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Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy       
 trực tuyến”

Ngày 1/9/2021, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà
Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất
lượng giảng dạy trực tuyến”.
Được triển khai đồng thời với công tác tổ chức đào
tạo trực tiếp (offline), hoạt động giảng dạy và đào
tạo trực tuyến (online) đã được chính thức thực hiện
tại Khoa Quốc tế từ tháng 02/2020. Đến nay, phương
thức này đã trở thành một trong những giải pháp tổ
chức đào tạo chính thức, hiệu quả của nhằm đáp ứng
với những thay đổi nhanh chóng do ảnh hưởng của
đại dịch COVID-19; xu thế ứng dụng công nghệ
thông tin trong đào tạo; và nhu cầu đào tạo của người
học với các hình thức tổ chức đa dạng. Hội thảo về
hoạt động giảng dạy trực tuyến thực sự rất cần thiết,
là diễn đàn để toàn thể giảng viên, cán bộ Khoa
Quốc tế, các chuyên gia chia sẻ kết quả, các giải
pháp và kinh nghiệm của mình. 

Ngày 21/9, Khoa Quốc tế tổ chức Buổi giới thiệu
Chương trình học tập tại Vương quốc Anh và học
bổng đại học Tây Anh Quốc. Hội thảo đã cung cấp
nhiều thông tin bổ ích về cuộc sống sinh viên ở
Vương quốc Anh, thành phố Bristol và cách thức
chính phủ đang hỗ trợ cho sinh viên quốc tế trong
đại dịch; Đại học Tây Anh Quốc, các chương trình
đại học và thạc sỹ; chương trình học bổng của Đại
học Tây Anh quốc cho sinh viên Khoa Quốc tế và thị
thực làm việc sau tốt nghiệp, cơ hội việc làm và cơ
hội học tiếp lên thạc sỹ và tiến sĩ.

Hội thảo “Chuyển đổi số trong giáo dục và   
 đào tạo”

Ngày 18/9/2021, Khoa Quốc tế tổ chức Hội thảo
về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Diễn
giả của chương trình là GS.TSKH. Hồ Tú Bảo -
Chuyên gia, Cố vấn Chương trình đào tạo BDA
của Khoa Quốc tế; Giáo sư, Viện Khoa học và
Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST, 1993-
2018), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
(VIASM) của Việt Nam (từ 2018); Thành viên
Nhóm Think Tank VINASA (Hiệp hội doanh
nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt nam). 
 Hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về
chuyển đổi số cũng như hoạt động chuyển đổi số
trong giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, hội thảo có
một phiên để các cán bộ, giảng viên trong Khoa
trình bày về hoạt động chuyển đổi số tại Khoa
Quốc tế tại từng đơn vị - những điểm gì đặc biệt và
thực hiện được đến đâu. Qua đó, diễn giả có góp ý
để hoàn thiện và đẩy mạnh hơn công tác này. 
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Buổi giới thiệu Chương trình học tập tại Vương Quốc
Anh và học bổng của Đại học Tây Anh Quốc
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