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Tin hợp tác quốc tế - hợp tác trong nước - Cơ hội hợp tác

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào
Phout Simmalavong (bên trái)  đã trao văn bản thỏa thuận hợp tác

 

Tổng Giám đốc Gamuda Việt Nam  và Phó Giám Đốc
ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn ký kết thỏa thuận hợp tác

 



Hợp tác Việt – Lào: Triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại Đại
Học Quốc Gia Lào (Trang 3)
Hợp tác giữa Đại Học Quốc Gia Hà Nội và các đối tác Ireland (Trang 4)
Trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Đại Học Quốc Gia Hà Nội cho Phó Đại sứ Ireland (Trang 4)
Đại học Giáo dục - Đại học bang Arizonna: Đối tác chiến lược trong tương lai (Trang 5)
Khoa Quốc tế làm việc với Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ (Trang 5)
Hội thảo quốc tế lần thứ ba về Năng lượng, Cơ sở Hạ tầng và Môi trường (Trang 6)
Tập huấn chuyên sâu: Xây dựng và triển khai khóa học ngoại ngữ theo hình thức kết hợp (Trang 6)
Hội thảo quốc tế: Hàn Quốc học từ góc nhìn Đông Nam Á (Trang 7)
Sôi nổi hoạt động giao lưu sinh viên với Đại học Chiba, Nhật Bản (Trang 7)
Trường Đại học Ngoại ngữ đồng tổ chức chương trình Sáng tạo toàn cầu cùng Trường Đại học HEC
Montréal và Trường Đại học Ngoại thương (Trang 8)
Sản phẩm chuyển dịch nông nghiệp hữu cơ cho phát triển bền vững (Trang 8)
Khởi động Dự án Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo (Trang 9)
Hội thảo RISC-V Việt Nam 2022 (Trang 9)
Ký kết Hợp tác với Đại học Kobe Nhật Bản (Trang 10)
Ký kết Hợp tác với trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản (Trang 10)

Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Gamuda Land Việt Nam hợp tác phát triển đô thị đại học xanh tại Hòa
Lạc (Trang 11)
Ký kết hợp tác với Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội (Trang 11)
Hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục (Trang 12)
Khoa Luật làm việc với tỉnh Hải Dương (Trang 12)
Làm việc với Trường THCS – THPT Hà Thành về tổ chức thực tập cho sinh viên (Trang 13)
Tập huấn: “Hướng dẫn xây dựng tài liệu ôn tập bám sát matrix đề thi vào lớp 10 THPT” (Trang 13)
Toạ đàm: “Những điều nhạy cảm và ứng phó của biên/phiên dịch (Trang 14)
Hội thảo “Khai thác sách giáo khoa phổ thông mới: Đường hướng giao tiếp lịch sự liên văn hóa
trong giảng dạy tiếng Anh” (Trang 14)
Tăng cường hợp tác liên kết Trường Đại học – Bệnh viện (Trang 15)
Hội thảo Tổng kết gói thầu Quản lý tích hợp bờ biển thành phố Đồng Hới (Trang 16)
Hội thảo về Deep learning và Blockchain (Trang 16)
Tập huấn: “Chống buôn bán động vật hoang dã trái phép” cho sinh viên (Trang 17)
Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đạt 05 giải thưởng Khoa học & Công nghệ cấp toàn
quốc (Trang 18)

Mục lục
 

Tin hợp tác quốc tế

 
 

Tin hợp tác trong nước

Đối thoại trẻ Các vấn đề khu vực tại Singapore (Trang 19)
Trường hè tại Sciences Po, Paris (Trang 19)
Chương trình giao lưu văn hóa trực tuyến ASEAN-Nhật Bản 2022 (Trang 20)
Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2021-2022 (Trang 22)
Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2021-2022 (Trang 22)
Học bổng Thạc sỹ Fulbright , Hoa Kỳ năm học 2022-2023 (Trang 23)

Tin học bổng – Giao lưu



Trang 3 Tin hợp tác quốc tế
 

Hợp tác chiến lược

Hợp tác Việt – Lào: Triển khai dự án xây
dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và
Tập huấn tại Đại Học Quốc Gia Lào

Ngày 10/01/2022, dưới sự chứng kiến của Thủ
tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ
tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Giám
đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân và
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout
Simmalavong đã trao văn bản thỏa thuận giữa hai
đơn vị về việc triển khai Dự án xây dựng Trung tâm
Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại Đại Học Quốc
Gia (ĐHQG) Lào.

Đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học được
giao làm chủ dự án sử dụng vốn viện trợ của Việt
Nam dành cho Chính phủ Lào.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout Simmalavong (bên trái) 
đã trao văn bản thỏa thuận hợp tác

Để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Việt - Lào và sự
hợp tác giữa hai đại học quốc gia của hai nước,
ngày 12/01/2018, Lãnh đạo ĐHQGHN và ĐHQG Lào
đã có buổi gặp gỡ và ký Biên bản ghi nhớ về thúc
đẩy hợp tác toàn diện giữa hai đại học, trong đó
có ký Phụ lục về việc hợp tác triển khai dự án xây
dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập
huấn tại ĐHQG Lào. Trung tâm được xây dựng tại
ĐHQG Lào sẽ trở thành đầu mối thúc đẩy và hỗ trợ
triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa hai
bên, trong đó có các hoạt động tập huấn, đào tạo,
nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ, giảng viên,
sinh viên…. qua đó góp phần tăng cường cơ sở vật
chất, nâng cao năng lực của các cán bộ, sinh viên
và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho
ĐHQG Lào nói riêng và cho đất nước Lào nói
chung.

