
Hợp tác
Phát triển

Số tháng 2/2022Bản tin



Tin hợp tác trong nước

Tọa đàm trực tuyến: Đào tạo Biên phiên dịch trên thế giới & những gợi ý cho Việt Nam
(Trang 11)
Viện Quốc tế Pháp ngữ Ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung
Đông (IAMES) (Trang 12)
Trường Đại học Kinh Tế và TopCV kí kết thỏa thuận hợp tác (Trang 12)
Ký kết hợp tác với Trường THCS-THPT Hà Thành về chương trình tuyển dụng thực tập
nghiệp vụ (Trang 13)
Thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hợp tác với Công ty LG Display Hải Phòng (Trang 13)
Tọa đàm khoa học: giá trị và nghiên cứu giá trị Trên thế giới và ở Việt Nam (Trang 14)
Hội thảo “Mạng Internet vạn vật (IoT): các ứng dụng nổi bật” (Trang 15)
Hội nghị tổng kết hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ & Trường Liên cấp Ngôi sao    

Trường Đại học Giáo dục triển khai tư vấn giảng dạy trực tuyến (Trang 16)
      Hà Nội (Trang 16)

Viện Quốc tế Pháp ngữ tặng quà học viên quốc tế nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
(Trang 17)
Trường Đại học Kinh tế thăm hỏi sinh viên quốc tế (Trang 18)
Trường Đại học Ngoại ngữ thăm hỏi, tặng quà chuyên gia và sinh viên quốc tế (Trang 19)
Hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật chia sẻ trong chương trình: Cất cánh – Tôi chọn Việt
Nam (Trang 20)

Học bổng SNU President Fellowship - Hàn Quốc (Trang 21)
Học bổng lãnh đạo trẻ ASEAN-Trung Quốc 2022 (Trang 21-22)
Chương trình Học giả thỉnh giảng Fulbright (Trang 23)
Học bổng Nghiên cứu Nội trú tại Trung tâm Quốc tế Passau về Nghiên cứu Liên ngành Nâng
cao tại Đại học Passau, Đức năm 2022 và 2023 (Trang 24)
Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ trường Đại học Quốc gia Chi Nan, Đài Loan (Trang 24 - 25)
Chương trình Học bổng UMAP 2022 - 2023 (Trang 26)
04 Học bổng Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Y dược của Đại học Adelaide
hợp tác cùng Đại học Nottingham (Trang 27)

Mục lục
Hội nghị Hợp tác Phát triển: Sáng tạo – Thiết thực – Kết nối (Trang 3)
Phát triển cộng đồng các nhà giáo dục Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN (Trang 4)

Thúc đẩy sáng kiến hợp tác tiềm năng với Quỹ quốc tế Singapore (Trang 6)
Đổi mới sáng tạo khoa học Trái đất nhằm phát triển kinh tế theo định hướng bền vững 

Đánh giá trực tuyến chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu

UEB – Quốc tế hóa giáo dục mạnh mẽ với mô hình lớp học toàn cầu (Trang 8)
Khai mạc khóa tập huấn: khai thác nguồn học liệu mở của mạng lưới Tiếng Anh chuyên
nghiệp trực tuyến trong giảng dạy tiếng Anh và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy ngoại ngữ
(Trang 9)
Sôi nổi các hoạt động trong mạng lưới TWINCLE (Trang 9)

      (Trang 6)

      theo tiêu chuẩn AUN-QA (Trang 7)
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“Tôi khá bất ngờ với cách thiết kế khoá tập huấn. Chương trình
mang tính kết nối cao, thúc đẩy sự sáng tạo, đồng thời giúp các

cán bộ HT&PT hiểu và gắn kết với nhau hơn. Ngoài ra, chương
trình còn giúp chúng tôi thấu hiểu hơn về bản thân, tạo một bầu
không khí thân thiện để mọi người tự tin chia sẻ những suy nghĩ

của mình cũng như chia sẻ với những đồng nghiệp không chỉ về công
việc mà còn về cuộc sống nói chung"

Hội nghị tập huấn và kết nối cán bộ quản lý
công tác HT&PT đã kết hợp các hoạt động đào
tạo trong khuôn khổ Dự án VIBE nhằm nâng
cao nhận thức về sự cần thiết phải luôn đổi
mới, sáng tạo và thích ứng trong bối cảnh toàn
cầu hóa, hội nhập sâu rộng, sự phát triển
nhanh chóng của công nghệ và thế giới thay
đổi không ngừng như hiện nay; đồng thời góp
phần tăng cường các kỹ năng cần thiết của thế
kỳ 21 (hợp tác, làm việc nhóm, thấu cảm, giải
quyết vấn đề, …). 

