
Ngày 11/5/2021, Đại diện lãnh đạo Khoa Quốc tế
đã có buổi làm việc trực tuyến với Phó Hiệu
trưởng phụ trách Tuyển sinh và Phát triển sinh
viên (ông Mark Petrie) Trường Đại học Keuka,
Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về
công tác quản lý đào tạo đối với hai chương trình
đang triển khai là Cử nhân Khoa học ngành Quản
lý và Cử nhân ngành Quản lý. Bên cạnh đó, hai
bên đã bàn thảo về một số nội dung phối hợp
triển khai chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn
ngữ Anh. Cũng trong buổi làm việc, Trường Đại
học Keuka đồng ý cấp một số suất học bổng và
khóa học trực tuyến cho sinh viên của Khoa
Quốc tế.

Trao đổi hợp tác với Trường Đại học
Keuka, Hoa Kỳ

Ngày 13/5/2021, đại diện Khoa Quốc tế có buổi làm
việc trực tuyến với bà Olga Pogosian, Trưởng Phòng 
 Hợp tác quốc tế, Học viện Hàng không Mát-xcơ-va
(MAI), Liên bang Nga. Tại buổi làm việc, hai bên cùng
trao đổi về việc triển khai chương trình đào tạo Cử nhân
Tự động hóa và Khoa học máy tính do MAI cấp bằng.
Đại diện hai đơn vị đã cùng thống nhất cao phương án
tổ chức theo mô hình 2+2. Học viện Hàng không Mát-
xcơ là trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo lĩnh vực
hàng không vũ trụ. MAI là đối tác chiến lược của Khoa
Quốc tế. Chương trình đào tạo Kỹ sư Tự động hóa và
Tin học được xây dựng dựa trên chương trình Hệ thống           
điều khiển và Công nghệ thông tin trong Công nghiệp
của MAI. Sinh viên theo học chương trình cũng có cơ
hội chuyển tiếp sang Học viện Hàng không Mát-xcơ-va. 

Làm việc với Học viện 
Hàng không Mát-xcơ-va, 
Liên bang Nga
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