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Bảng câu hỏi 1: Khảo sát cơ sở vật chất của các Trường 
đại học tham gia dự án (Questionnaire 1: Survey on 

university facilities) 
 
Tên Trường/University Name: ………………………………………………………………………… 
 
 
Phần 1: Chương trình đào tạo liên quan đến NLTT và hiệu quả năng lượng (Part 1: 
Curriculum relating to Renewable energy and Energy efficiency) 
 
1. Trường bạn có học phần nào liên quan đến NLTT và hiệu quả năng lượng? 

Do you have any courses relating to renewable energy and/or energy efficiency? 

 Có / Yes 

 Không / No 
Nếu có, vui lòng tiếp tục / If yes, please continue 

 
 

2. Ở trường bạn, chương trình đào tạo nào liên quan đến NLTT và hiệu quả năng lượng? 
In your university, which curriculum is related to renewable energy and/or energy efficiency? 

 Kỹ thuật năng lượng / Energy Engineering 

 Điện và Điện tử / Electrical and Electronic Engineering 

 Kỹ thuật môi trường / Environmental engineering 

 Kỹ thuật hóa học / Chemical Engineering  

 Kỹ thuật nông nghiệp / Agricultural Engineering 

 Kỹ thuật thủy sản / Aquatic Engineering 

 Kỹ thuật cơ khí / Mechanical Engineering 

 Không / No 

Vui lòng liệt kê / Please specify: 

TT/
No. 

Tên học phần / Name of courses Tên chương trình đào tạo/Name of curriculum 
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3. Trong thời gian tới, những chương trình nào trường bạn dự kiến mở liên quan đến NLTT và hiệu quả 

năng lượng? 
Which curriculum does your university plan to open relating to renewable energy and/or energy 
efficiency in the near future? 

 Kỹ thuật năng lượng / Energy Engineering 

 Điện và Điện tử / Electrical and Electronic Engineering 

 Kỹ thuật môi trường / Environmental engineering 

 Kỹ thuật hóa học / Chemical Engineering  

 Kỹ thuật nông nghiệp / Agricultural Engineering 

 Kỹ thuật thủy sản / Aquatic Engineering 

 Kỹ thuật cơ khí / Mechanical Engineering 

 

Vui lòng liệt kê / Please specify: 

TT/ 
No. 

Tên học phần / Name of courses Tên chương trình đào tạo/Name of curriculum 
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Phần 2: Nguồn nhân lực (Part 2: Human resources) 
 
4. Vui lòng điền số lượng cán bộ tương ứng của trường bạn vào bảng sau. 

Please survey the quality of human resources of your university and fill the number of staffs in the 
table below. 

Lĩnh vực liên 
quan đến 

NLTT 
(Fields of R.E 

resources) 

Số lượng cán bộ có 
trình độ 

(Degrees) 

Số 
lượng 
cán bộ 

có 
chuyên 

môn 
NLTT 

và 
HQNL   
(Staffs 
in R.E 

and 
E.E) 

Trình độ của cán bộ 
có chuyên môn 

NLTT và HQNL  
(Degrees in R.E and 

E.E) 

Số CB đã 
tham gia các 

khóa tập 
huấn/có 

chứng chỉ tập 
huấn về 

NLTT và 
HQNL   

(Attended 
training 

courses/got 
professional 

degrees) 

Mức độ thành thạo tiếng Anh của 
nhóm cán bộ có chuyên môn 

NLTT và HQNL 
(English proficiency of staffs in 

R.E and E.E) 

 Tiến 
sĩ 
PhD 

Thạc 
sĩ 
MSc 

Đại 
học 
BSc 

 Tiến 
sĩ 
PhD 

Thạc 
sĩ 
MSc 

Đại 
học 
BSc 

  IELTS 
6.0 

 TOEFL 
550 

Other…
…………
…. 

