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Từ ngày 18/11-2/12/2021, 10 sinh viên Trường Quốc tế
 tham dự chương trình thảo luận bàn tròn với chủ đề
“Global Think Tank for our Thriving Planet”. Chương
trình do Trường Đại học Humber, Canada, tổ chức nhân
dịp Tuần lễ Giáo dục Quốc tế. Tham dự chương trình có
160 sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, như
Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Peru, Columbia, Hàn
Quốc, Mông Cổ, Philippines, Ấn Độ, Nigeria, Việt Nam.
Chương trình thảo luận đề cập đến những lợi ích của giáo
dục quốc tế và đóng góp của sinh viên trong việc nâng
cao hiểu biết về giao thoa văn hóa. Chương trình cũng là
nơi gặp gỡ của sinh viên toàn cầu tham gia vào việc nỗ
lực phát triển bền vững, rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng
Anh và cơ hội giao lưu với các sinh viên từ các quốc gia
khác nhau.

Trường Quốc tế phối hợp với Quỹ Quốc tế Singapore
(SIF) tổ chức Chương trình Doanh nhân Xã hội trẻ khu
vực Hà Nội (Young Social Entrepreneurs Regional –
YSE Regional) (YSE Regional | Hanoi). Đây là
chương trình hợp tác đầu tiên giữa SIF và Trường
Quốc tế. Với chủ đề “Mở khóa các giải pháp kỹ thuật
số vì lợi ích xã hội”, chương trình tập trung vào những
ý tưởng đổi mới giúp nối liền khoảng cách số và phát
huy vai trò của công nghệ trong việc giải quyết các vấn
đề xã hội, nâng cao đời sống con người. 22 gương mặt
doanh nhân trẻ đầy tiềm năng, đại diện cho 10 doanh
nghiệp xã hội đến từ 06 tỉnh thành phố trên cả nước đã
cùng nhau tham dự hội thảo, một sự kiện thúc đẩy trao
đổi văn hóa và tạo điều kiện để người tham gia nắm bắt
sâu sắc bối cảnh doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam
cũng như các địa bàn lân cận.

Chương trình Doanh nhân Xã hội trẻ 
cấp Khu vực đến Việt Nam

Chương trình thảo luận bàn tròn “Global Think Tank
for our Thriving Planet”
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Trong tháng 11 vừa qua, Trường Quốc tế đã  ký kết Thỏa
thuận hợp tác về trao đổi học viên với Trường Đại học
Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp. Theo đó, từ năm 2022,
học viên các chương trình thạc sỹ Kinh doanh quốc tế,
Quản trị tài chính (do ĐHQGHN cấp bằng); Tài chính –
Ngân hàng – Bảo hiểm quốc tế, Nghiên cứu và Tác
nghiệp Marketing (liên kết giữa Trường Quốc tế và
Trường Đại học Nantes, Pháp); Quản trị kinh doanh,
Quản lý thông tin (liên kết giữa Trường Quốc tế và
Trường Đại học Lunghwa, Đài Loan, Trung Quốc), hoàn
thành đủ 15 tín chỉ của chương trình học, sẽ có cơ hội học
chuyển tiếp tại Pháp trong một học kỳ hoặc một năm học.
Ngoài ra, học viên Trường Đại học Aix-Marseille, nếu
hoàn thành một kỳ đầu của chương trình, cũng sẽ được
chuyển tiếp sang học tại Việt Nam

Chương trình trao đổi học viên với Trường Đại học Aix-Marseille, CH. Pháp 

Chương trình giao lưu sinh viên 
“Global Futures 2021” 

Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 02/12/2021, 5 sinh viên
Trường Quốc tế tham gia chương trình giao lưu sinh viên
“Global Futures 2021” do Trường Đại học Edith Cowan
(ECU), Úc, tổ chức. Chương trình giao lưu diễn ra trong 2
tuần theo hình thức trực tuyến với các hoạt động học tập,
nghiên cứu và làm việc nhóm dành cho sinh viên Australia
và sinh viên quốc tế ở trường đối tác. Với chủ đề
“Sustainable Development Goals (SDGs)”, chương trình
mang lại cho sinh viên cơ hội cùng học tập, trao đổi,
nghiên cứu và tìm ra các giải pháp phù hợp nhất, qua đó
giải quyết các vấn đề toàn cầu như chấm dứt đói nghèo,
bảo vệ hành tinh, đáp ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và
thiên tai. Tham gia chương trình có hơn 120 sinh viên đến
từ Anh, Thụy Điển, Phần Lan, Trung Quốc, Nhật Bản,
Singapore, Ấn Độ, Sri Lanka, Australia,…. 

Sinh viên giành giải Thuyết trình xuất sắc nhất
tại Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần

thứ 5 năm 2021 

Satyam Mishra, sinh viên chương Tin học và Kỹ thuật
máy tính, đã giành giải Thuyết trình xuất sắc nhất tại
Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần thứ 5 năm 2021
(ISSF 2021). Diễn đàn với chủ đề ′′Kỷ nguyên Số – Công
dân Số” do Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ
Thanh niên phối hợp với Liên minh Sinh viên Quốc gia
Việt Nam TP. HCM tổ chức. Mục đích của Diễn đàn
nhằm tìm ra những giải pháp cho xu hướng phát triển tất
yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tìm ra những
giải pháp xây dựng cộng đồng số hóa trên toàn thế giới.
Sinh viên tham dự Diễn đàn có cơ hội được gặp gỡ, giao
lưu với nhiều nền văn hóa, học thuật khác nhau của các
bạn đồng trang lứa trong nước và nước ngoài. 
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