Tính đến nay, 
Trường đã triển khai 8 chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế với 663 học viên, trong đó 
650 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng thạc sĩ.
Trường Đại học Giáo dục là thành viên Hiệp hội giáo viên Châu Á – Thái Bình Dương; thành 
viên mạng lưới các trường đại học giáo dục Á – Phi; Đại diện duy nhất ở Việt Nam của Đại 
học Khảo thí Quốc tế Cambridge, Vương quốc Anh về đào tạo và cấp bằng hoặc chứng chỉ 
công nhận giảng viên đạt chuẩn quốc tế.
Thành công của Trường Đại học Giáo dục trong các lĩnh vực hoạt động đã được Đảng, Nhà 
nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Trường đã nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng 
các cấp, được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước, Cờ thi đua 
của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bằng khen của Chủ tịch UBND 11 tỉnh, thành phố; Cờ thi đua của ĐHQGHN và Bằng khen 
của Giám đốc ĐHQGHN.
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SỨ MỆNH
Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN là cơ sở Giáo dục Đại học đào tạo và nghiên cứu chất 
lượng cao, trình độ cao trong khoa học và công nghệ giáo dục, ứng dụng cho đào tạo giáo 
viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

TẦM NHÌN 2035
Trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu nằm trong tốp đầu của Việt Nam về khoa học 
và công nghệ giáo dục, trong đó có một số ngành đạt trình độ tiên tiến của châu Á.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Đạo đức, Chuyên nghiệp và Sáng tạo

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG
Giáo dục vì ngày mai (Education for tomorrow)

NHIỆM VỤ CHÍNH
•  Đào tạo đại học (cử nhân), sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) cho đội ngũ giảng viên và giáo viên 

cho các bậc học; cán bộ quản lý giáo dục; cán bộ giáo dục và nghiên cứu về khoa học 
giáo dục nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, trong đó có 
bộ phận đạt chuẩn quốc tế.

•  Nghiên cứu về lĩnh vực khoa học sư phạm, quản lý giáo dục và các khoa học giáo dục. 
Tham gia tư vấn cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các địa phương về các vấn đề 
chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển giáo dục, kết hợp chặt chẽ đào tạo với 
nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học – công nghệ.

•  Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng 
viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ giáo dục và cán bộ nghiên cứu về khoa học 
giáo dục đương nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan quản lý, nghiên 
cứu về giáo dục – đào tạo.

•  Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi khoa học và chuyển giao 
công nghệ.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
Trường Đại học Giáo dục được tổ chức theo mô hình mở và linh hoạt, đáp ứng yêu cầu đào 
tạo theo mô hình (a + b) trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Ngoài đội ngũ giảng viên do đơn vị quản lý, Trường huy động nguồn nhân lực là đội ngũ cán 
bộ khoa học cơ bản thuộc các trường thành viên của ĐHQGHN tham gia hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu khoa học; đồng thời khai thác có hiệu quả đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm chất 
lượng cao là các giảng viên, các nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục đang làm việc tại các 
trường, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Đến nay, tổng số cán bộ, viên 
chức giảng dạy cho Trường là 348 người, bao gồm:
•  Cán bộ, viên chức do Trường Đại học Giáo dục quản lý có 120 người, bao gồm 04 Giáo 

sư, 18 Phó Giáo sư, 39 Tiến sĩ, 44 thạc sĩ, 15 cử nhân.
•  Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học thành viên trong giai đoạn đào tạo cơ bản có 

182 người, bao gồm: 19 giáo sư, 66 phó giáo sư, 42 tiến sĩ, 22 thạc sĩ.
•  Giảng viên đã nghỉ hưu tiếp tục hợp đồng lao động và Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại 

học Giáo dục gồm 47 người trong đó có: 10 giáo sư và 25 PGS.
•  Trường Đại học Giáo dục là một trong những đơn vị có tỷ lệ giảng viên có chức danh khoa 

học cao trong nhiều năm gần đây. Trường luôn giữ vững tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ 
trở lên trong tổng số giảng viên cơ hữu của Trường là 80%, trong đó tỷ lệ cán bộ khoa học 
có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư là 29%.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN GIÁM HIỆU
hỘI ĐỒnG 

KhOa hỌc & ĐÀO TạO    
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VÀ PhỤc VỤ Đơn Vị Thực hÀnh

Trường ThPT 
Khoa học Giáo dục

Phòng Đào tạo

Phòng hành chính – Tổng hợp 

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng Khoa học 
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Phòng Tổ chức – cán bộ
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Khoa các Khoa học Giáo dục 

