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 Phương châm xây dựng trường của chúng tôi là mở ra một 
xã hội quốc tế trong tương lai mang tính xã hội và sáng 
tạo . Thêm vào đó là nuôi dưỡng và đào tạo nên những 
con người có  kiến thức cơ bản  và phong phú hơn.

 Về tính xã hội

 Triết lý của sự tồn tại con người là, hiện nay con người 
đang phải đối diện với các vấn đề cần giải quyết. Bắt đầu 
từ vấn đề môi trường tài nguyên toàn cầu, đến vấn đề lao 
động trong xã hội già hóa dân số, vấn đề kinh tế quốc tế 
của các nước phát triển tiên tiến, vấn đề kinh tế xã hội của 
các nước đang phát triển v.v... Từ những vấn đề trên, 
nhằm thúc đẩy sự phồn vinh và hạnh phúc của con người , 
nhà trường đầu tư vào đào tạo ra những nhân tài giàu tính 
quốc tế và xã hội, coi trọng sự hài hòa cũng như  lấy đạo 
dức làm đầu.

 Về tính sáng tạo

 Con người, nhờ sự phát triển vượt trội của khoa học và 
công nghệ để tạo ra nhiều của cải vật chất. Nhưng, những  
phát triển  khoa học và công nghệ này phải được những 
con người có đạo đức làm nên .

 Để cân bằng giữa tiến bộ của khoa học mũi nhọn với đạo 
đức con người,  việc phát huy tính sáng tạo kết hợp giữa 
phương đông và phương tây là điều tất yếu.

 Chính vì vậy, với sự hợp tác gồm nhiều chuyên ngành như 
khoa học tự nhuên và khoa học xã hội và nhân văn với các 
ngành nghệ thuật khác, trường chúng tôi luôn xúc tiến 
những hoạt động đào tạo-nghiên cứu mang tính chuyên 
môn song song với việc đào tạo nghiên cứu mang tính 
tổng hợp.

 Về tính trí tuệ con người 

 Đối mặt với một xã hội đang sản nghiệp hóa và thông tin 
hóa cao độ, lối sống của con người lẫn giá trị quan đều 
thay đổi đáng kể. Trong bối cảnh đó kéo theo từ sự phát 
triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, sự phát triển nhanh 
đến chóng mặt của kỹ thuật hiện nay là điều đáng báo 
động. Vì vậy  như một triết lý phổ quát của con người, với 
mong muốn xây dựng một xã hội quốc tế trong tương lai 
hài hoà, khẳng định bản thân,  tôn trọng nhân quyền và 
sự tự do, chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo nhằm 
đào tạo nên những con người có tầm nhìn mới.