Năng lượng 
nhiệt từ mặt trời 
Solar thermal 
energy 

           

Năng lượng 
điện từ mặt trời 
Photovoltaic 
energy 

     

Năng lượng gió 
Wind energy 

     

Năng lượng 
sinh khối 
Biomass energy 

     

Năng lượng 
nhiên liệu sinh 
học 
Biofuel energy 

     

Khác, vui lòng 
liệt kê / Other, 
please 
specify………. 
………………. 

     

 
 
Phần 3: Cơ sở vật chất (Part 3: Facilities)  
 
5. Vui lòng cho biết số lượng phòng thí nghiệm liên quan đến các nguồn năng lượng sau ở trường bạn. 

How many laboratories are related to following energy sources in your university?  
 Năng lượng nhiệt từ mặt trời / Solar thermal energy:…. 
 Năng lượng điện từ mặt trời / Photovoltaic energy:…… 
 Năng lượng gió / Wind energy:………… 
 Năng lượng sinh khối / Biomass energy:……… 
 Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy:……….. 
 Khác, vui lòng liệt kê  / Other, please specify: ……… 
 Không / No  



ECO-RED Project 

 4 

6. Vui lòng cho biết qui mô phòng thí nghiệm liên quan đến NLTT và HQNL ở trường bạn (tính theo 
Euro). 
What is the scale of renewable energy and/or energy efficiency laboratories in your university? (in 
Euro)  

 Năng lượng nhiệt từ mặt trời / Solar thermal energy:…. 
 Năng lượng điện từ mặt trời / Photovoltaic energy:…… 

 Năng lượng gió / Wind energy:………… 

 Năng lượng sinh khối / Biomass energy:……… 

 Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy:……….. 
 Khác, vui lòng liệt kê  / Other, please specify: ……… 

 Không / No  
 

7. Trong thời gian tới, trường bạn có dự định đầu tư các PTN liên quan đến NLTT và HQNL? 
Has your university planned to invest laboratories related to renewable energy and/or energy 
efficiency in the near future? 

 Năng lượng nhiệt từ mặt trời / Solar thermal energy:…. 
 Năng lượng điện từ mặt trời / Photovoltaic energy:…… 

 Năng lượng gió / Wind energy:………… 

 Năng lượng sinh khối / Biomass energy:……… 

 Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy:……….. 
 Khác, vui lòng liệt kê  / Other, please specify: ……… 

 Không / No  
 

Phần 4: Thư viện, tài liệu, sách và công bố khoa học (Part 4: Library, documents, 
textbooks and publications)  

 
8. Trường bạn có bao nhiêu đầu sách về NLTT và HQNL? 

How many books are related to renewable energy and/or energy efficiency in your university?  
 <100 
 100 ÷ 1000 
 1000÷ 3000 
 3000 ÷ 5000 
 > 5000 

 
9. Có bao nhiêu sách tham khảo, giáo trình, bài giảng về NLTT và HQNL do trường bạn biên soạn? 

How many reference books, textbooks and compendiums on renewable energy and/or energy 
efficiency have written by your university? 

 Sách tham khảo / Reference books: ……………… 
 Giáo trình / Textbooks: …………… 
 Bài giảng/Compendiums:……….. 
 Không / No 
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10. Trường bạn đã xuất bản bao nhiêu bài báo khoa học về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng 
hiệu quả? 
How many publications on renewable energy and/or energy efficiency has your university 
published? 

 Tạp chí quốc gia/National journal: …………….. 
 Tạp chí quốc tế/International journal: …………. 

 Tạp chí ISI/ISI journal: ................................. 
 Khác, vui lòng liệt kê/Other, please specify: …………………………. 

 Không /No 
 

11. Cơ sở dữ liệu trực tuyến nào đang được khai thác tại trường bạn? 
Which online databases are currently being used in your university?  

 IEEE 

 Science Direct 

 Springer 

 IOP 

 AIP 

 Khác, vui lòng liệt kê/Other, please specify: …….. 