Tin hợp tác quốc tế

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1661/N30137/Hop-tac-Viet-%E2%80%93-Lao:-Trien-khai-du-an-xay-dung-Trung-tam-Nghien-cuu-Khoa-hoc-va-Tap-huan-tai-dHQG-Lao.htm


Trang 4 Tin hợp tác quốc tế
 

Hợp tác chiến lược

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác
giữa Đại Học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) với
các đối tác Ireland ngày càng được chú trọng
và phát triển. ĐHQGHN đã ký thỏa thuận hợp
tác với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và
nhiều trường đại học, viện nghiên cứu của
Ireland như: ĐH Dublin, ĐH Trinity, ĐH Cork,
Viện Công nghệ Dublin và Pacific Land. Các
hoạt động hợp tác song phương rất đa dạng, từ
hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ,
hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác trao đổi
cán bộ giảng viên, sinh viên. Xem thêm link
video hợp tác tại đây 

Hợp tác giữa Đại Học Quốc Gia Hà Nội và các đối tác
Ireland

“Dự án VIBE và các
hoạt động hợp tác với
ĐHQGHN là những trải
nghiệm ấn tượng trong
nhiệm kỳ công tác tại

Việt Nam của tôi"

Trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển của 
Đại Học Quốc Gia Hà Nội cho Phó Đại sứ Ireland

bà Elisa Cavacece, Phó Đại sứ, 
Trưởng Ban Phát triển, Đại Sứ quán Ireland tại Hà Nội

Nhằm ghi nhận những đóng góp quý báu đối với
sự phát triển bền vững của Đại Học Quốc Gia Hà
Nội (ĐHQGHN), cũng như những đóng góp trong
việc thúc đẩy hợp tác giữa ĐHQGHN với các đối
tác Ireland nói chung và đóng góp cho dự án VIBE
nói riêng, ngày 19/01/2022, Phó Giám đốc Phạm
Bảo Sơn đã trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển
của ĐHQGHN cho bà Elisa Cavacece, Phó Đại sứ,
Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội. Bà có đóng góp nổi
bật trong tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm
lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục, tham gia cuộc
họp ban điều hành chương trình IDEAS do Bộ kế
hoạch đầu tư và Đại sứ quán đồng chủ trì. Với sự
hỗ trợ của Bà Elisa, từ năm 2018, 

chương trình hợp tác giáo dục Việt Nam –
Ireland (Vietnam Ireland Bilateral Education
Exchange Program – VIBE), hoạt động hợp tác
và trao đổi về giáo dục giữa Việt Nam và Ireland
đã được thúc đẩy mạnh mẽ. ĐHQGHN cũng đã
nhận được khoản tài trợ gần 500,000 Euro cho 3
dự án đào tạo và nghiên cứu trong khuôn khổ
VIBE. Dự án VIBE về nâng cao năng lực và tư duy
đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên
ĐHQGHN đã được triển khai rất hiệu quả và có
tác động lan tỏa sâu rộng cả trong và ngoài
ĐHQGHN. Thông tin chi tiết về buổi lễ có tại đây

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N30210/[Video]-Hop-tac-giua-dHQGHN-va-cac-doi-tac-Ireland.htm
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N30210/[Video]-Hop-tac-giua-dHQGHN-va-cac-doi-tac-Ireland.htm
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N30209/Trao-Ky-niem-chuong-vi-su-phat-trien-cua-dHQGHN-cho-ba-Pho-dai-su-Ireland-tai-Ha-Noi.htm


Trang 5 Tin hợp tác quốc tế
 

Hợp tác chiến lược

Đại học Giáo dục - Đại học bang Arizonna: Đối tác chiến
lược trong tương lai

Ngày 19/1/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học
Giáo dục, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh cùng
ban lãnh đạo trường đã tiếp đón và làm việc
với đoàn Đại học Arizona – Hoa Kỳ do Ông
Jeffrey  Goss - Phó Hiệu trưởng phụ trách
chương trình Đông Nam Á & Việt Nam, dẫn
đầu.

Tại buổi tiếp, đại diện hai bên đã giới thiệu
và trao đổi về lịch sử phát triển, sứ mệnh
của trường; nguồn lực và tiềm năng phát
triển; các chương trình đào tạo; lĩnh vực
nghiên cứu và nghiên cứu mới cũng như
hướng phát triển hợp tác trong tương lai.  

Ông Jeffrey đã trình bày về mô hình Viện Thiết kế trường đại học xuất sắc nhằm cải cách
giáo dục đại học thích ứng với bối cảnh mới do Đại học Arizonna triển khai. Sáng kiến này đã
được ra mắt tại hệ thống bang Pennsylvania và ở một số vùng thuộc Hoa Kỳ. Ông cũng chia
sẻ thêm về những đề nghị hợp tác có thể triển khai giữa hai bên như mối quan hệ hợp tác
giữa đại học và doanh nghiệp, hỗ trợ các trường trong việc xây dựng chính sách, hệ thống
đánh giá hiệu quả dựa trên KPI, xây dựng quy chế tổ chức. Thông tin chi tiết xem tại đây

Ngày 11/01/2022, Khoa Quốc tế đã tổ chức buổi gặp mặt trực tuyến với bà Jennifer Alessi,
Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế, Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã thảo luận về quy trình đăng ký nhập học trực tuyến cho
sinh viên trong năm học 2022-2023. Quy trình mới được kỳ vọng sẽ cung cấp sự linh hoạt
cho cả thí sinh cũng như các cán bộ quản lý của Trường Đại học Keuka và Khoa Quốc tế,
đồng thời vẫn đảm bảo tính chính xác và liên tục của quy trình nhập học. Quy trình này cũng
sẽ mang lại cho sinh viên những trải nghiệm như sinh viên đang theo học tại cơ sở đào tạo ở
New York của Trường Đại học Keuka, giúp sinh viên cảm thấy gắn bó hơn với chương trình.
Ngoài ra, các bên đã thảo luận về khả năng tổ chức các hoạt động và sự kiện dành cho sinh
viên của Khoa Quốc tế nhằm gắn kết các em lại với nhau để đạt được kết quả học tập tốt
hơn nữa.

Khoa Quốc tế làm việc với Trường Đại học Keuka,
Hoa Kỳ

http://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewnews/2457


Hội thảo quốc tế lần thứ ba về Năng lượng, Cơ sở 
Hạ tầng và Môi trường
Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học
Công nghệ đã tổ chức Hội thảo trực tuyến quốc
tế lần thứ ba về Năng lượng, Cơ sở Hạ tầng và
Môi trường (EIER). Hội thảo bao gồm 07 báo cáo
mời và 11 báo cáo khoa học, do các chuyên gia
đến từ Việt Nam, Úc, Mỹ, Anh, Ấn Độ. Bên cạnh
đó, hội thảo cũng có một phiên dành riêng cho
các nghiên cứu sinh và những cá nhân đang tìm
kiếm cơ hội làm nghiên cứu sinh, về kinh nghiệm
để xuất bản trên các tạp chí có ảnh hưởng cao.

Bên cạnh việc mở ra cơ hội kết nối, các chủ đề
mang tính liên ngành của hội thảo cũng rất phù
hợp với định hướng liên ngành của AVITECH,
chuyên ngành hẹp của các khoa, viện, bộ môn
trong trường Đại học Công nghệ như năng lượng
(Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano), cơ sở
hạ tầng (Bộ môn Công nghệ xây dựng và giao
thông), vạn vật kết nối (các Khoa Công nghệ
Thông tin, Điện tử Viễn Thông, Cơ học Kỹ thuật và
Tự động hóa).