Trao đổi tại hội nghị, Trưởng ban Ban HT&PT
Nguyễn Thị Anh Thu mong rằng, khóa tập huấn
với những chia sẻ từ các VNU VIBERS sẽ giúp
các cán bộ tìm thấy sự thú vị, sáng tạo không
chỉ trong mảng công tác mà mình phụ trách mà
trong cả cuộc sống.

Thông tin chi tiết hơn, vui lòng xem tại đây

Hợp tác chiến lượcTrang 3

Sáng  tạo  -  th iế t  thực  -  kế t  nố i
Hợp tác và Phát triển Hội nghị

Trong hai ngày 17 – 18/2/2022 đã diễn ra Hội nghị tập huấn và kết nối cán bộ quản lý công
tác hợp tác và phát triển (HT&PT) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Hội nghị được
triển khai theo một cách thức mới, sáng tạo, có sự kết hợp với các hoạt động trong khuôn
khổ Dự án VIBE do các nhà giáo dục đổi mới sáng tạo ĐHQGHN (VNU VIBERS) phối hợp
triển khai, mang lại hiệu quả tích cực và tác động sâu sắc đến những người tham gia. 

 
 Chị Mai Nguyễn Tuyết Hoa – Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác

phát triển, Trường Quốc tế  chia sẻ:

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1661/N30405/Linh-vuc-Hop-tac-va-Phat-trien-cung-dong-gop-cho-nhung-thanh-tuu-cua-dHQGHN.htm


Phát triển Cộng đồng các nhà giáo dục Đổi mới
sáng tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 18/02/2022, Ban Hợp tác
và Phát triển, Đại học Quốc gia
Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức sự
kiện kết nối các thành viên Cộng
đồng các nhà giáo dục Đổi mới
sáng tạo của ĐHQGHN (VNU
VIBERS Connect).

Sự kiện gồm hai hoạt động chính
là Gala VNU VIBERS’ Got
Talents - Tìm kiếm tài năng VNU
VIBERS, nhằm tạo cơ hội giao
lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các
VIBERS, giúp các VIBERS không
chỉ tỏa sáng trên lớp với những
hoạt động đổi mới phương pháp
giảng dạy, mà còn có dịp được
tỏa sáng trên sân khấu thông qua
việc thể hiện tài năng cá nhân;
được truyền cảm hứng và năng
lượng tích cực từ các thành viên
khác trong cộng đồng.

Bên cạnh đó là các hoạt động team-
building đầy sáng tạo do chính các
VIBERS thiết kế. Các hoạt động và
thử thách được xây dựng dựa trên
các nội dung, giá trị cơ bản của Dự
án VIBE (đổi mới, sáng tạo, thay đổi
tư duy, dấn thân…), được triển khai
mô phỏng theo từng bước của quy
trình Design Thinking – một trong
những nội dung cốt lõi và quan trọng
trong các hoạt đông của Dự án VIBE.
Thông qua các hoạt động nhóm, các
thành viên có cơ hội được trao đổi,
hợp tác với các thành viên đến từ
các khóa khác nhau, từ nhiều đơn vị
khác nhau trong ĐHQGHN. Các hoạt
động cũng giúp các thành viên tăng
cường các kỹ năng giải quyết vấn đề,
hợp tác, làm việc nhóm, tư duy đa
chiều, kỹ năng sáng tạo, sự linh hoạt,
dẻo dai, sự thấu cảm và tôn trọng sự
khác biệt. Chi tiết chương trình xem
tại đây.

