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Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Đại học Kinh
doanh Aberystwyth (ABS) thuộc chương trình hợp tác
đa bên Global Wales, từ ngày 01/07/2021 đến ngày
31/08/2021, trường Đại học Công nghệ đã phố hợp với
Đại học Aberystwyth tổ chức khóa học 10 buổi do Giáo
sư Andrew Thomas – Hiệu trưởng Trường Kinh doanh
Aberystwyth trực tiếp giảng dạy cho cán bộ, giảng viên
trường Đại học Công nghệ. Nội dung của Khóa học tập
trung về xây dựng chiến lược và KPI trong hoạt động
đào tạo thông qua các phương pháp dạy học thông qua
nghiên cứu trường hợp điển hình về phương pháp học
tập chủ động và xây dựng các kịch bản thí điểm đổi mới
cho trường Đại học Công nghệ. Ngày 08/09/2021, sau
một tuần khóa học kết thúc, Nhà trường cũng đã tổ chức
buổi họp tổng kết nhằm đánh giá hiệu quả khóa học và
trao đổi giữa các phòng ban và các Khoa đào tạo để
triển khai thí điểm, xây dựng lộ trình, dự án đào tạo thí
điểm giảng dạy một số môn học theo phương pháp học
tập chủ động, đặc biệt cho các chương trình đào tạo kỹ
sư, các chương trình đào tạo mới mở. Trong thời gian
tới, Nhà trường sẽ thành lập Tổ công tác để vận dụng
các kiến thức đã thu hoạch được vào thực tiễn giảng
dạy, quản lý tại đơn vị.

Global Wales là chương trình hợp tác đa bên
giữa chính phủ xứ Wales và các đơn vị giáo dục
sở tại nhằm xây dựng các quan hệ hợp tác quốc
tế với Mỹ, Ấn Độ, Việt Nam và nhằm giới thiệu
nền giáo dục đại học, sau đại học của xứ Wales
ra quốc tế. Hoạt động hợp tác giữa Đại học
Kinh doanh Aberystwyth (ABS) và Trường Đại
học Công nghệ là dự án thí điểm được tài trợ và
giám sát bởi Global Wales nhằm tăng cường
năng lực quản lý, đổi mới hệ thống quản trị đại
học của nhà trường với mục tiêu cao nhất là
giúp sinh viên nhà trường phát huy tối đa tiềm
năng và nhận được sự hỗ trợ phù hợp với từng
giai đoạn, mức độ học tập và tăng cường hoạt
động đào tạo trong giai đoạn chuyển đổi số,
chuẩn bị hướng đi có chiều sâu cho tương lai
của hoạt động đào tạo của Nhà trường. 
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