
ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

Trường Đại học Hạ Long là trường đại học công lập trực thuộc UBND 

tỉnh Quảng Ninh, thành lập năm 2014 trên nền tảng của hai trường cao đẳng có 

bề dày lịch sử hơn nửa thế kỷ là Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và 

Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. 

Nằm ở khu vực trung tâm của Quảng Ninh, một tỉnh thuộc vùng Đông bắc 

Việt Nam, được ví như một “Việt Nam thu nhỏ", có cả biển đảo, đồng bằng, 

trung du, đồi núi, biên giới, Trường có 02 cơ sở: cơ sở 1 tại thành phố Uông Bí, 

có danh thắng Yên Tử - nơi khởi phát thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang bản 

sắc đặc thù riêng của Phật giáo Việt Nam; cơ sở 2 tại thành phố Hạ Long, nơi có 

Vịnh Hạ Long xinh đẹp 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên 

thế giới. 

Với bề dày lịch sử và truyền thống vốn có, nguồn lực đầu tư mạnh mẽ của 

Tỉnh, đội ngũ cán bộ giảng viên nhiệt huyết, năng động, có trình độ chuyên môn 

cao, Trường Đại học Hạ Long xác định mục tiêu phát triển là trở thành một 

trong những trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ hàng đầu cả nước, nơi phát huy tối đa năng lực cá nhân, thổi bùng lên 

ngọn lửa đam mê trong mỗi sinh viên, nơi có môi trường đáng học, đáng sống 

nhất cho họ. 

 

Sinh viên trường Đại học Hạ Long sau khi tốt nghiệp có khả năng làm 

việc bằng ngoại ngữ, thích ứng tốt với tiến bộ khoa học công nghệ và môi 



trường làm việc mới, có năng lực sáng tạo và khả năng cạnh tranh cao, có tinh 

thần trách nhiệm và khả năng hội nhập quốc tế, có thái độ làm việc chuyên 

nghiệp và khát vọng cống hiến. 

Với cơ cấu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, các ngành đào tạo của Trường 

tập trung vào 4 lĩnh vực mũi nhọn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Quảng Ninh và cả nước, gồm: 

- Lĩnh vực dịch vụ, du lịch với các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Hướng dẫn du 

lịch… 

- Lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ với các ngành Công nghệ thông tin, Nuôi 

trồng thủy sản, Quản lý tài nguyên và môi trường … 

- Lĩnh vực ngoại ngữ với các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung 

Quốc, Ngôn ngữ Nhật. 

- Lĩnh vực xã hội nhân văn, giáo dục và nghệ thuật với các ngành Quản lý 

văn hóa, Công tác xã hội, khối ngành Sư phạm trung học, Sư phạm tiểu học, Sư 

phạm mầm non và khối ngành nghệ thuật. 

Trường sẽ tiếp tục mở rộng cơ cấu, phát triển ngành đào tạo với quy mô 

dự kiến tới năm 2020 đạt 7.000 SV, tiến tới ổn định sau năm 2025 là 10.000 

SV/năm. 

Nhà trường đã cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, xây dựng giảng 

đường, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá… khang trang, thiết bị hiện đại với 

tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2 từ năm 2018, trường tiếp tục 

tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên và mở rộng đầu tư các 

trang thiết bị phục vụ thực hành, thực tập theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa. 

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trường đã và đang thực hiện chính 

sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là các chuyên gia hàng đầu cả nước, 

tiến sĩ, thạc sĩ được đào tạo tại nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ, Nhật 

Bản, Pháp, Úc, New Zealand, Singapore, Trung Quốc… 

Chương trình đào tạo của Trường được xây dựng theo hướng hiện đại, 

chú trọng thực hành, thực tập, đào tạo tại doanh nghiệp…nhằm đáp ứng tối đa 

nhu cầu của nhà tuyển dụng trong và ngoài nước. Đặc biệt, sinh viên được học 

thêm chương trình tăng cường năng lực tiếng Anh trong môi trường quốc tế hóa 

với mục tiêu sau khi tốt nghiệp 100% SV có khả năng làm việc bằng ngoại ngữ, 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và của thực tiễn. 

Công tác nghiên cứu khoa học thực hiện theo phương châm “xuất phát từ 

nhu cầu thực tiễn – Lấy thực tiễn làm thước đo hiệu quả hoạt động khoa học 



công nghệ”, các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hạ Long 

không chỉ hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo mà còn phục vụ cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội của  tỉnh Quảng Ninh và khu vực. 

Đại học Hạ Long rất chú trọng tăng cường hợp tác, liên kết trong và ngoài 

nước với các trường đại học, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, tổ chức khoa 

học và công nghệ, các đơn vị tuyển dụng, các doanh nghiệp trong đào tạo và 

nghiên cứu khoa học. Trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại 

học trên thế giới như Đại học Công Nghệ Auckland New Zealand, Đại học 

Normandie-Pháp, Đại học Catholic Deagu Hàn Quốc, Đại học Du lịch Quế Lâm 

Trung Quốc … Bên cạnh đó, trường cũng đã ký kết và triển khai hợp tác hiệu 

quả với trên 40 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong đào 

tạo, nghiên cứu ứng dụng và tạo việc làm. Đây là tiền đề để sinh viên có được 

những kiến thức, kỹ năng cần cho nhà tuyển dụng và cơ hội việc làm thu nhập 

cao, đúng chuyên ngành đào tạo ngay sau khi tốt nghiệp. 

Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Hạ Long đã, đang 

và sẽ dành toàn bộ trí tuệ, tâm huyết và sức lực của mình xây dựng nhà trường 

trở thành địa chỉ tin cậy để học tập, rèn luyện và nghiên cứu.  

Đại học Hạ Long – lựa chọn để thành công! 