VIBE là tên viết tắt
của Chương trình
“Nâng cao năng lực
cho cán bộ giảng
dạy và cán bộ quản
lý của ĐHQGHN
theo phương pháp
tiếp cận tư duy đổi
mới sáng tạo và khởi
nghiệp (tư duy
hướng đến hiệu quả)
do Đại sứ quán
Ireland tài trợ. Để
tham gia chương
trình, vui lòng liên hệ
Ban Hợp tác Phát
triển

Trang 4 Hợp tác chiến lược

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2094/N30406/Pha%CC%81t-trie%CC%89n-Co%CC%A3ng-do%CC%80ng-ca%CC%81c-nha%CC%80-gia%CC%81o-du%CC%A3c-do%CC%89i-mo%CC%81i-sa%CC%81ng-ta%CC%A3o-cu%CC%89a-dHQGHN.htm
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với Quỹ Quốc tế Singapore

Tiếp nối thành công của chương trình Young
Social Entrepreneur (YSE) Regional Workshop
2021 do Trường Quốc tế và Quỹ Quốc tế
Singapore (SIF) phối hợp tổ chức, Trường Quốc
tế đã có buổi làm việc trực tuyến với Ban lãnh đạo
SIF để nhìn lại quá trình ươm mầm 10 dự án khởi
nghiệp xã hội trẻ nổi bật từ 6 tỉnh thành khắp cả
nước, đồng thời thảo luận kế hoạch chọn 3 dự án
nổi bật nhất vào vòng Global của hành trình YSE
2022. 

Trường Quốc tế trân trọng giá trị của các
chương trình YSE Global và Regional của SIF
khi đã nuôi dưỡng hơn 1.300 nhân tố thúc đẩy
sự thay đổi đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh
thổ, với mạng lưới 618 doanh nghiệp xã hội
toàn cầu từ năm 2010. Hai bên cùng thống
nhất việc hợp tác trong 3 năm tới với các sáng
kiến tiềm năng như Social Digital Lab và bộ
giải pháp công nghệ xanh, thu hút sự tham gia
của sinh viên Trường Quốc tế nói riêng và các
tài năng trẻ trong khu vực châu Á nói chung

Sáng kiến hợp tác tiềm năng
 Thúc đẩy 

Cũng tại hội nghị, Đồng chí Trần
Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương
Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã tới dự và có bài phát
biểu quan trọng khẳng định vai trò
của khoa học liên ngành Trái đất -
Mỏ - Môi trường. Bộ trưởng cũng
khẳng định Chủ đề của Hội nghị lần
thứ 8 đối với tiến trình phát triển
kinh tế - xã hội của Đất nước đặc
biệt là những đóng góp quan trọng
cho lĩnh vực Tài nguyên và Môi
trường. Chi tiết xem thêm tại đây

Sáng ngày 11/02/2022 đã diễn ra hội
nghị Khoa học Quốc tế Hanoi
Geoengineering 2022. Hội nghị do
trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN, Đại học Kyoto (Nhật Bản),
Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các
trường đại học đối tác trong nước,
Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa
học Trái Đất - Mỏ và trường đại học
và viện nghiên cứu từ Nhật Bản,
Australia và Hoa Kỳ, phối hợp tổ
chức. Đây là sự kiện kế tiếp chuỗi 07
hội nghị trước đó kể từ khi lần đầu
tiên được tổ chức vào năm 2003.

Hội nghị đã thu hút 51 báo
cáo của các nhà khoa học
trong nước và quốc tế theo
các chủ đề tập trung vào các
nội dung chính như: Khoa
học Trái đất, Sử dụng bền
vững tài nguyên thiên nhiên
và kinh tế tuần hoàn, Giải
pháp cho kinh tế tuần hoàn
và nâng cao tính bền vững,
v.v. Hơn 100 nhà khoa học
trong nước và quốc tế đã
tham gia Hội nghị bằng hình
thức trực tuyến và trực tiếp.

Đổi mới sáng tạo khoa học Trái đất nhằm phát
triển kinh tế theo định hướng bền vững

http://vmha.gov.vn/public/tin-tuc-khcn-120/hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-te-%E2%80%9Chanoi-geoengineering-2022--doi-moi-trong-khoa-hoc-trai-dat-kinh-te-tuan-hoan-va-tinh-ben-vung%E2%80%9D-11563.html
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Trước đó, trường ĐHCN đã phối hợp với Mạng lưới
các trường đại học Đông Nam Á tổ chức lễ khai mạc
vào ngày 21/02/2022. Trường ĐHCN với sự hỗ trợ của
Viện Đảm bảo chất lượng cùng đội ngũ chuyên gia
đánh giá ngoài đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá,
hoàn thiện các hồ sơ minh chứng và các điều kiện cần
thiết khác để nộp cho AUN-QA. Đồng thời, trường
ĐHCN đã triển khai hướng dẫn, tổ chức các buổi kiểm
tra kỹ thuật tại các đơn vị có chương trình đào tạo
được kiểm định.

