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Ngày 06/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) và Học viện
sáng tạo, Đại học Dublin (UCD), Ailen đã tiến hành ký kết hợp tác
và chuyển giao tài liệu theo hình thức trực tuyến. Tham dự buổi lễ,
về phía Trường ĐHNN có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu
trưởng Hà Lê Kim Anh. Về phía Học viện Sáng tạo, UCD có sự
tham gia của Giám đốc sáng lập bà Suzi Jarvis và các chuyên gia
của Học viện. Trong hai năm vừa qua, Trường ĐHNN đã tổ chức
thành công nhiều sự kiện sáng tạo đổi mới, đặc biệt là việc triển khai
Đề án 884-Đề án hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Quốc gia. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến
tập thể chuyên gia của Học viện Sáng tạo, UCD về sự hỗ trợ trong
các hoạt động sáng tạo đổi mới của Nhà trường thời gian vừa qua
cũng như trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh về quá trình và kết
quả đạt được trong thời gian hợp tác vừa qua và những hoạt động dự
kiến trong tương lai cho giáo viên cũng như sinh viên Trường
ĐHNN. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cũng bày tỏ mong muốn hợp tác
sâu rộng giữa hai trường hợp tác sâu rộng trong thời gian tới. Hiệu
trưởng Đỗ Tuấn Minh và bà Suzi Jarvis đã đại diện hai đơn vị ký kết
hợp tác Đề án 884 (Sáng kiến Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam)
bao gồm 2 hoạt động: chuyển giao tài liệu đào tạo và tổ chức các
khóa đào tạo giảng viên.
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