
Ngày 05 tháng 7 năm 2021, Dự án phát triển trường
đại học trọng điểm về Hàn Quốc học tại Việt Nam-
ULIS AKS CORE đã tổ chức cuộc “Họp định kì
toàn thành viên dự án AKS năm thứ 3”. Cuộc họp
được tổ chức hai lần một năm để Ban Quản lý trình
bày kế hoạch và kết quả thực hiện dự án, đồng thời
là cơ hội để các thành viên trong dự án gặp nhau,
trao đổi, góp ý về kế hoạch và phương án triển khai
kế hoạch một cách hiệu quả. Năm thứ hai dự án đã
khép lại, tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cũng
đạt được rất nhiều thành quả như tổ chức thành
công hội thảo quốc tế, xuất bản hai cuốn sách dịch,
biên soạn hai cuốn sách chuyên khảo,… 

Tất cả thành quả trên đều nhờ sự hợp tác, phối hợp
tích cực giữa các thành viên dự án. Giám đốc Dự án
ULIS AKS CORE đã chia sẻ về kế hoạch hoạt động
của năm thứ ba với 23 hạng mục lớn bao gồm: biên
soạn tài liệu, sách, giáo trình về Hàn Quốc học; biên
dịch sách về Hàn Quốc học, bồi dưỡng chuyên môn,
tổ chức Hội thảo quốc tế, tổ chức hội nghị nghiên
cứu khoa học dành cho sinh viên ngành Hàn Quốc
học trên cả nước. Với các hạng mục công việc đa
dạng, phong phú, giám đốc Dự án mong muốn sẽ
nhận được sự tham gia nhiệt tình tích cực không chỉ
của các thành viên Dự án mà còn từ các giảng viên
Khoa Hàn thuộc các trường đại học trên cả nước.

12

T R Ư Ờ N G  Đ Ạ I  H Ọ C  N G O Ạ I  N G Ữ  H Ọ P  Đ Ị N H  K Ỳ  T H À N H  V I Ê N
D Ự  Á N  U L I S  A K S  C O R E  N Ă M  T H Ứ  3