Từ ngày 21 – 25/02/2022, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã phối hợp với Mạng
lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) tổ chức đánh
giá ngoài chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
bằng hình thức trực tuyến. 

Theo đó, Đoàn đánh giá AUN-QA  
đã triển khai trực tuyến các công
tác đánh giá cơ sở vật chất của
cơ sở đào tạo gồm Đại học Quốc
gia Hà Nội, Trường ĐHCN và
Khoa Công nghệ thông tin; phỏng
vấn lãnh đạo khoa, tổ soạn thảo
báo cáo Tự đánh giá, bộ môn
Mạng máy tính và truyền thông dữ
liệu; phỏng vấn sinh viên, cựu
sinh viên.

Đánh giá trực tuyến 
chương trình đào tạo
kỹ sư ngành Mạng
máy tính & 
truyền thông dữ liệu

 theo Bộ tiêu chuẩn 
AUN-QA



chuyên ngành, đồng thời đây cũng là những
nội dung có tính cập nhật và thực tế cao,giúp
các bạn có được cái nhìn chân thực nhất về
bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế thị trường
hiện nay

VÍ dụ như vấn đề về nguồn vốn FDI và ODA
tại Việt Nam, các giảng viên, diễn giả khách
mời: bà Gretchen Shinoda - Giám đốc trung
tâm hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc tế Nhật
Bản, TS. Hoàng Việt Khang - Tư vấn của Ngân
Hàng Phát triển ADB, Nguyên Vụ trưởng Vụ
Quan hệ Kinh tế quốc tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư,
giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển đã chia sẻ
những câu chuyện thực tế về mối quan hệ
giữa kinh tế - chính trị, những giải pháp thực tế
để thu hút nguồn vốn FDI và ODA trong bối
cảnh dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó,
những mảng màu về bức tranh kinh tế của Việt
Nam trong những năm gần đây cũng được các
diễn giả mang đến và truyền tải đầy thu hút.

Chuỗi bài giảng quốc tế diễn ra với 5 vấn
đề nổi bật của nền kinh tế thế giới và Việt
Nam hiện nay, bao gồm các chủ đề: (1)
Nguồn vốn FDI và ODA tại Việt Nam), (2)
Siêu chu kỳ mới của thị trường hàng hóa,
(3) An ninh lương thực trong bối cảnh
biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19, (4)
Đối thoại châu Á 2021) và (5) Những vấn
đề hiện tại và sự thay đổi trong quản trị
nguồn nhân lực kiểu Nhật.

Chuỗi bài được tổ chức online, bắt đầu
từ tháng 6/2021 và có sự tham gia giảng
dạy của các giáo sư đến từ những
trường đại học lớn của Mỹ, Ý, Nhật và
giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển,
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

Đi qua từng bài giảng, sinh viên, học viên
tham gia được mở rộng vốn kiến thức về 

Hội thảo - Hội nghị Tin hợp tác quốc tếTrang 8

Hiện thực hóa mục tiêu quốc tế hóa giáo dục, Khoa Kinh tế
Phát triển của Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức thành công
chuỗi bài giảng quốc tế - International Lecture Series 2021.
Đây là cơ hội giúp các bạn sinh viên của UEB, sinh viên các
trường đại học quốc tế tham gia phát triển toàn diện về kiến
thức chuyên ngành cũng như các kỹ năng để hội nhập quốc
tế. 