Khoa công nghệ Giáo dục

Khoa Sư phạm

Khoa Quản lý Giáo dục 

Khoa Quản trị chất lượng

TT công tác Xã hội 
và Phát triển cộng đồng 
TT hợp tác Đào tạo 
và Bồi dưỡng 
TT nhân trắc và Phát triển
 trí tuệ
TT nghiên cứu – ứng dụng 
Khoa học Giáo dục 
TT Thông tin hướng nghiệp và 
nghiên cứu, ứng dụng Tâm lý



CHƯƠNG TrÌNH 
ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG

BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ
•  Chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
•  Chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý giáo dục.
•  Chương trình Bồi dưỡng Năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho 

học sinh
•  Chương trình Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp cho giảng viên và giáo viên các cấp học 

(các hạng)
•  Chương trình Bồi dưỡng Dạy học Toán và các môn Khoa học Tự nhiên bằng tiếng Anh

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KHÁC
•  Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT
•  Công tác tổ trưởng chuyên môn trong trường học
•  Tư vấn tâm lý học đường
•  Kỷ luật tích cực
•  Công tác Giáo viên chủ nhiệm
•  Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo
•  Kỹ năng dạy học phát triển năng lực
•  Xây dựng chủ đề và Dạy học tích hợp
•  Các kỹ thuật Đánh giá trong lớp học
•  Kỹ năng thiết kế câu hỏi và đề thi
•  Sư phạm tương tác và xây dựng chương trình môn học
•  Phát triển chương trình đào tạo.
•  Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên trường trung học phổ thông chuyên đạt chuẩn 

quốc tế
•  Quản lý sự thay đổi trong bối cảnh thay đổi chương trình giáo dục
•  Văn hóa tổ chức
•  Quản trị đại học, quản trị trường học
•  Bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp (lớp theo cấp quản quản lý và theo vấn đề yêu cầu của địa 

phương)

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Trường THPT Khoa học Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục là mô hình trường 
THPT công lập thực hành chất lượng cao của Việt Nam. Trường THPT Khoa học Giáo dục 
mang sứ mệnh trở thành nơi ươm mầm tinh hoa, nhằm đào tạo ra những thế hệ học sinh sẵn 
sàng cho các chương trình đại học định hướng quốc tế cũng như cơ hội làm việc toàn cầu 
trong tương lai.

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC
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HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN



HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, để hoà nhịp với sự phát triển của khoa học giáo dục trên thế giới, 
Trường Đại học Giáo dục đã và đang không ngừng mở rộng các mối quan hệ với các trường 
đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trong nước và trên thế giới nhằm thúc đẩy việc trao đổi 
thông tin cũng như tiến hành các hoạt động hợp tác về đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo 
dục và nghiên cứu khoa học giáo dục. Hàng năm, Trường tiếp nhận các đoàn cán bộ, sinh 
viên nước ngoài đến thăm, giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm. Từ khi thành lập đến nay, 
Trường đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế, trong đó có sự tham gia tích cực của các 
chuyên gia quốc tế đầu ngành về các lĩnh vực như giáo dục học, công nghệ giáo dục, quản 
trị đại học, tâm lý lâm sàng, công tác xã hội và tâm lý học đường. Trường Đại học Giáo dục 
luôn chú trọng hợp tác quốc tế trong trao đổi học thuật và nghiên cứu để cập nhật kiến thức, 
kinh nghiệm theo con đường ngắn và hiệu quả nhất nhằm phục vụ sứ mạng và mục tiêu của 
Trường. Các quan hệ với nhiều đối tác được thiết lập như: Đại học Wakaito – Niu Di-lân; Đại 
học Birmingham City, Vương Quốc Anh; Đại học Shukutoku, Nhật Bản; Đại học New England – 
Úc; Đại học Sư phạm Đông Bắc – Trung Quốc; Đại học Vanderbilt – Hoa Kỳ; Đại học Đông Hoa 
– Đài Loan; Đại học Southern Cross – Úc; Đại học Chi-ba – Nhật Bản; Đại học Hull – Vương 
quốc Anh; Trường Đại học Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc… Cho đến nay, Trường đã có mạng 
lưới hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu rộng khắp với hàng trăm trường đại học và 
viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới như: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Hoa Kỳ, Trung 
Quốc, Hà Lan, Cộng hòa Ai-len, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ôx-trây-lia, Niu Di-lân…

