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Ngày 06/10/2021, sinh viên trường Đại học Việt Nhật đã
tham dự buổi học trực tuyến đầu tiên trong chuỗi bài
giảng hợp tác giữa trường Đại học Việt Nhật, Công ty
TNHH Mitani Sangyo và Công ty TNHH Koganei Seiki
với chủ đề “Doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam”.
Tham dự buổi thuyết giảng, có rất nhiều đại biểu, khách
mời, đặc biệt là ông Miura Shuhei, Giám đốc Kế hoạch
Kinh doanh Việt Nam của Mitani Sangyo, Tổng Giám
đốc AUREOLE CSD Inc cùng bà Nguyễn Phương Mai,
Chuyên viên xúc tiến lập kế hoạch kinh doanh tại Việt
Nam của Miura Sangyo và công ty Aureole Expert
Integrators Inc. Mục đích chính của hoạt động này là bồi
dưỡng sinh viên nắm bắt phương thức quản trị sản xuất
đặc trưng của Nhật Bản Monozukuri trong viễn cảnh
toàn cầu hóa thông qua các lớp học được tổ chức bởi
chương trình Cử nhân Nhật Bản học cũng như các
Seminar hằng năm. Trong bài giảng này, diễn giả đã
trình bày một cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển
của công ty TNHH Mitani Sangyo cũng như các chương
trình, chế độ đào tạo nhân lực của công ty con ACSD tại
Việt Nam, qua đó các sinh viên Đại học Việt Nhật được
tìm hiểu về những kiến thức quý báu trong cách quản lý
tổ chức, quản trị nhân sự của doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngày 25/9/2021, sáu sinh viên trường Đại học
Việt Nhật (chương trình Nhật Bản học và chương
trình Khoa học và Kỹ thuật Máy tính) đã tham dự
sự kiện giao lưu văn hóa đầu tiên của chuỗi sự
kiện “Nhà hoạch định sinh viên”, cùng với sinh
viên đến từ các trường bao gồm Đại học Hosei;
Đại học Kansai; Đại học ngoại ngữ Thiên Tân
(TFSU); Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc);
Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Được lựa chọn bởi Dự án Đại học Toàn cầu Hàng
đầu của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa
học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT), Đại học
Hosei đã đứng ra tổ chức chương trình ‘Trao đổi
sinh viên quốc tế thông qua hợp tác giữa các
trường Đại học’. Với chủ trương này, sinh viên từ
một số trường đại học ở Nhật Bản cũng như quốc
tế sẽ tham gia lập kế hoạch với tư cách là “nhà
hoạch định sinh viên” trong nhiều sự kiện trao
đổi văn hóa. Qua đó, sinh viên sẽ có thể tận dụng
cơ hội để phát triển các kỹ năng như lập kế
hoạch, điều phối sự kiện...

Hợp tác với Công ty TNHH Mitani Sangyo
và Công ty TNHH Koganei Seiki

07

Hợp tác với Công ty TNHH Mitani Sangyo
và Công ty TNHH Koganei Seiki