 Không /No 
 

 
Phần 5: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (Part 5: Research and 
technology transfer)  
 
12. Trường bạn đã thực hiện được bao nhiêu công trình nghiên cứu khoa học về năng lượng tái tạo và sử 

dụng năng lượng hiệu quả? 
How many research projects on renewable energy and/or energy efficiency have been performed in 
your university?  

 Năng lượng nhiệt từ mặt trời / Solar thermal energy:…. 
 Năng lượng điện từ mặt trời / Photovoltaic energy:…… 

 Năng lượng gió / Wind energy:………… 

 Năng lượng sinh khối / Biomass energy:……… 

 Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy:……….. 

 Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify: ……………………. 

 Không / No  
 
13. Trường bạn có quyền sở hữu hoặc quyền tác giả bao nhiêu bằng phát minh và sáng chế về năng 

lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả? 
How many patents on renewable energy and/or energy efficiency has your university authored or 
owned?  
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 Năng lượng nhiệt từ mặt trời / Solar thermal energy:…. 
 Năng lượng điện từ mặt trời / Photovoltaic energy:…… 

 Năng lượng gió / Wind energy:………… 

 Năng lượng sinh khối / Biomass energy:……… 

 Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy:……….. 
 Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify: ……………………... 

 Không / No  
 
14. Có bao nhiêu công trình nghiên cứu khoa học của trường bạn về năng lượng tái tạo và sử dụng năng 

lượng hiệu quả đã được chuyển giao cho đối tác hoặc doanh nghiệp?  
How many research projects relating on renewable energy and/or energy efficiency has your 
university transferred to partners/enterprises until now? 

 Cấp quốc gia/National:…….. 

 Cấp khu vực/Regional: …………. 

 Quốc tế/International:……. 

 Không /No  
 
15. Doanh thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sử dụng năng 

lượng hiệu quả của trường bạn là bao nhiêu (tính bằng Euro)? 
How much money for technology transfer on renewable energy and/or energy efficiency has your 
university earned until now? (count in Euro) 

 Cấp quốc gia/National:…….. 

 Cấp khu vực/Regional: …………. 

 Quốc tế/International:……. 

 Không /No  
 

 
16. Có bao nhiêu hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề và hội nghị chuyên ngành được tổ chức tại 

trường bạn trong vòng 5 năm qua ? 
How many conferences/symposiums/workshops has your university hosted during the last five years?  

 Cấp quốc gia/National: …. 

 Cấp khu vực/Regional: …………. 
 Quốc tế/International: …. 

 Khác, vui lòng liệt kê /Others, please specify:…………………... 
 Không /No  
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Phần 6: Chính sách và hoạt động khuyến khích việc sử dụng, nghiên cứu và sáng tạo về 
năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (Part 6: Policies/activities for 
encouraging usage, research and creativity on renewable energy and energy efficiency)  
 
17. Trường bạn có đưa ra bất kỳ chính sách nào nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo về 

năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả không? 
Are there any policies to encourage research and creativity activities on renewable energy and/or 
energy efficiency in your university?  

 Có /Yes  

 Không /No   
 
18. Định hướng nghiên cứu khoa học về năng lượng tái tạo của trường bạn? 

Which areas of renewable energy has your university orientated to study?  
 Năng lượng nhiệt từ mặt trời / Solar thermal energy:…. 

 Năng lượng điện từ mặt trời / Photovoltaic energy:…… 

 Năng lượng gió / Wind energy:………… 

 Năng lượng sinh khối / Biomass energy:……… 

 Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy:……….. 

 Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify: ……… 

 Không có/ No  
 

 
19. Đến nay, trường bạn có tổ chức các hoạt động nhằm phổ biến và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng 

tái tạo cũng như sử dụng năng lượng hiệu quả không? 
Has your university organized activities to disseminate/announce and encourage the usage of 
renewable energy and/or energy efficiency?  