UEB – Quốc tế hóa giáo dục mạnh mẽ với  

MÔ HÌNH LỚP HỌC TOÀN CẦU
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Khai mạc khóa tập huấn 

Khóa học được diễn ra trong 3 buổi tập huấn trực
tiếp bên cạnh các hoạt động luyện tập trực tuyến bổ
ích khác. Các học viên tham gia khóa học sẽ được
cung cấp nội dung các khóa học đã được thiết kế
chuyên nghiệp bởi Mạng lưới tiếng Anh chuyên
nghiệp trực tuyến (OPEN) của Hoa Kỳ và tập huấn kỹ
năng sử dụng hệ thống LMS nguồn mở Canvas.

 
của mạng lưới Tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến
trong giảng dạy tiếng Anh và bồi dưỡng 
phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ

Ngày 19/2/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn
“Khai thác nguồn học liệu mở của Mạng
lưới tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến
(OPEN – Online Professional English
Network) trong giảng dạy tiếng Anh và bồi
dưỡng phương pháp giảng dạy ngoại
ngữ”.

Trong tháng hai, trường Đại học Giáo dục đã
tích cực tham gia các hội nghị trực tuyến trong
khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên với
các thành viên trong mạng lưới trao đổi sinh
viên TWINCLE (Twin College Envoys Program).
Đây là hoạt động thường niên được bắt đầu từ
năm 2013 và được kết nối giữa Đại học Chiba,
Nhật Bản và các trường đại học trong Đông
Nam Á nhằm trao đổi và chia sẻ văn hóa của
từng quốc gia thành viên. Các hoạt động cụ thể
gồm có: (i) Hội nghị trực tuyến

 

cho các giảng viên vào ngày 06/02/2022với chủ đề
“Nuôi dưỡng thế hệ tương lai xuất sắc”; (ii) Hội nghị
trực tuyến các mục tiêu phát triển bền vững của
Liên Hợp Quốc (SDGs) vào ngày 30/01/2022 và
12/02/2022 với chủ đề “Hành động vì khí hậu (13
SGD)”; (iii) Hội thảo trình bày nghiên cứu vào ngày
13/02/2022 với chủ đề “Thành tựu nghiên cứu của
cá nhân”. Vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,
các hoạt động được diễn ra trên nền tảng webinar
và được sự tham gia rất nhiệt tình và sôi nổi từ các
thành viên.

Sôi nổi các hoạt động 
trong mạng lưới TWINCLE



TIN HỢP TÁC TRONG NƯỚC
 



Trong báo cáo đầu tiên với tiêu
đề “Tổng quan về các đường
hướng sư phạm dịch thuật trên
thế giới và một số gợi ý cho đào
tạo Biên phiên dịch ở Việt Nam”,
PGS.TS. Lê Hùng Tiến (Trường
Đại học Ngoại ngữ) đã trình bày
khái lược lý luận nền tảng của sư
phạm dịch thuật và sự phát triển
của sư phạm dịch thuật từ nửa
cuối thế kỷ 20 đến nay thông qua
những đường hướng, phương
thức khác nhau để đào tạo biên
phiên dịch trên thế giới. Đồng
thời, diễn giả cũng vạch rõ ra
những thách thức mà nghiên cứu
– giáo dục biên phiên dịch đang
gặp phải và đưa ra một vài gợi ý
cho Việt Nam.
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Tọa đàm “Đào tạo
Biên Phiên dịch trên

thế giới và những
gợi ý cho Việt Nam”
đã thu hút sự quan
tâm đông đảo của

cộng đồng làm nghề
biên phiên dịch, đào

tạo biên phiên dịch và
sinh viên biên phiên
dịch tại Việt Nam.

Ngày 19/02/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề
“Đào tạo Biên Phiên dịch trên thế giới và những gợi ý cho Việt Nam”. Tham dự tọa đàm
có lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Học viện Ngoại
giao, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà
Nẵng, v.v. Đồng thời, tọa đàm thu hút nhiều chuyên gia trong lĩnh vực biên phiên dịch
trong và ngoài nước tham dự và trao đổi.

Trong phần tiếp theo,
GS.TS. Vũ Văn Đại (Trường
Đại học Hà Nội) đã trình bày
báo cáo về chủ đề “Tiêu chí
đánh giá năng lực dịch thuật
gắn với đào tạo biên phiên
dịch”. Sau khi trình bày về
bối cảnh, mục tiêu và đối
tượng nghiên cứu, diễn giả
đã đi tới kết luận với một vài
tiêu chí đánh giá năng lực
dịch thuật, trong đó nhấn
mạnh tiêu chí truyền thống
vẫn phổ biến rộng rãi: Tín,
Đạt, Nhã. Đặc biệt, những
phương pháp đánh giá quá
trình trong dịch thuật cũng
được diễn giả nhắc đến và
nhấn mạnh.

