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Ký kết hợp tác trao đổi sinh viên với Đại học Tokyo

Ngày 2/9/2021, Trường Đại học Việt Nhật và Trường
Đại học Toyo đã ký kết thỏa thuận hợp tác Trao đổi
sinh viên. Theo như thỏa thuận, mỗi trường có thể cử
tối đa 3 sinh viên có đủ điều kiện ngôn ngữ và kết quả
học tập được xét duyệt theo quy định tùy điều kiện hàng
năm để tham gia chương trình trao đổi sinh viên. Sinh
viên theo chương trình trao đổi có thể học tối đa một
năm học. Sinh viên sẽ được tài trợ toàn bộ học phí, phí
kiểm tra hoặc các khoản phí tương tự khác tại Đại học
đối tác. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác Trao đổi Sinh
viên hứa hẹn tương lai hợp tác sâu rộng giữa hai trường
Đại học nói riêng và giữa Việt Nam và Nhật Bản nói
chung, mở ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên giữa
hai trường.

Thỏa thuận hợp tác cử sinh viên tham gia
trao đổi tại Nhật Bản

Ngày 27/8/2021, VJU đã nhận được sự đồng ý
từ ba trường Đại học Waseda, Đại học Hosei
và Đại học Obirin về việc tiến cử sinh viên của
VJU sang học tập tại Nhật Bản từ 6 tháng đến
1 năm. Hoạt động hợp tác này là minh chứng
cho thấy các sản phẩm và chất lượng đào tạo
của VJU đã đạt được lòng tin nhất định không
chỉ ở trong nước mà còn ở cả nước ngoài –
trong đó có thị trường giáo dục khó tính như
Nhật Bản. Đồng thời đây là cơ hội lớn đối với
các bạn sinh viên của VJU khi được học tập và
khám phá đất nước mặt trời mọc – một trong
những nền văn hóa và hệ thống giáo dục tuyệt
vời nhất thế giới. 

Trao đổi hợp tác với Trường Đại học Kwansei Gakkuin

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về trao đổi học thuật giữa Trường Đại học Việt Nhật (VJU) và Trường
đại học Kwansei Gakkuin University (KGU), từ ngày 23 – 26/8/2021, hai trường đã phối hợp tổ chức khóa
học “Collaborative Online Learning Program”. Tham gia hoạt động này có 08 sinh viên từ Chương trình cử
nhân Nhật Bản học - VJU và 21 bạn sinh viên từ nhiều ngành đào tạo của KGU. Các sinh viên tham gia sự
kiện đã được nghe 02 bài giảng về “Đánh giá lịch sử về quản lý môi trường của Nhật Bản và những thách
thức của nó” và “Hồ ở Hà Nội: Quản lý và chất lượng nước”. Các nhóm sinh viên tham gia khóa học, các
cán bộ, giảng viên tham gia chương trình cũng đã tổ chức các buổi thảo luận trao đổi thông tin, xây dựng và
trình bày thành công các bài nghiên cứu về môi trường nước tại Việt Nam và Nhật Bản. Song song với các
hoạt động học thuật,các nhóm sinh viên từ 2 trường cũng tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu những nét văn
hóa đẹp của hai đất nước.
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