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GPAC (Global Partnership of Asian Colleges - Diễn đàn
Sinh viên Châu Á) là sự kiện lớn được tổ chức hàng năm
với sự tham gia của sinh viên các trường đại học danh tiếng
khu vực Châu Á: Trường Đại học Thương mại Chiba, Đại
học Keio, Đại học Meio, Đại học Tokyo Metropolitan, Đại
học Waseda (Nhật Bản), Trường Đại học Quốc gia Seoul
(Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan),
Trường Đại học Tài chính Tây Nam (Trung Quốc), Trường
Quản lý COMAS (Israel) và Trường Đại học Kinh tế - Đại
học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam). GPAC 2021 đã diễn ra
với 41 sinh viên, đến từ 4 trường thành viên tham dự.
Trường Đại học Kinh tế là đại diện duy nhất của Việt Nam
tham gia với 17 thành viên. Đặc biệt, trong Diễn đàn Sinh
viên Châu Á 2021 năm nay, có tới 3 nhóm sinh viên UEB
lọt vào “top” các đội thi xuất sắc nhất. Với chủ đề hấp dẫn
“Assessing Vietnam's implementation of 2011-2020 gender
equality from economic and political perspectives and goals
to 2030” (tạm dịch: Đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới
giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam từ các quan điểm kinh
tế, chính trị và các mục tiêu đến năm 2030) mang đến
những kiến thức chuyên môn sâu rộng. Bằng kỹ năng
thuyết trình tốt, nhóm 3 sinh viên Nguyễn Quỳnh Trang,
Chu Thị Huyền và Đỗ Ngọc Bích đến từ Khoa Kinh tế &
Kinh doanh Quốc tế đã xuất sắc thuyết phục hội đồng
BGK, giành giải Nhất tại diễn đàn năm nay. Bên cạnh đó,
nhóm sinh viên #VNU_GROUP_1 (gồm 2 sinh viên Vũ
Minh Hoàng và Lương Thị Khánh Ly) đến từ khoa Kinh tế
Phát triển và nhóm sinh viên #VNU_GROUP_4 (gồm 7
sinh viên Tạ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Ly, Vũ Thị
Phương Thảo, Nguyễn Thị Hải Yến, Hoàng Thị Hoài
Hương, Sầm Phạm An Bình và Đào Việt Anh) đến từ khoa
Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế cũng để lại dấu ấn trong khi
đứng trong TOP 4 đội thi xuất sắc nhất tại buổi thuyết trình
GPAC 2021. GPAC 2021 được đánh giá cao về chất lượng
nội dung với những phần tranh tài đặc sắc của các bạn sinh
viên trong nước và quốc tế. 
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Hướng tới chủ đề “Mục tiêu phát triển bền vững”,
GPAC 2021 còn là cơ hội để các giáo sư, giảng
viên và sinh viên đến từ 4 trường Đại học danh
tiếng chia sẻ, trao đổi và thảo luận về các chủ đề
toàn cầu đang đối mặt hiện tại, từ đó đề xuất
những chiến lược, chính sách khắc phục những
khó khăn mà nền kinh tế Châu Á đang gánh chịu
do ảnh hưởng đại dịch toàn cầu. Đồng thời, đây
cũng là không gian mở, là cơ hội quý báu để sinh
viên các nước giao lưu văn hóa, xã hội, trao đổi
học thuật, rèn luyện phát triển bản thân toàn diện,
giúp sinh viên trang bị những tri thức cần nhất,
mới nhất, hỗ trợ xây dựng một thế giới toàn diện
trong tương lai, mở rộng cánh cửa hội nhập với
bạn bè trong khu vực và quốc tế.