Đào tạo Biên phiên dịch trên thế giới & 
những gợi ý cho Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến:



Ngày 23/12/2021, tại Trường Đại học Kinh tế (UEB) đã

diễn ra Lễ kí thỏa thuận hợp tác về phối hợp đào tạo

nguồn nhân lực chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp

cho sinh viên UEB với công ty hàng đầu về tuyển dụng

TOP CV Việt Nam. Lễ ký kết có sự tham dự của PGS.TS

Nguyễn Anh Thu – Phó Hiệu trưởng nhà trường và Ông

Trần Trung Hiếu – Giám đốc công ty cổ phần TOP CV.

Với mục tiêu quốc tế hóa giáo dục, nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực, đặc biệt cho sinh viên năm cuối và sinh

viên mới ra trường, UEB và Top CV Việt Nam tiến tới kí kết

biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ

giữa hai đơn vị, khẳng định giá trị và chất lượng đào tạo

nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị

trường lao động hiện nay.

"Tỉ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có
việc làm ngay là một trong mối quan
tâm hàng đầu tại UEB. Nhà trường rất
vui khi được chính thức hợp tác cùng
TOP CV Việt Nam"
PGS.TS Nguyễn Anh Thu – Phó Hiệu
trưởng Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh Tế và TOP CV kí kết 
thỏa thuận hợp tác

Viện Quốc tế Pháp ngữ 

Sau ba năm hợp tác hiệu
quả, chiều ngày 15/02/2022,
Viện Quốc tế Pháp ngữ và
Viện Nghiên cứu Châu Phi và
Trung Đông (IAMES), Viện Hàn
lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam, tiếp tục kí kết thỏa
thuận hợp tác cho giai đoạn
2022-2027. 

Thỏa thuận - Ký kết

kết nối với các đối tác tiềm năng

tại Châu Phi và Trung Đông. IFI

và IAMES sẽ xây dựng mạng lưới

đối tác trong nước và quốc tế

nhằm phát triển các hoạt động

nghiên cứu, đào tạo và chuyển

giao khoa học công nghệ mà hai

bên đang triển khai. Việc ký kết

thỏa thuận hợp tác với IAMES

một lần nữa khẳng định quan hệ

đối tác chiến lược giữa hai bên.

Các nội dung ký kết sẽ sớm được

IFI và IAMES triển khai có hiệu

quả trong thời gian tới.

Tại Lễ kí kết thỏa thuận, ông Ngô

Tự Lập, Viện trưởng Viện Quốc tế

Pháp ngữ và ông Lê Phước Minh,

Viện trưởng IAMES đều khẳng

định quan hệ hợp tác giữa hai bên

không hề mang tính cạnh tranh

mà thực sự mang tới sự bổ trợ

hoàn hảo cho nhau. Thỏa thuận

hướng tới mục tiêu phát huy

nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm

để nâng cao chất lượng các hoạt

động đào tạo, nghiên cứu, tổ chức

sự kiện và chuyển giao khoa học

công nghệ, đặc biệt trong việc 
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Ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu 
Châu Phi và Trung Đông (IAMES)
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Ký kết hợp tác với Trường THCS-THPT Hà Thành 
về chương trình tuyển dụng thực tập nghiệp vụ

Tiếp nối buổi làm việc ngày 13/1/2022, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường
Đại học Ngoại ngữ và Trường THCS-THPT Hà Thành về chương trình tuyển dụng thực
tập nghiệp vụ đã diễn ra vào ngày 24/01/2022.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo và
cán bộ hai đơn vị. Tại buổi lễ, đại diện
lãnh đạo hai đơn vị đã chính thức ký kết
biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai
chương trình tuyển dụng thực tập nghiệp
vụ dành cho sinh viên Trường Đại học
Ngoại ngữ tại Trường THCS-THPT Hà
Thành.

Đại diện hai Nhà trường đánh giá cao triển
vọng hợp tác giữa hai bên, coi đây là cơ hội
tốt để nâng cao hiệu quả trong công tác đào
tạo và học sinh sinh viên. Hai bên cũng
mong muốn sẽ mở rộng triển khai nhiều hoạt
động hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hợp tác  
với Công ty LG Display Hải Phòng

Ngày 10/02/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã có buổi làm việc và ký kết hợp tác với Công
ty TNHH LG Display Hải Phòng. Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về việc hợp tác trong
công tác tuyển dụng, tổ chức thực tập, trao học bổng cho sinh viên ULIS. 

