
Khoa Quốc tế trao đổi hợp tác cùng VNDirect  

Ngày 10/6/2021, Khoa Quốc tế và đại diện Financial Health Coach của VNDirect có buổi làm
việc và trao đổi về các chương trình hoạt động hợp tác sắp tới. Hai bên sẽ tổ chức chương trình
thực tế doanh nghiệp cho sinh viên, các tọa đàm về tài chính đầu tư, đầu tư chứng khoán, kỹ
năng, định hướng nghề nghiệp,...với các chuyên gia hàng đầu của VNDirect. Ngoài ra, sinh
viên sẽ có cơ hội thực tập và làm việc ở mảng như tài chính, kinh doanh, nhân sự, phân tích   dữ
liệu, ...
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là công ty chứng khoán duy nhất hiện nay tại Việt
Nam tự xây dựng hệ thống giải pháp phần mềm và trung tâm dữ liệu của riêng mình với tốc độ
xử lý khối lượng lệnh lớn nhất trong một giây.

Khoa Quốc tế trao đổi hợp tác cùng Microsoft Việt Nam

Ngày 31/5/2021, Khoa Quốc tế đã có buổi làm việc trực tuyến với đại diện Microsoft Việt
Nam. Đại diện Microsoft cho biết chương trình học, luyện thi và thi lấy chứng chỉ công nghệ
thông tin miễn phí cho sinh viên được tổ chức trực tuyến để phù hợp với hoàn cảnh Dịch bệnh
hiện tại. Qua tìm hiểu, nghiên cứu, Microsoft Việt Nam nhận thấy Khoa Quốc tế đã và đang
triển khai việc tốt việc dạy học trực tuyến  vì vậy sinh viên sẽ nhanh chóng làm quen được hình
thức thi này. Phía Microsoft Việt Nam sẽ hỗ trợ sinh viên đăng ký tham gia học, đăng ký thi.
Khoa Quốc tế và Microsoft Việt Nam đã bàn thảo việc tạo dựng phòng thí nghiệm ảo cho sinh
viên thuộc khối ngành công nghệ thông tin giúp sinh viên dễ dàng thực hành thực tập ở nhà hay
bất cứ nơi đâu mà không cần phải đến Khoa. Chương trình được triển khai hứa hẹn sẽ mang lại
nhiều lợi ích cho sinh viên Khoa Quốc tế.
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