
Ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu
Giáo dục Quốc tế (CICE)-Đại học Hiroshima, Nhật Bản

Ngày 03/6/2021, Trường Đại học Giáo dục và Trung tâm
Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế (CICE), Đại học Hiroshima,
Nhật Bản đã gia hạn Thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2016.
Trong giai đoạn 2016-2021, hai bên đã tích cực triển khai
các hoạt động hợp tác và đạt được một số kết quả như:
Tham gia vào mạng lưới học thuật A-A Dialogue nghiên
cứu về bản sắc giáo viên mới vào nghề; Thành lập nhóm
nghiên cứu bài học để phát triển cộng đồng học tập cho
giáo viên tại hai trường THCS Nguyễn Trực và THCS
Minh phú; Xuất bản các bài báo, tham gia các buổi hội
thảo trong nước và quốc tế. Nội dung của Thỏa thuận hợp
tác trong giai đoạn 2021- 2024 này sẽ tập trung vào các
vấn đề trao đổi học thuật như: Trao đổi giảng viên, sinh
viên; Trao đổi nghiên cứu, cùng xuất bản, công bố quốc tế;
Thúc đẩy nghiên cứu chung.

Tham gia Hội thảo trong khuôn khổ Hiệp hội Phát triển Nghề nghiệp Quốc tế (IPDA)

Năm 2020, Trường Đại học Giáo dục đã tham gia Hiệp hội Phát triển Nghề nghiệp Quốc tế (IPDA) và
là điều phối cho hoạt động IPDA khu vực phía Bắc Việt Nam. Trong khuôn khổ của Hiệp hội, từ 14-
16/6/2021, Trường Đại học Giáo dục đã tham gia Hội thảo về Dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế “Số
hoá chương trình đào tạo tiến sĩ” (Digital Doctorate Training Hub) do Hội Đồng Anh tại Việt Nam tài
trợ. Đây là Dự án quy tụ các chuyên gia giáo dục của Đại học Birmingham, Vương Quốc Anh; Trường
Đại học sư phạm Đông Bắc, Trung Quốc; Đại học Yogyakarta, Indonesia và 03 trường đại học ở   
 Việt Nam: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và
Đại học Giáo dục. Hội thảo đã giúp các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lí Giáo dục có thêm kinh
nghiệm trong học tập, nghiên cứu và viết bài công bố quốc tế.
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