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Khai mạc Chương trình giao lưu sinh viên TF
SCALE tháng 9/2021

 Chương trình trao đổi sinh viên “The 2019 – 2021
Temasek Foundation Specialists’ Community
Action and Leadership Exchange”, do Khoa Quốc
tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Trường
Ngee Ann Polytechnic và Trường Đại học Chiang
Mai (Thái Lan) phối hợp tổ chức, Quỹ Giáo dục
Temasek Foundation (Singapore) tài trợ, đã chính
thức khai mạc. Chương trình diễn ra từ ngày 13 –
24/9/2021 trên nền tảng trực tuyến ZOOM.
Chương trình dành cho sinh viên các nước khu vực
Đông Nam Á, được tổ chức với mục đích bồi
dưỡng, tăng cường khả năng lãnh đạo, khả năng
hội nhập và phát triển các kỹ năng mềm trong
tương lai cho sinh viên; nâng cao hiểu biết, khả
năng nhận thức và giải quyết các vấn đề của cộng
đồng. Đây là lần thứ hai Khoa Quốc tế tổ chức
chương trình giao lưu với Trường Ngee Ann
Polytechnic và là lần đầu được tổ chức trực tuyến
100%.

Trao đổi hợp tác với Trường Đại học HELP,
Malaysia

Ngày 9/9/20201, Khoa Quốc tế có buổi làm việc
trực tuyến với Trường Đại học HELP, Malaysia.
Tại buổi làm việc, hai đơn vị cùng thảo luận về
việc hợp tác thực hiện chương trình đào tạo mới,
công tác tuyển sinh chương trình song bằng
Marketing và những chính sách học bổng dành cho
sinh viên của chương trình. Hai bên cũng thống
nhất trong thời gian tới sẽ tổ chức các hội thảo trực
tuyến dành cho cán bộ, giảng viên của hai đơn vị.
Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thảo luận về kế
hoạch đồng tổ chức hội thảo vào năm 2022 và việc
tuyển dụng của chương trình Bằng kép              
 về Marketing để có sự phối hợp tốt hơn trong năm
học tới.
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