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Technical Cooperation Project for  
Capacity Building of Ho Chi Minh City University of Technology  

to Strengthen University-Community Link-Phase 2 

<SUPREM-HCMUT> 

Strengthen University Project of Research-based Education Model  

Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh (ĐHBK) đang thực hiện dự án 

hợp tác kỹ thuật do JICA tài trợ trong 3,5 năm (4/2009 – 9/2012) với sự 

hỗ trợ công nghệ từ Đại học Kumamoto với tư cách là Nhóm Dự án 

JICA với mục tiêu trở thành đại học nòng cốt trong quá trình thúc đẩy 

sự phát triển của địa phương tại khu vực miền Nam Việt Nam. 

Các tỉnh đối tác 

Tiền Giang, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng 

Các kết quả dự kiến của Dự án 

(1) Các chương trình Cao học của các khoa mô hình được chuyển sang hình thức Đào tạo theo 

định hướng Nghiên cứu (RBE) 

(2) Các khả năng Nghiên cứu và Phát triển (R&D) dành cho liên kết đại học-cộng đồng được 

đẩy mạnh tại HCMUT 

(3) HCMUT đóng vai trò chính trong việc nâng cao sự hợp tác giáo dục trong liên kết đại 

học-cộng đồng giữa các cơ sở giáo dục sau đại học và nghiên cứu tại miền Nam Việt Nam 

(4) Các hoạt động của HCMUT nhằm nâng cao sự phát triển của địa phương tại miền Nam Việt 

Nam được xã hội công nhận. 

Các đặc điểm của Dự án（URL: http://www.jica.hcmut.edu.vn/suprem/index.php） 

 12 đề tài nghiên cứu dành cho trường ĐHBK hàng năm, do các cán bộ nghiên cứu, các học 

viên cao học, các sinh viên và đối tác địa phương cùng thực hiện.  model labs* of HCMUT 

per year, consisting of researchers and graduate students of HCMUT and local research 

partners, conduct joint researches. Các chuyên gia tư vấn từ Nhật Bản sẽ được lựa chọn và 

mời cho 7 đề tài. Dự kiến các đề tài sẽ đăng ký patent. Học viên cao học sẽ chuẩn bị các báo 

cáo khoa học và đề tài tốt nghiệp dựa trên kết quả nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của chủ 

nhiệm đề tài trong suốt quá trình nghiên cứu theo phương thức đào tạo theo định hướng 

nghiên cứu (RBE). 

 Đề tài nghiên cứu được đề xuất từ Sở KHCN địa phương dựa trên nhu cầu về khoa học công 

nghệ của tỉnh. Các cán bộ của địa phương tham gia tập huấn ngắn hạn 1 tháng tại ĐHBK. 

Giải pháp công nghệ sẽ đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Liên kết đại học-cộng 

đồng có hệ thống được thiết lập thông qua các hoạt động nghiên cứu này.  

*Đợt 1 (Tháng 8/2009 – tháng 7/2010) và đợt 2 (Tháng 8/2010 – tháng 7/2011): lĩnh vực nghiên cứu  

Cơ khí (Thiết bị tách vỏ hạt điều, Hệ thống nhà kính) 

Xây dựng (Vật liệu vô cơ tổng hợp, Ổn định mái dốc bờ sông, Chống sạt lở đất ven sông, Kỹ thuật 

gia cố đất) 

Hóa học (Chiết xuất Taxol, Vật liệu hấp thụ từ bùn thải, Chiết xuất Collagen, Sản phẩm tinh chế từ 

trái sơ ri, Chiết tách tinh dầu tram, Chất trợ lọc từ Diatomite) 

Môi trường (Xử lý nước thải công nghiệp và gia đình, Môi trường nuôi trồng thủy hải sản) 

Điện – điện tử (Hệ thống năng lượng mặt trời quy mô nhỏ) 

Giao thông (Nhiên liệu sinh học) 

Nguồn: Perry-Castañeda LibraryMap Collection 


