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Hợp tác doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng và là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng đào
tạo, tạo nhiều cơ hội cho sinh viên học tập, nghiên cứu, cơ hội việc làm. Chính vì vậy, hoạt động hợp tác
doanh nghiệp luôn được Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đặc biệt quan tâm và tiếp tục mở rộng và đi
vào chiều sâu. Mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường đã có những trao đổi
bước đầu với các doanh nghiệp, bao gồm Tập đoàn Boway, Trung Quốc (28/8) và Công ty SUN Asterisk
- SUN*, Nhật Bản (08/9) để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai các hoạt động cụ thể.

Tập đoàn Boway có địa chỉ tại KCN Song Khê -
Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang, là tập đoàn
lớn tại Trung Quốc chuyên nghiên cứu, sản xuất,
kinh doanh nguyên liệu hợp kim màu, thiết bị vệ
sinh, các loại linh kiện tinh xảo, khai thác năng
lượng mới. Hoạt động hợp tác được đề xuất giữa
hai đơn vị bao gồm tiếp nhận các sinh viên thuộc
các khoa: Hóa học, Vật lý và các ngành liên quan
của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đến thực
tập tại các công ty của Tập đoàn Boway tại Việt
Nam; xây dựng quỹ học bổng khuyến khích học
tập và tiến tới triển khai các hoạt động hợp tác
nghiên cứu và đào tạo.

Công ty SUN Asterisk (SUN*) là một công ty
lớn của Nhật Bản, với khoảng 2000 nhân sự, hoạt
động trong lĩnh vực IT và Education. Tháng
12/2020, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên và Công ty SUN* đã gặp gỡ trao đổi và
đạt được thỏa thuận hợp tác bước đầu là phía
SUN* sẽ dạy Tiếng Nhật miễn phí cho các sinh
viên khóa QH.2020.T ngành Kỹ thuật Điện tử và
Tin học có nguyện vọng theo học. Khóa học
"Tiếng Nhật 1" đã diễn ra thành công trong Học
kỳ II năm học 2020-2021 và khóa "Tiếng Nhật 2"
sẽ tiếp tục tổ chức trong năm học 2021-2022. Từ
thành công trong hợp tác nêu trên, phía SUN* và
Nhà trường tiếp tục trao đổi để tiến tới ký thỏa
thuận MoU trong hợp tác đào tạo sinh viên ngành
Kỹ thuật Điện tử và Tin học, hướng tới mục tiêu
hỗ trợ SV trong đào tạo Tiếng Nhật, kết nối sinh
viên trong thực tập, tham gia ngày hội việc làm
và giới thiệu việc làm với các công ty Nhật bản là
đối tác của SUN*,...
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