Với mục đích chính là xây dựng một cộng đồng nghiên cứu và sử dụng công nghệ, hội thảo không
thu phí báo cáo viên và người tham dự, tạo điều kiện cho những nhà nghiên cứu trẻ trình bày công
trình của mình và nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu từ các chuyên gia.

cô Trần Thị Bích Ngọc
đã đem đến những chia
sẻ chuyên sâu nhằm
hướng dẫn sử dụng
Canvas LMS, phần mềm
tích hợp cả khâu thiết
kế, giảng bài, kiểm tra
đánh giá trong cùng
một hệ thống. 

Ngày 09/01/2022, trường Đại học
Ngoại ngữ đã tổ chức Khóa tập
huấn chuyên sâu: Xây dựng và
triển khai khóa học (ngoại ngữ)
theo hình thức kết hợp. Khoá tập
huấn nằm trong chương trình của
hội thảo UNC 2022, do Trường Đại
học Ngoại ngữ, ĐHQGHN phối hợp
với Văn phòng Tiếng Anh khu vực
thuộc Đại sứ quán Mỹ thực hiện
theo hình thức trực tuyến. Khóa
tập huấn được thiết kế nhằm giúp
giảng viên, giáo viên xây dựng các
khóa học trực tuyến sử dụng 

Tập huấn chuyên sâu: Xây dựng và triển khai 
hóa học ngoại ngữ theo hình thức kết hợp

hệ thống quản trị học tập (LMS)
mở và có thể triển khai khóa học
theo hình thức kết hợp phù hợp
với tình hình mới. Trong hai phiên
buổi sáng và buổi chiều, ba thầy
cô hướng dẫn, cô Nguyễn Thị Lan
Hường, thầy Dương Anh Chiến và

Trang 6 Tin hợp tác quốc tếHội thảo - Tập huấn



Ngày 14/01/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, đã tổ
chức Hội thảo quốc tế “Hàn Quốc học từ góc nhìn
Đông Nam Á”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn
khổ dự án ULIS AKS CORE do Quỹ phát triển Hàn
Quốc học - Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung
ương Hàn Quốc tài trợ.  

Trên thực tế, việc giảng dạy tiếng Hàn ở Việt Nam
đang bước sang trang mới, phát triển rất mạnh mẽ
và hứa hẹn đầy triển vọng. Tuy nhiên, vấn đề nghiên
cứu chuyên sâu về ngành này ở Việt Nam vẫn là lĩnh
vực còn nhiều bỏ ngỏ, việc duy trì và tổ chức thường
niên, thường xuyên các hội thảo, tọa đàm khoa học
là một trong những nỗ lực của Nhà trường trong 

Hội thảo quốc tế: Hàn Quốc học từ góc nhìn
Đông Nam Á

việc phát triển một cách toàn diện và vững
chắc ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam.

Các diễn giả tham dự hội thảo đã trình bày các
bài phát biểu về nhiều nội dung đa dạng liên
quan tới Hàn Quốc học như giao tiếp liên văn
hoá, tình hình nghiên cứu Hàn Quốc học trong
khu vực. Người tham gia hội thảo có phản hồi
tích cực về tính thiết thực của hội thảo, Hội
thảo đã giúp những nhà nghiên cứu Hàn Quốc
học trong khu vực nói riêng và các đơn vị
nghiên cứu Hàn Quốc học nói chung có thêm
cơ hội để giao lưu, trao đổi với nhau nhiều hơn
về những thành quả nghiên cứu trong năm vừa
qua.
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Trong thời gian từ 30/01/2022 đến 13/02/2022, trường Đại học Giáo dục sẽ có nhiều hoạt động sôi
nổi trong khuôn khổ dự án hợp tác TWINCLE với Đại học Chiba, Nhật Bản về trao đổi giảng viên và
sinh viên.

Các hoạt động đã diễn ra bao gồm: Hội nghị trực tuyến cho các giảng viên: “Nuôi dưỡng thế hệ
tương lai xuất sắc” được tổ chức ngày 06/02/2022; Hội nghị trực tuyến Các Mục Tiêu Phát Triển Bền
Vững (SDGs) dành cho học sinh THPT: “Hành động vì khí hậu (13 SGD)” được tổ chức ngày
30/01/2022 và 12/02/2022; và Cuộc họp trình bày nghiên cứu dành cho học sinh THPT được tổ
chức ngày 13/02/2022. 

Đây là hoạt động thường niên giữa trường Đại học Giáo dục và Đại học Chiba, Nhật Bản. Do sự tác
động của Covid-19, hình thức trao đổi sinh viên được thay đổi linh hoạt, các hoạt động được thực
hiện qua nền tảng Webinar. 

Sôi nổi hoạt động giao lưu sinh viên với Đại học Chiba,
Nhật Bản
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và các đơn vị, tổ chức có liên quan trong hệ
sinh thái của đối tác nhằm xây dựng hệ sinh
thái đổi mới sáng tạo vì cộng đồng xã hội ngày
càng phát triển và vững mạnh hơn. Đặc biệt,
thông qua sự ký kết và hợp tác này, SBC -
Vietnam Hub phối hợp với SBC toàn cầu sẽ
cùng hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên
nguồn, chuyên gia và cố vấn khởi nghiệp về
sáng tạo kinh doanh xã hội để hỗ trợ cho các dự
án SBC và tham gia các hoạt động nghiên cứu
về SBC trên toàn cầu. 

Trường Đại học Ngoại ngữ đã chính thức tham
gia mạng lưới SBC Hub, Social Business Creation
(SBC) - Vietnam Hub dưới sự quản lý của Trường
Đại học Ngoại thương. Ngày 10/01/2022, SBC đã
tổ chức thành công ngày hội thông tin và kết
nối: Kick-off Day trong khuôn khổ cuộc thi Sáng
tạo Kinh doanh Xã hội - SBC 2022, và công bố 11
trường thành viên, bao gồm Đại học Ngoại ngữ.
Các đối tác đã cùng nhau thỏa thuận để lan tỏa
sứ mệnh SBC đến các bạn học sinh, sinh viên,
chuyên gia, dự án 

Trường Đại học Ngoại ngữ đồng tổ chức chương trình
Sáng tạo toàn cầu cùng Trường Đại học HEC
Montréal và Trường Đại học Ngoại thương

Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa ba trường đại
học, Khoa Khoa học đất, Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên Trường Đại học Lomonosov
Moscow, CHLB Nga và Trường Đại học Udayana,
Indonesia đồng tổ chức Hội thảo quốc tế: “Các
hợp chất Humic – Sản phẩm chuyển dịch nông
nghiệp hữu cơ cho phát triển bền vững”. Hội thảo
diễn ra thông qua hình thức trực tuyến vào ngày
13/01/2022 với 65 đại biểu (tham gia trực tiếp
10-15 đại biểu), trong đó có 29 đại biểu quốc tế.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đang công tác tại
Đại học Quốc gia Hà Nội và các nhà khoa học của
Trường Đại học Udayana, Indonesia, cũng như
các Trường/Viện nghiên cứu trong cả nước và
một số trường đại học quốc tế (Ấn Độ, Thái Lan,
Lào, Philipin, Pháp...) đã trao đổi kết quả nghiên
cứu và cập nhật nội dung của dự án.

