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Hội thảo Khoa học Quốc tế về “Những tiến bộ trong Kỹ thuật xây
dựng – Những ứng dụng của vật liệu tiên tiến và học máy” 

Trong thời gian từ 24/11/2021 đến ngày 15/12/2021,
Trường Đại học Việt Nhật đã ký kết ký biên bản ghi nhớ
với 02 trường đại học Nhật Bản. Biên bản ghi nhớ
Trường Đại học Yamanashi Gakuin hướng tới sự hợp tác
nghiên cứu và trao đổi văn hóa, cùng nhau hợp tác và
làm việc hướng tới môi trường giáo dục đại học quốc tế.
Các lĩnh vực hợp tác sẽ không giới hạn trọng: việc thúc
đẩy trao đổi chuyên môn, nghiên cứu, trao đổi sinh viên;
các hoạt động nghiên cứu chung; tham gia các hội thảo
và các hội nghị chuyên đề; trao đổi tài liệu học thuật;
triển khai các chương trình học tập và trao đổi văn hóa
ngắn hạn, ngoài ra các chương trình khác có tính khả thi
cho việc phát triển và tăng cường mối quan hệ hợp tác
giữa hai bên. Biên bản ghi nhớ ký với Đại học Osaka với
mục đích chung nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu
và giáo dục, bao gồm các hoạt động như: hợp tác nghiên
cứu, giảng dạy, các hội nghị chuyên đề, trao đổi chuyên
gia, sinh viên đại học và cao học, trao đổi thông tin và
tại liệu học thuật giữa hai Bên.

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Tokyo và Hiệp hội kỹ sư
xây dựng Nhật Bản đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về
“Những tiến bộ trong Kỹ thuật xây dựng – Những ứng dụng
của vật liệu tiên tiến và học máy” vào ngày 04 tháng 12 năm
2021. Hội thảo được diễn ra kết hợp trực tiếp và trực tuyến,
buổi hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, hoạch định
chính sách, các nhà quản lý… trình bày, thảo luận về những
vấn đề khác nhau của Tiến bộ Kỹ thuật xây dựng trong bối
cảnh đương đại ở Việt Nam và trên thế giới như ứng dụng công
nghệ 3D, AI hay IoT triển vọng và thách thức. Hội thảo được
tổ chức với sự tham dự và thảo luận của các Giáo sư, Tiến sĩ
các nhà khoa học đến từ các trường Đại học trên Thế giới và
Việt Nam như: Trường Đại học Tokyo, Trường Đại học RMIT
Melbourne-Australia, Đại học Thủy Lợi, Đại học Saitama –
Nhật Bản và Trường Quốc tế, ĐHQGHN.

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Yamanashi
Gakuin và Trường Đại học Osaka, Nhật Bản 

Hội thảo Quốc tế về “Những tiến bộ trong Kỹ thuật xây dựng –
Những ứng dụng của vật liệu tiên tiến và học máy” năm 2021

Trong ngày 20/12/2021, Hội thảo chuyên đề Khoa học và
Công nghệ Môi trường Việt Nam lần thứ nhất (VEST 2021) đã
được tổ chức trực tuyến thành công. Mục tiêu của hội thảo là
phát triển mạng lưới giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu,
chuyên gia và sinh viên, học viên đến từ Việt Nam và Nhật
Bản, chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất, thảo luận về các
chủ đề nóng, giới thiệu các dự án công nghiệp và kinh nghiệm
trên tất cả các khía cạnh của Khoa học và Công nghệ Môi
trường. Hội thảo thu hút 01 bài thuyết trình phiên toàn thể, 12
bài thuyết trình của diễn giả mời, và 26 poster. Các bài phát
biểu từ các diễn giả, khách mời tập trung vào những khía cạnh
khác nhau liên quan đến Khoa học và Công nghệ Môi trường,
đưa ra và bàn thảo những ý tưởng, giải pháp công nghệ và
chính sách về xử lý ô nhiễm, quản lý và bảo vệ môi trường.
Hội đồng khoa học của VEST 2021 cũng đánh giá và lựa chọn
05 poster xuất sắc nhất để trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, và 02
giải ba.
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