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đánh giá hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác và đưa ra một số
gợi ý đề xuất mở rộng triển khai các hoạt động hợp tác hơn nữa. Phía Công ty LG Display bày
tỏ sẵn sàng đưa ra các chương trình nhằm thu hút sinh viên Nhà trường, không chỉ tuyển
dụng nhân sự vị trí biên phiên dịch mà còn các nhân lực sử dụng tiếng Hàn để làm những
công việc khác. Cuối chương trình, đại diện hai đơn vị đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ bổ
sung, có thêm các nội dung hợp tác mới so với biên bản đã ký kết trước đó vào năm 2018.
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Tọa đàm khoa học 

GIÁ TRỊ VÀ NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ 
Trên thế giới và ở Việt Nam

.

luận về các giá trị, hệ giá trị toàn cầu,
khu vực và một số quốc gia trên thế
giới, định hướng xây dựng và hoàn
thiện các hệ giá trị quốc gia, giá trị
văn hóa và giá trị con người Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập.

Tọa đàm không chỉ thành công ở
những giá trị các thảo luận, mà quan
trọng hơn nó mở ra một triển vọng
nghiên cứu trong lĩnh vực này, đặc là
hướng tiếp cận nghiên cứu liên ngành
luật học và các khoa học xã hội khác
– một định hướng nghiên cứu phù
hợp với xu hướng phát triển Khoa học
công nghệ của thế giới hiện nay cũng
như Chiến lược phát triển khoa học
công nghệ của khoa.

Ngày 16/02/2022, Khoa
Luật đã phối hợp với Học
viện Khoa học xã hội, Viện
Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam tổ chức Tọa đàm
khoa học số 1 năm 2022 với
chủ đề “Giá trị và nghiên
cứu giá trị trên thế giới và ở
Việt Nam”. Đây là Tọa đàm
thứ 12 trong khuôn khổ
chuỗi tọa đàm Legal
Talkshow được xây dựng và
phát triển từ năm 2021. Tọa
đàm đã thu hút sự chú ý và
sự tham gia tích cực của
gần 200 đại biểu tham dự
trực tiếp và trực tuyến trên
nền tảng Zoom

Các diễn giả khách mời đã
bàn thảo về nhiều vấn đề
quan trọng và thú vị như
quan niệm về giá trị, tầm
quan trọng, ý nghĩa của
việc nghiên cứu về giá trị,
khái quát về khoa học về
giá trị trong mối liên hệ với
khoa học pháp lý, tình hình
nghiên cứu về giá trị trên
thế giới và ở Việt Nam, giới
thiệu về Chương trình
“nghiên cứu phát huy giá trị
và nguồn lực nhân văn
phục vụ phát triển đấy
nước” ở Việt Nam giai
đoạn 2021 – 2025. Ngoài
ra, các diễn giả cũng thảo 



 “Mạng Internet vạn vật (IoT): 
các ứng dụng nổi bật”

Ngày 18/02/2022, Viện Công nghệ Thông tin đã tổ

chức Hội thảo “Mạng Internet vạn vật (IoT): các

ứng dụng nổi bật”. Hội thảo có sự tham gia của

các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và

nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học, viện

nghiên cứu, doanh nghiệp. 

Hội thảo cho thấy IoT đang thúc đẩy nhiều ứng

dụng mới nổi trong các lĩnh vực y tế, giao thông,

nông nghiệp, năng lượng và môi trường. Hai chủ

đề báo cáo trong hội thảo đặt ra cả cơ hội và

những thách thức của IoT. Cụ thể, các kết quả

nghiên cứu mới về các hệ thống IoT trong một số

ứng dụng mới nổi do PGS.TS. Trần Đức Tân -

Trường Đại học Phenikaa trình bày cho biết, việc

sử dụng các cảm biến thích hợp trong các thiết bị

IoT có khả năng cung cấp cảm nhận bất kỳ loại

thông tin mong muốn nào từ môi trường xung

quanh bao gồm nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, rung

động, v.v. 