Sản phẩm chuyển dịch nông nghiệp hữu cơ cho 
phát triển bền vững

• Hiện trang ô nhiễm, suy thoái đất nông nghiệp

• Các biện pháp phục hồi, cải thiện chất lượng
nâng cao hiệu quả sử dụng

• Sử dụng các vật liệu mới, thân thiện môi
trường như lignohumate nhằm chuyển đổi
sang nền nông nghiệp hữu cơ góp phần giảm
thiểu việc sử dụng phân bón hóa học hướng
đến phát triển bền vững.

Nội dung trao đổi tại hội thảo
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Khởi động Dự án Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo 

 Chiều 20/1/2022, tại Đại Học Quốc Gia Hà
Nội (ĐHQGHN) đã diễn ra lễ khởi động Dự án
“Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo
dục đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số
và toàn cầu hóa” theo hình thức trực tiếp kết
hợp online. Viện Công nghệ Thông tin,
ĐHQGHN là cơ quan chủ trì dự án; Câu lạc bộ
Nhà khoa học ĐHQGHN chủ trì chuyên môn
dự án.

Tham dự phiên khởi động có bà Hoàng Vân
Anh, Giám đốc Chương trình Giáo dục và Xã
hội, Hội đồng Anh cùng đại diện lãnh đạo của
Đại học Coventry (Vương quốc Anh), Trường
Đại học Phenikaa, Trường Đại học Kinh tế &
Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
cùng đại diện một số học viện, đại học của
Việt Nam.

Dự án nhằm nâng cao chất lượng, thúc đẩy quốc tế
hóa giáo dục đại học; thúc đẩy sự tham gia nhiều
hơn của nữ giới trong lãnh đạo đại học. Thông qua
dự án, nhà tài trợ Hội đồng Anh mong muốn phát
triển năng lực lãnh đạo cho các trường đại học
nhằm tăng cường quản trị, tự chủ và thúc đẩy hòa
nhập, bình đẳng trong lãnh đạo giáo dục đại học
bằng việc hỗ trợ tăng cường tham gia nhiều hơn của
nữ giới trong các chương trình hợp tác phát triển
giáo dục đại học.

Dự án được kì vọng giúp tạo dựng mạng lưới nữ lãnh
đạo của các Đại học Vương quốc Anh, Việt Nam và
ASEAN, góp phần hiện thực hóa chiến lược của
ĐHQGHN nói riêng và sự nghiệp đổi mới giáo dục đại
học Việt Nam nói chung. Thông tin chi tiết có tại đây

Nhằm thúc đẩy hoạt động
nghiên cứu và phát triển các vi
xử lý, hệ thống trên chip sử
dụng kiến trúc tập lệnh mở
RISC-V tại Việt Nam, Viện Công
nghệ Thông tin - Đại học Quốc
gia Hà Nội phối hợp với Hiệp hội
RISC-V Nhật Bản đã tổ chức
thành công Hội thảo RISC-V
Việt Nam 2022 vào ngày
15/1/2022.

Hội thảo RISC-V Việt Nam 2022
bao gồm 12 báo cáo trình bày
của các nhóm đến từ các viện
nghiên cứu và doanh nghiệp ở
Việt Nam, Ấn Độ và Nhật Bản. 

Các tác giả đã trình bày nhiều khía
cạnh khác nhau trong hệ sinh thái
RISC-V bao gồm các nền tảng phần
cứng và phần mềm; các vấn đề về
bảo mật và an toàn thông tin ở mức
phần cứng cho vi xử lý RISC-V; thực
thi các hệ thống trên chip dùng
chip vi xử lý RISC-V và thiết kế các
khối tăng tốc cho hệ thống RISC-V.
Điểm nổi bật tại Hội thảo RISC-V
Việt Nam 2022 là bài trình bày về kế
hoạch phát triển các vi điều khiển
RISC-V cho nhiều ứng dụng khác
nhau của Renesas, Nhật Bản và bài
trình bày về chiến lược phát các hệ
thống dùng kiến trúc tập lệnh mở
RISC-V tại Viện Nghiên cứu công
nghệ Madras, Ấn độ. 

Đây là cơ hội cho các
doanh nghiệp và các nhà
nghiên cứu của Việt Nam
để làm chủ công nghệ
thiết kế các vi điều khiển
dùng kiến trúc tập lệnh
mở RISC-V và phát triển
các công nghệ mới dựa
trên chúng như Internet
vạn vật và trí tuệ nhân
tạo.

Hội thảo RISC-V Việt Nam 2022



Ngày 19/01/2022 đã diễn ra lễ ký kết giữa Trường Đại học
Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản và Trường Đại học Ngoại ngữ. Diễn
ra theo hình thức trực tuyến, buổi lễ có sự góp mặt của Hiệu
trưởng, đại diện lãnh đạo và cán bộ hai trường. Tại lễ ký kết,
đại diện hai đơn vị đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ, xác
lập việc thành lập Global Japan Desk của Trường Đại học
Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản tại Trường Đại học Ngoại ngữ.
Global Japan Desk được thành lập với mục đích giúp tăng
cường sự hiểu biết giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần gia
tăng hoạt trao đổi sinh viên giữa hai trường. 

Ký kết Hợp tác với  

Đại học

Kobe 
Nhật Bản

Ngày 14/01/2022 Trường Đại học Việt Nhật
và Trường Đại học Kobe, Nhật Bản đã ký
biên bản ghi nhớ hợp tác. Do tình hình dịch
bệnh nên buổi ký kết giữa hai Bên đã được
tiến hành theo hình thức ký online. Có hiệu
lực từ ngày ký,  biên bản ghi nhớ nhằm
nâng cao chất lượng nghiên cứu và giáo
dục, bao gồm các hoạt động như: trao đổi
thông tin và tài liệu nghiên cứu; trao đổi
sinh viên, nhà nghiên cứu, nhân viên hành
chính; hỗ trợ bên còn lại trong các hình
thức hợp tác khác mà cả hai trường có thể
cùng thu xếp. 