 Có /Yes  

 Không /No   
 
20. Chủ đề năng lượng nào được sử dụng để tổ chức các hoạt động trong trường bạn? 

What kind of following energy sources have you used as topics to organize activities in your 
university? 

 Năng lượng nhiệt từ mặt trời / Solar thermal energy:…. 
 Năng lượng điện từ mặt trời / Photovoltaic energy:…… 

 Năng lượng gió / Wind energy:………… 

 Năng lượng sinh khối / Biomass energy:……… 

 Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy:……….. 
 Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify: ……… 

 Không / No  
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21. Nhóm sinh hoạt chuyên môn về loại hình năng lượng nào được thành lập trong trường bạn? 
Are there any organized groups in following renewable energy sources in your university?  

 Năng lượng nhiệt từ mặt trời / Solar thermal energy:…. 
 Năng lượng điện từ mặt trời / Photovoltaic energy:…… 

 Năng lượng gió / Wind energy:………… 

 Năng lượng sinh khối / Biomass energy:……… 

 Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy:……….. 
 Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify: ……… 

 Không / No  
 

Phần 7: Năng lực liên kết ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế (Part 7: Joint capacity to 
national, regional and international collaboration)  
 
22. Có bao nhiêu chuyên gia quốc tế đến làm việc với trường bạn trong vòng 5 năm qua? 

How many international experts have come and worked at your university within the last 5 years? 

 ….. 
 Không /No 

 
23. Có bao nhiêu chuyên gia quốc tế về năng lượng tái taọ và sử dụng năng lượng hiệu quả đến làm việc 

với trường bạn trong vòng 5 năm qua? 
How many international experts in renewable energy and/or energy efficiency have come and 
worked at your university within the last 5 years? 

 ….. 
 Không /No 

 
24. Có bao nhiêu chuyên gia của trường bạn được mời giảng dạy và nghiên cứu về năng lượng tái tạo và 

sử dụng năng lượng hiệu quả tại nước ngoài?  
How many experts of your university have been invited for teaching and researching on renewable 
energy and/or energy efficiency in other countries? 

 Năng lượng nhiệt từ mặt trời / Solar thermal energy:…. 
 Năng lượng điện từ mặt trời / Photovoltaic energy:…… 

 Năng lượng gió / Wind energy:………… 

 Năng lượng sinh khối / Biomass energy:……… 

 Năng lượng nhiên liệu sinh học / Biofuel energy:……….. 
 Khác, vui lòng liệt kê / Other, please specify: ……… 

 Không / No  
 
25. Có bao nhiêu bản ghi nhớ hợp tác được ký giữa trường bạn và đối tác nước ngoài trong vòng 5 năm 

qua? 
How many  MOUs have been signed within the last 5 years? 

 ….. 

 Không /No 
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26. Trường bạn đã hợp tác với bao nhiêu đối tác về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả 
trong vòng 5 năm qua? 
How many delegations have cooperated with your university on renewable energy and/or energy 
efficiency within the last 5 years? 

 Cấp quốc gia/National: …. 
 Cấp khu vực/Regional: …………. 

 Quốc tế/International: …. 
 Không /No  

 
27. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học về năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả mà 

trường bạn đã hợp tác trong vòng 5 năm qua? 
How many projects in renewable energy and/or energy efficiency has your university collaborated 
with within the last 5 years? 

 Cấp quốc gia/National: …. 
 Cấp khu vực/Regional: …………. 

 Quốc tế/International: …. 

 Không /No  
 
28. Các doanh nghiệp về năng lượng tái tạo có hợp tác với trường bạn có thể tiếp nhận sinh viên thực tập 

không? 
Can enterprises in renewable energy and/or energy efficiency provide internships to students? 

 Có /Yes 

 Không /No 
 
29. Số lượng cựu sinh viên của trường hiện đang công tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và sử dụng 

năng lượng hiệu quả? 
How many former students are working in renewable energy and/or energy efficiency? 

 ….. 
 Không /No 

 


