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Trong khuôn khổ hoạt động Kết nối chuyên gia dành cho
học viên chương trình thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công
nghệ tài chính (Fintech) của IFI, thứ Bảy ngày 03 tháng 7
năm 2021, các học viên Khóa 1 của chương trình đã có buổi
giao lưu, trò chuyện với Ông Thái Trí Hùng, Phó Tổng
Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin của Ví MoMo.
Ông Hùng đồng thời cũng là cựu học viên chương trình thạc
sĩ Máy tính của IFI. Ông Thái Trí Hùng là diễn giả đầu tiên
của chuỗi hoạt động “Kết nối chuyên gia” do IFI tổ chức
dành riêng cho các học viên Khóa 1 của chương trình Thạc
sĩ Fintech. “Guest speaker” là hoạt động quan trọng của
chương trình Thạc sĩ Fintech để nâng cao chất lượng đào
tạo, gắn chương trình học với thực tiễn kinh doanh thông
qua các buổi giao lưu, workshop với các nhà quản trị,
chuyên gia trong và ngoài nước trong các lĩnh vực ngân
hàng, tài chính và Fintech. Các học viên của Khóa 1, chương
trình Thạc sĩ Fintech đã có buổi trao đổi thú vị, sôi nổi với
nhiều câu hỏi, nhiều ý kiến được nêu lên về bài học từ Ví
MoMo và Fintech. 

Học viên Khóa 1 thạc sĩ Fintech giao lưu
cùng chuyên gia Fintech – Ông Thái Trí
Hùng, CTO của ví MoMo

Ngày 09/7/2021, lãnh đạo Viện Quốc tế Pháp
ngữ (IFI) đã đón tiếp và trao đổi với lãnh đạo
Ngân hàng BIDV về khả năng hợp tác giữa hai
đơn vị trong đào tạo và nghiên cứu về Công
nghệ thông tin, Truyền thông số và đặc biệt
trong lĩnh vực Fintech. IFI hiện là đơn vị đầu
tiên tại Việt Nam đào tạo thạc sĩ Fintech (Thạc
sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài
chính)-chương trình hợp tác với Đại học EM
Normandie, Pháp.
Bên cạnh đó, BIDV cũng quan tâm đến thế
mạnh của IFI về lĩnh vực công nghệ thông tin 
 và các công nghệ mới đang được ứng dụng
trong lĩnh vực Fintech. Hai bên sẽ hợp tác trong
các lĩnh vực này để giúp BIDV phát triển hiệu
quả hơn nữa các ứng dụng công nghệ thông tin
và Fintech hiện ngân hàng đang triển khai.

Thúc đẩy hợp tác với Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV)
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