Ký kết Hợp tác với trường Đại học Ngoại ngữ
Tokyo, Nhật Bản

Trường Đại học Ngoại ngữ và
Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo
đã thiết lập quan hệ hợp tác từ
những năm 90, chính thức ký kết
vào năm 2015. Hai trường đã tiến
hành hợp tác trong nhiều hoạt
động như: xây dựng chương trình
đào tạo, trao đổi sinh viên, tổ
chức thực tập, nghiên cứu khoa
học. 

Ký kết hợp tác quốc tếTrang 10 Tin hợp tác quốc tế
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Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Gamuda Land Việt Nam 
hợp tác phát triển đô thị đại học xanh tại Hòa Lạc

Sáng ngày 18/1/2022, tại Hòa Lạc
Phó Giám đốc Đại Học Quốc Gia
Hà Nội (ĐHQGHN) Phạm Bảo Sơn
và Tổng Giám đốc Gamuda Land
Việt Nam ông Ng Teck Yow đã ký
kết hợp văn bản thỏa thuận hợp
tác. Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác
thúc đẩy đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực trong các lĩnh vực
mà ĐHQGHN có thế mạnh như
chuyển đổi số, tiếp cận công nghệ
đặc thù, công nghệ mới, tài chính
ngân hàng, quản trị kinh doanh,
marketing, truyền thông, công
nghệ thông tin. Bên cạnh đó,
ĐHQGHN và Gamuda Việt Nam sẽ
phối hợp triển khai nghiên cứu
khoa học

và chuyển giao công nghệ,
thúc đẩy hợp tác quốc tế
trong các lĩnh vực: Bảo vệ
thiên nhiên và Môi trường;
Xử lý chất thải; Khoa học xã
hội và nhân văn; Đô thị
thông minh; Kỹ thuật số, đổi
mới và sáng tạo. Hàng năm,
Gamuda Land Việt Nam sẽ
tài trợ học bổng cho học
sinh, sinh viên, học viên sau
đại học và hỗ trợ nghiên cứu
khoa học., đồng thời xem
xét tài trợ một số phòng thí
nghiệm đặt tại ĐHQGHN. Về
công tác an sinh xã hội, 

Gamuda Land Việt Nam sẽ tài
trợ phát triển một phần hệ
thống công viên, cây xanh công
cộng tại Khu đô thị ĐHQGHN tại
Hoà Lạc. 

Tổng Giám Đốc Gamuda Land Việt Nam 
trao tặng tài trợ

Ký kết hợp tác với Trường Liên cấp Tiểu học và THCS
Ngôi Sao Hà Nội
Ngày 24/12/2021, Trường Đại học
Ngoại ngữ và Trường Liên cấp
Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội
đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận
hợp tác về việc phát triển Bộ môn
Ngoại ngữ 2 của Trường Liên cấp
Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội,
và hợp tác về chương trình “Học
bổng Ngôi sao Hà Nội” và tuyển
dụng sinh viên dành cho sinh viên
chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh
và Ngôn ngữ Anh. Lễ ký kết đánh
dấu mốc quan trọng mở đầu cho
sự phát triển chương trình Ngoại
ngữ chất lượng cao cho học sinh
và đội ngũ giáo viên tâm huyết,

yêu nghề cho trường Ngôi Sao Hà Nội, đồng thời
mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên
Trường Đại học Ngoại ngữ.
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Trong tháng 01/2022, trường Đại
học Giáo dục (ĐHGD) và Công ty
Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
(Hệ thống Giáo dục Hocmai) đã ký
kết Biên bản ghi nhớ, bước đầu
triển khai hợp đồng thẩm định
khung chương trình khóa học trực
tuyến. Theo đó, trường ĐHGD tư vấn
phát triển chương trình ban đầu và
thực hiện thẩm định khung chương
trình khóa học trực tuyến.

Hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ
Giáo dục

Trong tương lai, hai bên dự định phối hợp tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng thiết thực và
tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến xây dựng thể chế, hoàn
thiện bộ máy và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương. UBND tỉnh Hải Dương cũng đề xuất, ngoài
hoạt động hỗ trợ đào tạo pháp luật cho tỉnh, Khoa Luật nên thành lập Tổ tư vấn pháp luật cho UBND
tỉnh.

Khoa Luật làm việc với  tỉnh Hải Dương

Ngày 05/01/2022, Khoa Luật, Đại học Quốc gia
Hà Nội (ĐHQGHN) đã có buổi tiếp và làm việc với
đoàn công tác tỉnh Hải Dương do Chủ tịch UBND
tỉnh – Ông Triệu Thế Hùng làm Trưởng đoàn. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi
về nhưng tiềm năng trong việc hợp tác, phối hợp
các hoạt động về nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ trong tương lai. Bên cạnh đó, việc phối
hợp với địa phương cũng là cơ hội để làm giàu
thêm thực tiễn cho các chuyên gia, nhà khoa học
và cán bộ giảng dạy và là cơ sở để bổ sung, góp ý
những vào những chính sách pháp luật của Đảng
và Nhà nước ta trong thời gian tới. 



sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ. Về phía
Nhà trường với những chính sách đổi mới về
thực hành thực tập hiện nay rất hoan
nghênh việc kết nối với các trường học để
tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho sinh viên phát
triển kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Đồng
thời, Trường Đại học Ngoại ngữ cũng đề xuất
hợp tác trong lĩnh vực bồi dưỡng phát triển
giáo viên và đào tạo.

Ngày 13/01/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, đã
có buổi làm việc với Trường THCS - THPT Hà
Thành về công tác thực tập cho sinh viên Nhà
trường. Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi,
thảo luận về việc hợp tác, đặc biệt trong hoạt
động tổ chức thực tập cho sinh viên Nhà trường
tại Trường THCS - THPT Hà Thành. Đại diện
Trường THCS - THPT Hà Thành cho biết để phù
hợp với định hướng coi đào tạo ngoại ngữ là một
trong những mũi nhọn phát triển, Nhà trường rất
mong muốn tiếp nhận các em sinh viên Trường
Đại học Ngoại ngữ đến thực tập giảng dạy tiếng
Anh. Nhân dịp này Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh
cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trường THCS - THPT
Hà Thành vì đã ủng hộ, tạo điều kiện thực tập cho 

Làm việc với Trường THCS
– THPT Hà Thành về tổ
chức thực tập cho sinh viên

Buổi tập huấn nhằm giúp các thầy cô nắm vững các kỹ năng trong việc xây dựng tài liệu ôn tập, xây
dựng bộ đề thi mẫu, chuẩn bị tốt nhất cho học sinh cuối cấp trong kỳ thi vào lớp 10 THPT sắp tới.
Trong chương trình, hai báo cáo viên là cô Cấn Thị Chang Duyên và cô Nguyễn Thanh Thủy đã chia
sẻ các nội dung về phân tích ma trận đề thi, các nội dung trọng tâm trong đề thi môn Tiếng Anh vào
lớp 10, cách thiết kế câu hỏi, bộ tài liệu ôn tập và thực hành xây dựng đề thi.

