
Ngày 13/10/2021, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà
Nội (ĐHQGHN) đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn
quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady
Stepanovich Bezdet. Tại buổi làm việc, Đại sứ
Gennady Stepanovich Bezdetko đã khẳng định sự
ưu tiên của Liên bang Nga trong mối quan hệ hợp
tác với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác về giáo dục,
đào tạo. Ngài Đại sứ đánh giá cao các kết quả hợp
tác giữa ĐHQGHN và các cơ sở giáo dục, nghiên
cứu của Liên bang Nga đồng thời nhấn mạnh vai
trò quan trọng của ĐHQGHN trong hợp tác khoa
học giáo dục giữa hai quốc gia và hứa sẽ tiếp tục
ủng hộ cũng như kết nối để đẩy mạnh hơn nữa hoạt
động hợp tác hai bên. 
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Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã đề xuất các nội dung
hợp tác như trao đổi giảng viên, sinh viên; hỗ trợ đào
tạo cán bộ, chuyên gia của ĐHQGHN trong lĩnh vực
khoa học công nghệ; đào tạo giáo viên, giảng viên tiếng
Nga tại Việt Nam; hỗ trợ quảng bá sự kiện “Ngày giới
thiệu các trường đại học Nga” ...Trong thời gian tới,
ĐHQGHN tiếp tục đẩy mạnh phát triển các chương
trình đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực, trong đó đặc biệt
ưu tiên nhóm ngành Kỹ thuật Công nghệ. ĐHQGHN đã
bày tỏ mong muốn phía Liên bang Nga sẽ cử các
chuyên gia sang hỗ trợ các ngành thuộc nhóm ngành
này. Đồng thời, ĐHQGHN cũng sẽ phối hợp với các tổ
chức khoa học giáo dục của Liên bang Nga để triển khai
các hoạt động về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.
Với sự hỗ trợ và kết nối của Ngài Đại sứ và Đại sứ quán
Liên bang Nga, ĐHQGHN hy vọng rằng hai bên có thể
triển khai nhiều chương trình hợp tác trong đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu đỉnh cao.


