
Viện Quốc tế Pháp ngữ ký kết Thỏa thuận hợp tác với 03 trường Đại học,
Cao đẳng Việt Nam

Trong tháng 5, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã triển khai ký một loạt các thỏa thuận hợp tác
với các đối tác gồm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (11/05), Trường Đại học
Thăng Long (22/5), Trường Cao Đẳng Kỹ thuật-Mỹ thuật Việt Nam (03/5). Mục đích hợp tác
nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của hai bên, mở rộng
mạng lưới đối tác của hai bên và kết nối thế mạnh của mỗi bên, cùng nhau đóng góp vào sự
nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, IFI và các đối tác nhất trí phối hợp toàn
diện trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động
khác hai bên cùng quan tâm. 

Khoa Luật ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đại học Thái Nguyên

Ngày 05/5/2021, Khoa Luật và Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã ký kết
Thỏa thuận hợp tác. Nội dung của thỏa thuận là hỗ trợ trường Đại học Khoa học cử giảng viên
tham gia giảng dạy theo đề nghị của Trường; cử các chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên
tham gia, hỗ trợ việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ ngành luật;
trao đổi giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; trao đổi kinh nghiệm về kiểm định
chất lượng các chương trình đào tạo; hợp tác đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật,
bồi dưỡng nghiệp vụ. Với mục đích phát huy lợi thế của mỗi bên trong từng lĩnh vực hợp tác;
tạo cơ chế hỗ trợ lẫn nhau; tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và hợp tác; góp phần hoàn thành tốt
nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của cả hai bên. 

KHOA LUẬT, VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ KÝ KẾT THỎA THUẬN     
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