Tập huấn: “Hướng dẫn xây dựng tài liệu ôn tập bám
sát matrix đề thi vào lớp 10 THPT”

Ngày 09/01/2022, Trường
Đại học Ngoại ngữ, đã kết
hợp với huyện Ba Vì tổ chức
tập huấn “Hướng dẫn xây
dựng tài liệu ôn tập bám
sát matrix đề thi vào lớp 10
THPT” cho 35 trường THCS
trên địa bàn huyện theo
hình thức trực tuyến. Buổi
tập huấn là  sự kiện tiếp nối
của buổi tập huấn ngày
19/12/2021 về công tác
khảo thí cho đội ngũ cán bộ
giáo viên Tiếng Anh của 35
trường THCS trên địa bàn
huyện.
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Ngày 24/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ
đã tổ chức toạ đàm trực tuyến với chủ đề
“Những điều nhạy cảm và ứng phó của
biên/phiên dịch”. Tham dự tọa đàm có Ban
Giám hiệu Nhà trường, đại diện lãnh đạo
các đơn vị, giảng viên, sinh viên quan tâm.
Đặc biệt, tọa đàm thu hút nhiều chuyên gia
trong lĩnh vực biên phiên dịch tham dự và
trao đổi. 

Hai bài báo cáo với chủ đề: “Trung tín” với ai?
– Vai trò người dịch văn bản chính trị theo lý
thuyết người dịch chức năng Đức” và “Chiến
thuật xử lý khó khăn trong biên phiên dịch”
đã được lần lượt trình bày bởi TS. Lê Hoài Ân
(Khoa NN&VH Đức) và TS. Phạm Ngọc Thạch
(Trường Đại học Hà Nội). Toạ đàm “Những
điều nhạy cảm và ứng phó của biên/phiên
dịch” đã thu hút hơn 750 người tham dự. 

Toạ đàm: “Những điều nhạy cảm và ứng phó của
biên/phiên dịch

Các đại biểu tham dự hội thảo đã được giới
thiệu lý thuyết về “Politeness” - các nguyên
lý lịch sự trong giao tiếp và kiến thức về
“Lesson Plan” - lý thuyết những hoạt động
trong giờ học bao gồm các dạng câu hỏi có
thể dùng trong hoạt động nâng cao nhận
thức, thực hành, tự đánh giá và nhận xét.
Thông qua hội thảo, các đại biểu tham dự đã
tích lũy cho mình những kiến thức, phương
pháp hữu ích để có thể áp dụng thực tế vào
bài giảng khi lên lớp.

Ngày 26/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ
đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề
“Khai thác sách giáo khoa phổ thông mới:
Đường hướng giao tiếp lịch sự liên văn hóa
trong giảng dạy tiếng Anh” nhằm giúp gần
200 giáo viên tiếng Anh từ nhiều tỉnh thành
trên cả nước nâng cao nhận thức và khả
năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh cho
học sinh phổ thông. Hội thảo nằm trong
khuôn khổ Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy
ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt
Nam năm 2022 (UNC 2022).  

Hội thảo “Khai thác sách giáo khoa phổ thông mới:
Đường hướng giao tiếp lịch sự liên văn hóa trong
giảng dạy tiếng Anh”
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Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Trường ĐH Y Dược,
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức hội
nghị khoa học “Tăng cường hợp tác Trường – Bệnh
viện trong nghiên cứu y học lâm sàng – cận lâm
sàng”.

Dự và phát biểu trực tuyến, Phó Giám đốc ĐHQGHN
PGS.TS Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh: “Một trong
những định hướng trọng tâm của ĐHQGHN trong
chiến lược đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống
giải quyết các vấn đề xã hội là tập trung vào lĩnh
vực khoa học sức khỏe. Hướng đến mô hình nghiên
cứu khoa học cơ bản ứng dụng vào thực tiễn và
tiến tới đa dạng hoá các sản phẩm khoa học công
nghệ trong lĩnh vực y dược học”.

Tăng cường hợp tác giữa trường và các bệnh viện
về nghiên cứu khoa học vừa là xu hướng tất yếu,
vừa phát huy thế mạnh và mang lại lợi ích kép cho
đôi bên. Qua đó giúp hoàn thiện chu kỳ nghiên cứu
sáng tạo tri thức, vận dụng tri thức trong điều trị
lâm sàng – cận lâm sàng, phát triển đa dạng các
loại sản phẩm khoa học công nghệ và đào tạo
nhân lực y tế chất lượng cao, vươn tầm thế giới.

Hướng đến cùng nhau kiến
tạo “hệ sinh thái nghiên cứu
bền vững”, kết hợp chặt chẽ

giữa nghiên cứu cơ bản và
nghiên cứu ứng dụng trong
lĩnh vực khoa học sức khỏe,

đặt nền móng cho sự hợp tác
giữa Nhà trường, bệnh viện và

các doanh nghiệp. 
GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN

Tăng cường hợp tác liên kết 
Trường Đại học – Bệnh viện
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Phát  huy xu thế đó, sáng ngày 10 tháng 1 năm
2021, Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
phối hợp với Bệnh viện E, Operation Smile Việt
Nam (Tổ chức Phẫu thuật nụ cười) tổ chức lễ ký
kết hợp tác trong việc phẫu thuật miễn phí cho trẻ
em Việt Nam không may mắn bị dị tật khe hở môi,
hàm ếch, hướng tới mang lại cuộc sống mới cho
các em với nhiều hy vọng tốt đẹp. 

TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện
E cho biết hiện nay bệnh viện E đang phát
triển theo mô hình bệnh viện – trường đại học,
nghĩa là công tác khám chữa bệnh gắn liền
với công tác giảng dạy hướng tới cộng đồng.
Sự hợp tác giữa 3 bên: Trường ĐH Y Dược -
ĐHQGHN, Bệnh viện E và Tổ chức Operation
Smile chắc chắn sẽ đem lại nhiều hơn nữa nụ
cười trẻ em Việt Nam.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng
Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN chia sẻ đây là sự
hợp tác vô cùng ý nghĩa và nhân văn. Đặc biệt
việc kết hợp nguồn lực các bên thực hiện
phẫu thuật giúp giảm số lần mổ, hạn chế rủi
ro phẫu thuật và tiết kiệm chi phí đối với
những trường hợp trẻ bị đa dị tật. Việc hợp tác
này góp phần tạo nền tảng kết nối bền vững
mang lại thay đổi ý nghĩa, tích cực cho cộng
đồng. 
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Ngày 28/12/2021, trong khuôn khổ dự án “Phát triển
môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi
khí hậu thành phố Đồng Hới vay vốn Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB)”, Trung tâm Động lực học
Thủy khí Môi trường (CEFD, trường Đại Học Khoa Học
Tự Nhiên) cùng đơn vị tư vấn, phối hợp với Ban Quản
lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố
Đồng Hới đồng tổ chức Hội thảo Tổng kết gói thầu
DH/C1: Quản lý tích hợp bờ biển thành phố Đồng
Hới.  Buổi hội thảo được tổ chức theo hình thức trực
tiếp kết hợp trực tuyến. 

Hội thảo Tổng kết gói thầu Quản lý tích hợp
bờ biển thành phố Đồng Hới

Chủ trì Hội thảo là ông Đoàn Thanh Sơn – Phó
Giám đốc Ban quản lý Dự án Môi trường và
Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (Ban
QLDA). Tại điểm cầu trực tiếp diễn ra ở TP.
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có sự hiện diện của
đại diện các Sở, ban ngành tỉnh Quảng Bình và
PGS.TS. Trần Ngọc Anh - Giám đốc CEFD, đại
diện liên danh tư vấn.

Hội thảo đã khép lại với những đánh giá tốt từ
các chuyên gia, các nhà khoa học cũng như
đại diện các Sở, ban ngành tỉnh Quảng Bình. 

Ngày 14/01/2022, Viện Công
nghệ Thông tin đã tổ chức buổi
hội thảo về chủ đề “Deep
learning và Blockchain”, thu
hút khoảng 60 nhà khoa học,
giảng viên, nghiên cứu sinh đến
từ các Viện nghiên cứu và
trường Đại học.

 Cải tiến mạng học sâu do TS. Đinh
Viết Sang, hiện công tác tại Trường
Công nghệ Thông tin và Truyền thông
– Đại học Bách khoa Hà nội trình bày.
Đây là những nghiên cứu mới cập
nhật và đặc biệt nhấn mạnh đến các
hướng hứa hẹn có thể cải tiến làm
tăng chất lượng cho mạng học sâu U-
net. 

“Blockchain 3.0 cơ hội và thách thức”
của ThS. Nguyễn Anh Tiến, Điều hành
phòng họp phía Đông- Cardano
Project Catalyst - Eastern Town hall
và ThS. Đỗ Ngọc Minh, Phòng CSDL và
HTTT, Viện CNTT, ĐHQGHN. Nội dung
báo cáo giới thiệu về các thế hệ
blockchain, các thách thức hiện có
với các nền tảng blockchain, các đặc
tính của blockchain thế hệ mới. 

Chủ đề báo cáo hội thảo:

Thông qua những seminar
thường niên này, các nhà
khoa học của Viện Công nghệ
Thông tin – Đại học Quốc gia
Hà Nội hy vọng sẽ có thêm cơ
hội chia sẻ với các nhà khoa
học trong cộng đồng, đồng
thời kết nối các nhóm nghiên
cứu để có thể cùng nhau giải
quyết các bài toán thực tiễn
một cách hiệu quả.

Hội thảo về Deep learning và Blockchain
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Trong thời gian 13/1- 25/1/2022, Khoa Luật
đã phối hợp cùng Trung tâm hành động vì
động vật hoang dã Việt Nam (Wildact) tổ
chức thành công Khóa học trực tuyến
“Chống buôn bán động vật hoang dã trái
phép” cho sinh viên của Khoa. Khóa học
được thiết kế nhằm trang bị cho học viên
các kiến thức chuyên sâu về pháp luật về
bảo vệ động vật hoang dã, từ đó nâng cao
chất lượng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu
khoa học, góp phần hoàn thiện thể chế và
năng lực thực thi pháp luật trong lĩnh vực
này tại Việt Nam. 

Tập huấn: “Chống buôn bán động vật
hoang dã trái phép” cho sinh viên 

Tham gia Khóa tập huấn có khoảng 37
người là các chuyên gia trong và ngoài
nước về lĩnh vực bảo tồn, các nhà khoa
học, các học viên và sinh viên của Khoa
Luật quan tâm đến các vấn đề về bảo tồn
động vật hoang dã.
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Vừa qua, ngày 31/12/2021, Bộ Giáo dục
và Đào tạo đã tổ chức Lễ trao giải
thưởng Khoa học và Công nghệ dành
cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại
học năm 2021. Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên (ĐHKHTN) có 04 đề tài đạt giải,
bao gồm: 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02
Giải Khuyến khích. Trước đó, sinh viên
Trường cũng đạt 01 Giải khuyến khích
Giải thưởng Eure’ka năm 2021. Thông tin
chi tiết  về các giải thưởng xem tại đây 

Sinh viên Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên đạt 

05 giải thưởng 
Khoa học & Công nghệ
cấp toàn quốc

Là một Trường đại học có thế mạnh về
nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học
ứng dụng, phong trào nghiên cứu khoa học
ở Trường ĐHKHTN diễn ra rất sôi nổi. Năm
2021, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch
bệnh Covid-19 nhưng Hội nghị khoa học
sinh viên trường đã có hơn 670 sinh viên
tham gia với 432 báo cáo khoa học. Kết quả
nghiên cứu khoa học năm 2021 của các em
sinh viên đã được thể hiện trong 15 công bố
khoa học và 23 sản phẩm có tiềm năng ứng
dụng.

http://hus.vnu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-khoa-hoc/sinh-vien-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dat-83343.html#.YfIgBkxBzct
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Sciences Po hiện đang mở đăng ký cho Trường hè 2022 (Summer School 2022). Chương trình
chuyên sâu này, bao gồm các khóa học về cả khoa học xã hội và ngôn ngữ Pháp. Để cho phép tất
cả học sinh trên toàn thế giới tham gia vào chương trình, bất chấp những hạn chế đi lại hiện tại,
Trường hè 2022 sẽ cung cấp cả lựa chọn học tại khuôn viên trường hoặc học trực tuyến. Học phí
có thể khác nhau tùy thuộc vào hình thức khóa học (trực tuyến hoặc trong khuôn viên trường).

