
K H O A  Q U Ố C  T Ế  T H Ú C  Đ Ẩ Y  H Ợ P  T Á C  V Ớ I  T R Ư Ờ N G
B Á C H  K H O A  N G E E  A N N ,  S I N G A P O R E

Từ ngày 27/9 – 8/10/2021, Khoa Quốc tế và Trường
Bách khoa Ngee Ann, Singapore, tổ chức chương trình
giao lưu trải nghiệm “Overseas Immersion Programme”
(OIP) theo hình thức trực tuyến. OIP là chương trình
giao lưu trải nghiệm, sinh viên Trường Ngee Ann được
tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người, kinh tế-xã hội
Việt Nam. Sinh viên Việt Nam là những hướng dẫn viên
du lịch, đóng vai trò người giới thiệu, quảng bá về quê
hương đất nước mình, con người và đặc biệt là giới trẻ
Việt Nam. Trong chương trình cũng có các chuyên đề
tổng quan, do giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội
giới thiệu. Những bài giảng của các thầy, cô giúp sinh
viên Singapore và cả sinh viên Việt Nam hiểu nhiều
hơn về lịch sử dân tộc, văn hóa kinh tế Việt Nam cũng
như giới trẻ ngày nay. OIP năm 2021 là chương trình
trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam, do Khoa Quốc tế
phối hợp với Trường Bách khoa Ngee Ann thiết kế tổ
chức theo hình thức trực tuyến 100%. Đặc biệt, OIP là
chương trình giao lưu thứ hai được tổ chức theo hình
thức rất mới này. Chương trình đầu tiên “Specialists’
Community Action and Leadership Exchange Program”
(TFI-SCALE), triển khai từ năm 2019, vừa kết thúc và
đã thu được những thành tích đáng tự hào. 
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Ngày 19/10/2021, Khoa Quốc tế cũng đã có buổi
làm việc trực tuyến với Trường Bách khoa Ngee
Ann, Singapore để tổng kết các hoạt động trao đổi
sinh viên gần đây giữa hai bên và tìm kiếm cơ hội
hợp tác trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, bà
Serene Koh, Trưởng phòng Đối ngoại, đại diện phía
đối tác, đánh giá rất cao các kết quả mà hai bên đạt
được thông qua các hoạt động trao đổi sinh viên gần
đây, bao gồm chương trình giao lưu trải nghiệm trực
tuyến OIP. Hai bên nhất trí cùng triển khai các hoạt
động trao đổi sinh viên tương tự trong thời gian tới.
Khoa Quốc tế sẽ xây dựng một chương trình trao đổi
dành riêng cho sinh viên của Khoa và mời Trường
Bách khoa Ngee Ann tham gia vào chương trình này
với tư cách đối tác. Ngoài ra, hai bên cũng lên kế
hoạch ký kết các văn bản hợp tác làm cơ sở cho việc
triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bên.


