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Ngày 16/7/2021, Ban thư ký AUN và Đại học Gadjah
Mada, In-đô-nê-xia đã phối hợp tổ chức Hội nghị Ban
Điều hành AUN lần thứ 36. Phó Giám đốc ĐHQGHN
Phạm Bảo Sơn đã thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN tham
dự Cuộc họp. Các đại biểu đã nghe các bài phát biểu
của Giám đốc Đại học Gadjah Mada ông Panut
Mulyono; Đại diện Bộ Giáo dục đại học, khoa học,
nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Thái Lan, Chủ tịch
Ban điều hành AUN ông Sirirurg Songsivilai; Bộ
trưởng Bộ giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công
nghệ In-đô-nê-xia ông Nadiem Makarim.
Tại cuộc họp lần thứ 36, Ban điều hành AUN chính
thức thông qua việc bổ nhiệm lại ông Choltis
Dhirathiti làm Trưởng Ban điều hành Ban thư ký
AUN.Nhiều nội dung quan trọng của Hội nghị Giám
đốc các trường đại học thuộc AUN lần thứ 12 tổ chức
ngày 09/7/2021 cũng được đưa ra như vấn đề tuyển
dụng đối với sinh viên sau tốt nghiệp, các hình thức
giáo dục trong bối cảnh mới (trực tuyến, kết hợp, trải
nghiệm…), các hoạt động của sinh viên ứng phó với
dịch bệnh Covid-19, hợp tác trong nghiên cứu, các vấn
đề liên quan tài chính và tài trợ… 

Cũng tại cuộc họp lần này, các đại biểu nghe giới
thiệu thay đổi với nhân sự là lãnh đạo các đại học
thành viên AUN, thông qua chương trình làm việc
và kế hoạch hành động của AUN, thống nhất biểu
tượng thương hiệu của AUN. Đặc biệt, Ban điều
hành AUN đánh giá cao sáng kiến về hệ thống xếp
hạng đối sánh do Việt Nam phát triển mang tên
“University Performance Metrics” (UPM), sản
phẩm do nhóm nghiên cứu ĐHQGHN thực hiện và
cho biết sẽ xem xét, nghiên cứu việc áp dụng
UPM vào các hoạt động đánh giá, xếp loại của
AUN.
Hội nghị Giám đốc/Hiệu trưởng các đại học AUN
lần thứ 13 và Cuộc họp Ban điều hành AUN lần
thứ 37 dự kiến sẽ được tổ chức tại CHDCND Lào
vào năm 2022.
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