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Hội thảo có sự tham gia trực tuyến của -hơn 300 đại
biểu, trong đó có các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ,
thạc sĩ cũng như các nhà quản lý, nhà nghiên cứu hoạt
động trong các trường đại học trong nước và nước
ngoài, như Đại học công nghệ Michigan (Hoa Kỳ),
Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc), Tổ chức Advance
HE (Vương Quốc Anh), Trường Đại học Aix-
Marseille (Pháp) và gần 20 giáo sư, tiến sĩ, phó giáo
sư... của các trường đại học Việt Nam. Hội thảo đã
mang đến những góc nhìn và những kết nối mới có
giá trị, từ đó hình thành những ý tưởng giúp các cơ sở
đào tạo trong nước nói chung từng bước chuyển đổi
số trong nhà trường, tiến tới trở thành đại học thông
minh.Các tham luận của Hội thảo xoay quanh các chủ
đề như: chuyển đổi số trong quản lý giáo dục đại học,
phân hóa xã hội, đại học ảo, Big Data trong môi
trường hàn lâm – học thuật, Blockchain và hệ thống
quản lý thông tin và hồ sơ giáo dục, ... Phiên thảo
luận, Hội thảo nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi và
phản hồi tích cực từ các chuyên gia về thực trạng
chuyển đổi số của giáo dục đại học trong nước cũng
như trên thế giới.

Ngày 10/9/2021, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI)
phối hợp cùng Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng
hòa Séc), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,
Trường Đại học Hạ Long, Viện Chính sách và
Quản lý (IPAM, Trường Đại học KHXHNV,
ĐHQGHN) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế
“Chuyển đổi số và Giáo dục đại học: khi thách
thức là cơ hội”.
Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến,
kết nối từ 5 điểm cầu: IFI, Trường Đại học Hạ
Long (Quảng Ninh), Trường Đại học Sư phạm Hà
Nội 2 (Vĩnh Phúc), IPAM và Đại học Ostrava
(Cộng hòa Séc). Hội thảo có sự đồng hành của
Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ, &
Giáo dục (CLEF) và CLB Nhà khoa học
ĐHQGHN. 
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