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Nội dung: giao lưu và học thêm về các nội dung liên quan
đến ASEAN và Đông Nam Á, bao gồm: Ngôn ngữ và Văn
hóa các nước Châu Á, nghiên cứu về ASEAN tập trung vào
việc Ươm mầm các đổi mới xã hội, và Đa văn hóa ở Châu Á.
Thời gian: 07/3-18/3/2022
Hình thức: Trực tuyến
Chủ trì: Đại học Mahidol và Đại học Kyushu
Số lượng: Đại học Kyusshu sẽ trao 2 suất học bổng cho sinh
viên ĐHQGHN tham dự chương trình trực tuyến AsTW 2021
Tiêu chí xét tuyển: 02 sinh viên tham gia Chương trình theo
học bổng của ĐH Kyushu dựa trên 2 tiêu chí: trình độ tiếng
Anh (IELTS ít nhất 5.5 hoặc tương đương) và kết quả học tập
tốt (GPA ít nhất 3.0/4.0)
Thông tin chi tiết:  https://isc.kyushu-u.ac.jp/astw/  

Đại học Kyushu thông báo về kế hoạch tổ chức Chương trình
“ASEAN trong thế giới ngày nay” năm 2022 dự kiến được tổ
chức như sau:
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Chương trình ASEAN trong Thế giới ngày
nay (Chương trình AsTW) là một chương
trình học thuật và giao lưu văn hóa có ý
nghĩa dành cho sinh viên các nước Đông
Nam Á và Nhật Bản. Thông qua chương
trình, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức
và những hiểu biết sâu sắc về các vấn đề
trong ASEAN, mối quan hệ ASEAN+3.
Sinh viên còn có cơ hội tiếp cận và tìm
hiểu về văn hóa và ngôn ngữ, được gặp gỡ
và giao lưu với sinh viên đến từ các nước
trong khu vực ASEAN và Nhật Bản.
Chương trình cũng góp phần tăng cường
hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các
quốc gia ASEAN+3. Đại học Quốc gia Hà
Nội (ĐHQGHN) đã phối hợp với Đại học
Kyushu đồng tổ chức Chương trình AsTW
trong 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2017.
Các chương trình tổ chức ở Việt Nam đều
rất thành công và được đối tác đánh giá
cao, thể hiện rõ vai trò chủ động và tích
cực của ĐHQGHN trong Cộng đồng Văn
hóa -Xã hội ASEAN.
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