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trường Đại học Giáo dục phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học giáo 
dục chất lượng cao, trong đó hướng nghiên cứu ứng dụng luôn được ưu tiên hàng đầu. Cho 
đến nay, Trường đã tổ chức hơn 80 hội thảo khoa học quốc tế, đã và đang triển khai hàng trăm 
đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Kết quả nghiên cứu của hầu hết các đề tài bước đầu đã 
được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động của đơn vị. Công trình nghiên cứu của cán 
bộ, giảng viên đã được công bố trên nhiều các tạp chí khoa học, hội thảo uy tín trong nước và 
quốc tế. Một số nhóm nghiên cứu mạnh hình thành khẳng định các hướng nghiên cứu trong 
khoa học giáo dục như Tâm lý học lâm sàng, Báo cáo thường niên giáo dục Việt Nam, Đo 
lường và đánh giá trong giáo dục, Quản lý giáo dục, Công nghệ giáo dục.
Trong số các đề tài, dự án đang triển khai thực hiện có nhiều đề tài hợp tác nghiên cứu với 
nước ngoài, đề tài cấp nhà nước, đề tài thuộc quỹ phát triển KHCN quốc gia, đề tài thuộc 
Chương trình Tây Bắc. Trường ĐHGD cũng luôn chú trọng xây dựng các đề tài dự án KHCN 
cấp Bộ, ngành, địa phương nhằm phục vụ tích cực cho mục tiêu phát triển của Trường. Hầu 
hết các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên đều mang tính ứng dụng cao. Các hướng 
nghiên cứu của nhà trường tập trung vào các lĩnh vực chính như: Công nghệ giáo dục; Quản 
trị trường học; Tâm lý lâm sàng; Tham vấn học đường; Khoa học Giáo dục; Báo cáo Giáo 
dục thường niên Việt Nam;. Nhìn chung, tất cả các sản phẩm nghiên cứu của nhà trường đều 
mang tính ứng dụng cao và gắn liền với thực tiễn giáo dục, các yêu cầu của xã hội. 
Bên cạnh đó, hàng năm, số lượng các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học có uy 
tín trong và ngoài nước tăng lên đáng kể. Đó là một kết quả đáng tự hào của trường ĐHGD, 

khẳng định thế mạnh của nhà trường trong công tác nghiên cứu khoa học nói chung và công 
bố quốc tế nói riêng. Đặc biệt, hàng năm, trường dành ngân sách cho khoảng từ 8-10 đề tài 
cấp cơ sở cho cán bộ trẻ tham gia nghiên cứu khoa học. Trường đã tập trung các nguồn lực 
để hiện các đề tài dự án nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao trong bối cảnh đổi mới 
giáo dục hiện nay về: quản lý chất lượng giáo dục, quản lý sự thay đổi và quá trình phát triển 
chương trình giáo dục tiếp cận chuẩn quốc tế.
Hoạt động nghiên cứu khoa học của người học cũng được Nhà trường chú trọng. Hội thảo 
khoa học dành cho người học là sân chơi học thuật thu hút đông đảo sinh viên, học viên cao 
học và nghiên cứu sinh. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐHGD đã đạt 
giải thưởng cao ở cấp Bộ, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và các cuộc thi về nghiên cứu khoa 
học sinh viên do Đoàn Thanh niên tổ chức. 
Chuyên san Nghiên cứu Giáo dục - Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN có nhiệm vụ đăng tải các 
công trình nghiên cứu mới về khoa học giáo dục của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, 
giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong và ngoài nước. Chuyên san được xuất 
bản theo định kỳ hàng quý với số lượng bài ổn định và chất lượng cao.

TRỤ SỞ NHÀ TRƯỜNG
Địa điểm hiện tại
• CƠ SỞ TẠI CẦU GIẤy:
Nhà G7, số 144, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
• CƠ SỞ TẠI THANH XUÂN:
Nhà C0, số 182, Đường Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Địa điểm tương lai
Cơ sở vật chất kỹ thuật và các khu phụ trợ khác của Trường Đại học Giáo dục sẽ được xây 
mới tại Hoà Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Khu trường mới cách trung tâm Hà Nội khoảng 
30km về phía Tây Bắc, với diện tích trên 17,8 ha; Bao gồm nhà điều hành, giảng đường, khu 
thư viện, trung tâm đào tạo, viện nghiên cứu, phòng hội thảo, trường thực hành và các khu 
trung tâm giải trí, thể thao - một khu liên hợp hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên 
cứu khoa học của Trường trong tương lai.

HỢP TÁC QUỐC TẾ
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