
HAMoNee – Hamburg / Hanoi Mobile Engineers 

Dự án “HAMoNee – Hamburg / Hanoi Mobile Engineers” là dự án của trường Đại học Khoa học Ứng 

dụng Hamburg (HAW Hamburg), nhằm mục đích trao đổi nghiên cứu và hợp tác giữa trường Đại học 

HAW Hamburg với các trường đại học ở VIệt Nam và với các đối tác trong ngành công nghiệp của hai 

nước. Thông qua dự án này, HAW Hamburg mong muốn thúc đẩy phát triển năng lực nghiên cứu và 

ứng dụng khoa học kỹ thuật phi biên giới của các sinh viên và giảng viên trong học tập và giảng dạy các 

môn khoa học kĩ thuật, làm cơ sở xây dựng mối quan hệ chiến lược bền vững với các đối tác tại Việt 

Nam và tại châu Á. 

Dự án “HaMoNee” thuộc trong chương trình tài trợ “HAW International” của DAAD (cơ quan trao đổi 

Hàn lâm Đức) nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh quốc tế của các trường đại học khoa học ứng dụng. 

Các trường đối tác Việt nam trong dự án này bao gồm:  

1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là Trường đại học khoa học kĩ thuật đầu tiên và hàng đầu 

tại Việt Nam. ( https://en.hust.edu.vn/web/en/home). 

2. Trường Đại học Phenikaa là Trường Đại học mới thành lập vào năm 2017 trực thuộc tập đoàn 

Công nghệ và công nghiệp Phenikaa (https://phenikaa-uni.edu.vn/en). 

3. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là trường đào tạo theo hướng ứng dụng phục 

vụ phát triển ngành giao thông vận tải của Việt Nam (https://utt.edu.vn/). 

4. Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đào tạo đa ngành nghề 

trong đó có các ngành đào tạo về kĩ thuật ô tô và cơ điện tử nằm tại thành phố Hồ Chí Minh 

(https://www.hutech.edu.vn/english). 

Đồng hành cùng dự án còn có các đối tác công nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo ô 

tô, bao gồm các tập đoàn sau: 

1. Vinfast là nhà sản xuất ô tô và xe máy điện của Việt Nam được thành lập vào năm 2017, có trụ 

sở ở thành phố Hải Phòng. Công ty này là một thành viên của tập đoàn Vingroup. Vinfast cũng 

hợp tác về công nghệ và kỹ thuật với nhiều tập đoàn lớn đến từ Đức như là BMW AG, Siemens 

AG, ZF Friedrichshafen AG và Robert Bosch GmbH (https://vinfastauto.com/en/). 

2. Truong Hai Auto Corporation (THACO) là công ty cổ phần chuyên sản xuất, lắp ráp, xuất nhập 

khẩu ô tô tại Việt Nam. Trường Hải liên doanh với công ty Kia Motors và Mazda có nhà máy 

đặt tại khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam (http://www.thacogroup.vn/en/about-us/). 
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