
Ngày 21/9/2021, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) đã tham dự cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 18,
của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (Agence Universitaire de la
Francophonie – AUF). Cuộc họp Đại hội đồng lần này
được tổ chức nhân dịp AUF kỷ niệm 60 năm thành lập và
được diễn ra theo hình thức kết hợp họp trực tiếp tại
Trường Đại học Bách khoa Bucarest (Rumani) và trực
tuyến trên nền tảng kỹ thuật số. Hội đồng Quản trị là cơ
quan quyền lực cao nhất của AUF, gồm 18 thành viên đại
diện cho 10 khu vực có các thành viên sử dụng một phần
hoặc toàn phần tiếng Pháp. Đại Hội được tổ chức thường
kỳ 04 năm một lần. Đại hội đồng quy tụ tất cả các thành
viên tham dự để hoạch định chính sách chung và các định
hướng chính của AUF đồng thời nhằm phê duyệt các báo
cáo hoạt động của giai đoạn trước, bầu Chủ tịch và thành
viên Hội đồng quản trị AUF. Tại Cuộc họp Đại hội đồng
lần thứ 18 dưới sự chủ trì của Tổng thống Rumani Klaus
Werner Iohannis và Tổng Giám đốc AUF Slim Khalbous,
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ứng cử và được bầu vào
Hội đồng Quản trị của AUF. Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân
là đại diện của khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham
gia vào Hội đồng Quản trị. Việc Giám đốc Lê Quân trở
thành thành viên Hội đồng Quản trị AUF sẽ góp phần phát
triển quốc tế hóa giáo dục đại học trong khu vực, tại Việt
Nam và tại ĐHQGHN, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa hợp
tác song phương và đa phương giữa các đối tác trong khối
Pháp ngữ. 
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