
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THAM GIA DỰ ÁN 
 QUỐC TẾ ERASMUS+ DO LIÊN MINH CHÂU ÂU TÀI TRỢ VỀ  

 QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC

Dự án gồm 5 hoạt động chính: (1) hiện đại hóa chương trình giảng dạy hiện có về lĩnh vực nước và
tài nguyên thiên nhiên; (2) thành lập các hệ sinh thái đổi mới, mở về nước; (3) thành lập Mạng lưới
quốc gia và quốc tế bao gồm các học giả, nhà quản lý, chuyên gia, sinh viên, và các bên liên quan
để khuyến khích sự hợp tác giữa các thành phần nhằm tìm ra các giải pháp mới và sáng tạo cho các
thách thức về nước và thúc đẩy phổ biến, ứng dụng phục vụ trong xã hội; (4) phổ biến phương pháp
học tập dựa trên vấn đề, đưa khái niệm phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn vào các môn học
quản lý tài nguyên và môi trường; (5) nâng cao kỹ năng, trình độ cho các nhà khoa học, chuyên gia
về ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý nước và bảo vệ môi trường.

Đây là dự án Erasmus+ do Liên minh Châu Âu tài trợ,
với sự tham gia của 5 quốc gia gồm: Pháp, Tây Ban
Nha, Việt Nam, Lào và Campuchia. Tổng kinh phí
cho dự án là 1,2 triệu đô la Mỹ thực hiện trong ba năm
từ 2021-2024. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là
một trong hai thành viên của Việt Nam tham gia dự án
này. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy việc bảo vệ môi
trường và nguồn tài nguyên nước; hỗ trợ đào tạo sau
đại học cho các nước thành viên theo chuẩn châu Âu,
nâng cao trình độ, nhận thức của người dân, các nhà
quản lý, nhà khoa học cũng như các tổ chức, cá nhân
hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Dự án
được hỗ trợ bởi 15 Hiệp hội Nước và Môi trường tại
châu Âu và Đông Nam Á. 
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