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Ngày 14/10/2021, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia
Hà Nôi (ĐHQGHN) Phạm Bảo Sơn đã tham dự Hội
nghị Giám đốc/Hiệu trưởng các đại học ASEAN+3
(ASEAN+3 Rectors’ Conference) lần thứ 5 với chủ
đề “Giáo dục đại học và cơ hội việc làm sau tốt
nghiệp: phát huy thế mạnh khu vực”. Hội nghị lần
này do Đại học Kanazawa (Nhật Bản) chủ trì theo
hình thức trực tuyến với sự tham gia của gần 100
đại biểu gồm Ban điều hành Mạng lưới các đại học
ASEAN (AUN) và Giám đốc, Phó Giám đốc/Hiệu
trưởng, Phó Hiệu trưởng đến từ 51 đại học
ASEAN+3. Mục đích của hội nghị là tạo điều kiện
thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học chia sẻ, học
hỏi kinh nghiệm; tăng cường hợp tác song phương
hoặc đa phương giữa các bên; giúp gắn kết và thúc
đẩy các các đại học tham gia thảo luận và tìm giải
pháp cho các vấn đề chung. Các báo cáo, tham luận
và ý kiến thảo luận tại hội thảo đã tập trung vào một
số nội dung chính như: những thách thức trong đào
tạo thế hệ lãnh đạo toàn cầu tương lai; tác động của
đại dịch và lộ trình cho tương lai ASEAN về cơ hội
việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; Dự án
mạng lưới toàn cầu của Nhật Bản tại ASEAN; hợp
tác giữa các đại học trong khu vực ASEAN+3...
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đưa ra nhận định,
cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn nếu sinh viên khối
ASEAN tạo được sự độc đáo, khác biệt, đồng thời,
các đại học thiết lập được quan hệ hợp tác với các
doanh nghiệp.

Với nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục đại học, tăng
cường liên kết giữa các trường đại học và
khuyến khích chuyển đổi tín chỉ ở các nước
ASEAN + 3, tháng 03/2009 tại Đối thoại Chính
sách Giáo dục Đại học ASEAN-3 Phuket, Thái
Lan, Mạng lưới các đại học ASEAN+3 được
thành lập. Sáng kiến   này được coi là một cơ
chế quan trọng để tăng cường hợp tác giáo dục
giữa các đại học ASEAN + 3. Hội nghị Giám
đốc/Hiệu trưởng ASEAN + 3 là một trong
những hoạt động của Mạng lưới. 
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