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Trong 02 ngày 29/10/2021 và 01/11/2021, Chương trình
Giao lưu Sinh viên với chủ đề “Đối thoại Châu Á 2021”
do trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản (YNU)
phối hợp với trường Đại học Kinh tế (UEB) tổ chức đã
được tổ chức thành công. Chương trình nhằm tạo ra không
gian chung để sinh viên UEB và sinh viên YNU cùng
nhau thảo luận và trao đổi kết quả nghiên cứu về các chủ
đề như Kinh tế & Môi trường, Tác động kinh tế của dịch
COVID-19 tại Việt Nam và Nhật Bản, Mục tiêu phát triển
bền vững, Chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là những chủ đề
thực tế, thu hút sự quan tâm của sinh viên 2 quốc gia.
Thông qua những thảo luận, trao đổi, sinh viên đến từ 2
trường Đại học có cơ hội mở rộng kiến thức về những vấn
đề Kinh tế hậu đại dịch và giải pháp phát triển bền vững
trong tương lai. Bên cạnh đó, chương trình cũng đánh dấu
sự đóng góp từ những giảng viên giàu kinh nghiệm
chuyên môn đến từ 2 trường Đại học.  
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Bài giảng “Chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt
Nam nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững” của TS.
Nguyễn Bích Diệp – giảng viên khoa Kinh tế Phát triển,
trường Đại học Kinh tế và “Tác động của đại dịch
COVID-19 đến chuỗi giá trị toàn cầu” của GS.TS
Mukunoki Hiroshi, Đại học Gakushuin, Nhật Bản đã
đem đến bức tranh hiện thực về bối cảnh toàn cầu đang
gánh chịu những hậu quả nặng nề của dịch bệnh ở các
lĩnh vực khác nhau. Từ đó, giảng viên và sinh viên hai
trường đã cùng nhau nâng cao hiểu biết, trao đổi và thảo
luận về tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế và xã
hội ở Việt Nam và Nhật Bản. Chương trình giao lưu sinh
viên: Đối thoại Châu Á 2021 đã kết nối mạng lưới cộng
đồng sinh viên cũng như mở ra cơ hội phát triển trong
quan hệ hợp tác giữa hai trường Đại học UEB và YNU
trong tương lai. Đồng thời, Nhà trường cũng mong muốn
sẽ mở rộng nhiều hơn nữa những chương trình giao lưu
sinh viên trực tiếp tại Việt Nam cũng như tại Nhật Bản. 