Kỳ học tháng 6: ngày 7 tháng 6 - ngày 1 tháng 7 năm 2022. Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 4 năm 2022
Kỳ học tháng 7: ngày 4 tháng 7 - ngày 29 tháng 7 năm 2022. Hạn nộp hồ sơ: ngày 12 tháng 5 năm
2022

Thông tin chi tiết xem tại https://www.sciencespo.fr/summer/
 

Trường hè tại Sciences Po, Paris
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Trường Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technology Univeristy - NTU) ,đang tìm ứng
viên cho chương trình Đối thoại trẻ Các vấn đề khu vực  (Youth Regional Affairs Dialogue
2022 ). Đây là cơ hội để các sinh viên đại học trong Châu Á nâng cao kĩ năng lãnh đạo và
mở rộng hiểu biết về các vấn đề địa chính trị, thông qua thảo luận về các vấn đề kinh tế,
chính trị, xã hội. Đồng thời, chương trình sẽ củng cố mối quan hệ về quản trị và chính sách,
cũng như xây dựng mối quan hệ bạn hữu trên khắp khu vực Châu Á.

Chương trình kéo dài 9 ngày ,từ ngày 23 - 31 tháng 7 năm 2022 tại  NTU, Singapore.
Chương trình sẽ quy tụ 40 sinh viên quốc tế từ khắp châu Á và 40 học giả trong nước từ
Singapore.

Ứng viên được lựa chọn sẽ được tài trợ phí chương trình và hỗ trợ đi lại (bao gồm vé máy
bay, chỗ ở tại Singapore, trợ cấp sinh hoạt, phương tiện đi lại, visa và bảo hiểm du lịch).

Tìm kiếm ứng viên cho chương trình 

Đối thoại trẻ Các vấn đề khu vực tại Singapore
Youth Regional Affairs Dialogue 2022 

Thông tin chi tiết về chương trình, mẫu đơn, đăng kí, liên hệ v.v. xem tại đây

https://www.sciencespo.fr/summer/
https://drive.google.com/drive/folders/1j3VdcjbT4dBMs7MFXVL73lxKtsbwK-zB?usp=sharing


Chương trình giao lưu văn hóa trực tuyến 
ASEAN-Nhật Bản 2022

 
Mạng lưới sáu trường Đại học/Hệ thống Giáo dục và Nghiên cứu quốc tế, Nhật Bản
(Six Universities Network/International Education and Research System, Japan
(SUN/SixERS) tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa trực tuyến ASEAN-Nhật Bản
2022.

Chương trình nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa và tri thức cũng như thiết lập mối
quan hệ tốt đẹp giữa các thủ lĩnh thanh niên và sinh viên Nhật Bản và các nước
ASEAN. Trong suốt  về bản sắc ASEAN-Nhật Bản. Chương trình cũng đóng vai trò là
một nền tảng để thực hành và phát triển năng lực giao tiếp đa văn hóa, kỹ năng
lãnh đạo cũng như các kỹ năng cần thiết khác cho việc làm trong tương lai trong
môi trường đa văn hóa và tiện ích của chương trình.

Sự kiện dự kiến được tiến hành vào ngày 1-3 tháng 3 năm 2022 (15: 00-19: 00 GMT
+ 7 Giờ địa phương Jakarta.Hà Nội)

Thông tin chi tiết về nội dung chương trình,
mẫu đơn đăng ký, thông tin liên hệ, v.v. vui
lòng xem tại đây
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https://drive.google.com/drive/folders/1wsYqdMhY7EyJcNguKPKMgX6zS8MhuDU0?usp=sharing
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Chương trình học bổng Yamada,
Nhật Bản năm học 2021-2022

Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản 
năm học 2021-2022

Trang 3

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng
Yamada, Nhật Bản (gọi tắt là học bổng Yamada) năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm
học 2020-2021. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm
2021.

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội; tham gia nghiên cứu khoa học; có đóng góp trong các
hoạt động xã hội cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD/sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 50 sinh viên.

Chi tiết học bổng cùng chỉ tiêu của từng Khoa và Trường thành viên có tại đây

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là
học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học
2021-2022 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn
- Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng

đối với học viên tốt nghiệp trước tháng 3/2022);

- Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);

- Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương, có khả năng giao tiếp

tốt bằng tiếng Anh;

- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học;

- Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).

- Ưu tiên học viên: Tham gia nghiên cứu khoa học, có bài báo/báo cáo khoa học, có hoàn cảnh khó

khăn.
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https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N30164/Chuong-trinh-hoc-bong-Yamada,-Nhat-Ban-nam-hoc-2021-2022.htm


2. Mức học bổng

- Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học (chỉ cấp cho học viên có

100% thời gian dành cho học tập).

- Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học.

3. Tổng giá trị học bổng toàn ĐHQGHN: 1.400.000 Yên Nhật

Thông tin chi tiết về số lượng chỉ tiêu mỗi trường, cách thức nộp hồ sơ, vui lòng truy cập tại đây

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo Chương trình học bổng Fulbright lấy bằng thạc sĩ tại

Mỹ năm học 2022 – 2023. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp hàng tháng, vé máy bay

khứ hồi đến Mỹ và bảo hiểm y tế

Đối tượng tham gia chương trình: Là công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học, có ít nhất hai năm

kinh nghiệm kể từ khi tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ, có điểm TOEFL iBT tối thiểu là

79, IELTS 6.5 hoặc PTE-A 58 còn giá trị sử dụng.

Chương trình Fulbright tài trợ tất cả các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như

Hoa Kỳ học, giáo dục, truyền thông, báo chí, quan hệ quốc tế, công tác xã hội, chính sách công,

kinh tế, kinh doanh, sức khoẻ cộng đồng, thư viện, quản lý hành chính công, chính sách công,

giảng dạy tiếng Anh, nghiên cứu về giới và phụ nữ, vv…

Thông tin chi tiết về nội dung chương trình, cách thức nộp, v.v., vui lòng xem tại đây

Học bổng Thạc sỹ Fulbright , Hoa Kỳ
năm học 2022-2023
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https://vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N28688/Chuong-trinh-hoc-bong-Toshiba,-Nhat-Ban-nam-hoc-2021-2022.htm
https://vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N28688/Chuong-trinh-hoc-bong-Toshiba,-Nhat-Ban-nam-hoc-2021-2022.htm
https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-student-program/

