
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức      
Tọa đàm “ASEAN và cuộc chiến chống đại dịch
Covid-19”.

Sáng 26/5/2021, Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (CHLB
Đức) phối hợp tổ chức Tọa đàm trực tuyến “ASEAN và
cuộc chiến chống đại dịch Covid-19”. Tọa đàm có sự
tham giả của 03 diễn giả: Caitlin Wiesen, Trưởng đại
diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
(UNDP) tại Việt Nam; Tan Weiming, Phó Đại sứ
Singapore tại Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng,
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn
lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Các chuyên gia đã
chia sẻ những thông tin phản ánh tác động nghiêm
trọng của đại dịch Covid-19 đến ASEAN về kinh tế, xã
hội, an sinh; phân tích bài học kinh nghiệm của những
quốc gia thành công trong kiểm soát dịch bệnh; khẳng
định vai trò quan trọng của sự đoàn kết, hợp tác và
những chương trình hành động cấp khu vực ASEAN để
đẩy lùi Covid-19 và xây dựng kịch bản phát triển hậu
đại dịch.

Ngày 14/5/2021, Trường Đại học Kinh tế và Trường
Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore đã tổ
chức Hội thảo chuyên đề “Mở khóa sức mạnh của giáo
dục trực tuyến: Cơ hội và chiến lược cho giáo dục đại
học Việt Nam trong bối cảnh Covid-19”. Hội thảo đã
thu hút sự tham gia của nhiều học giả, nhà nghiên cứu
trong nước và thế giới. Các diễn giả đã tập trung trình
bày các vấn đề thực trạng chuyển đổi số, những thách
thức, cơ hội cho các trường đại học tại Việt Nam, các
khuyến  nghị về quản trị và quy chế dành cho giảng
dạy trực tuyến, chiến dịch truyền thông, phương pháp
phân tích benchmarking, .. Hy vọng kết quả nghiên
cứu và trao đổi tại hội nghị này sẽ góp phần mang lại
thành công cho chuyển đổi số trong giáo dục đại học
tại Việt Nam, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19
đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Trường Đại học Kinh tế tổ chức Hội thảo chuyên đề về
“Mở khóa sức mạnh của giáo dục trực tuyến: Cơ hội
và chiến lược cho giáo dục đại học Việt Nam trong bối
cảnh Covid-19”.
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