Báo cáo thứ hai là kết quả nghiên cứu của

nhóm nghiên cứu Hệ thống tích hợp thông minh

(SISLAB) tại Viện Công nghệ Thông tin về “A

Tiny Neuron Network System based on RISC-V

Processor” (Hệ thống mạng nơ-ron tí hon dựa

trên bộ vi xử lý RISC-V) do kỹ sư Nguyễn Ngô

Doanh - Phòng Công nghệ Mạng và truyền

thông, Viện Công nghệ Thông tin trình bày. Hệ

thống phần cứng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo này

được xây dựng dựa trên nền tảng CHIPYARD,

là mã nguồn phần cứng mở ứng dụng xoay

quanh vi xử lý RISC-V. Hệ thống đã được triển

khai, hoạt động tại tần số 50MHz trên bộ dụng

cụ phát triển Arty A7 100T sử dụng công nghệ

FPGA. Cụ thể, với tập dữ liệu mở MNIST, hệ

thống có thể đạt được độ chính xác lên đến

98.55%. AIoT được xem là hướng nghiên cứu

có nhiều tiềm năng ứng dụng trong thời gian tới.

Hội thảo
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của Trường Liên cấp TH và THCS Ngôi sao
Hà Nội đã được báo cáo. Các đại biểu tham
dự Hội nghị đã tham gia phần chia nhóm thảo
luận về 10 kiến nghị liên quan đến chương
trình đào tạo tiếng Anh. Các nhóm đã có
những phần trình bày với nội dung chuyên sâu
và chia sẻ được nhiều ý tưởng để nâng cao
hơn nữa công tác giảng dạy các CTĐT tiếng
Anh. Hội nghị tổng kết là một dấu mốc quan
trọng về hợp tác giữa hai đơn vị trong thời
gian qua và hướng tới những hợp tác trong
tương lai.

Ngày 19/02/2022 Trường Đại học Ngoại ngữ và
Trường Liên cấp TH và THCS Ngôi sao Hà Nội
đã tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác giữa hai
đơn vị trong năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại
diện lãnh đạo và các thầy, cô giáo của hai đơn
vị. Nhân dịp này, Trường Đại học Ngoại ngữ đã
trao giấy chứng nhận hoàn thành các khoá bồi
dưỡng về khảo thí cho các giáo viên Trường
Liên cấp TH và THCS Ngôi sao Hà Nội.

Trong chương trình Hội nghị, các kết quả rà
soát, đánh giá chương trình đào tạo tiếng Anh
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Hội nghị tổng kết hợp tác 
 

 

giữa Trường Đại học Ngoại ngữ & 
Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội

Triển khai các hoạt động đã kí kết trong tháng 01 vừa qua,
Trường Đại học Giáo dục triển khai tư vấn phát triển
chương trình ban đầu và thực hiện thẩm định 16 chương
trình khóa học trực tuyến trên nền tảng học trực tuyến
www.hocmai.vn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ
Giáo dục (Hệ thống Giáo dục Hocmai). Đây là đơn vị hoạt
động trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến với các sản phẩm
dành cho học sinh phổ thông tại Việt Nam từ năm 2007. 

Trường Đại học Giáo dục triển khai tư vấn 
giảng dạy trực tuyến

Các sản phẩm đã tư vấn bao gồm
bao gồm khóa học trực tuyến
môn Toán lớp 1 + 2, môn tiếng
Việt 1 +2, môn Ngữ văn lớp 6,
môn Toán lớp 6, môn tiếng Anh
lớp 6, môn Khoa học Tự nhiên
lớp 6, môn Lịch sử - Địa lý lớp 6,
môn Tin học lớp 6 



Ngày 24/01/2022 vừa qua, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) đã tổ chức trao quà Tết

cho tập thể học viên quốc tế đang học tập tại IFI nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022.

Hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm của nhà trường đối với học viên mà còn là

truyền thống của IFI mỗi dịp tết đến như một lời động viên và lời chúc Tết dành cho các bạn

học viên.

Được nhận quà đợt này là các lưu học viên quốc tế đến từ các quốc gia: Togo, Haiti, Burkina

Faso, Cameroon, v.v. đang lưu trú tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Buổi

trao quà diễn ra đơn giản nhưng ấm áp đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng

chống Covid-19. Tại buổi trao quà, ông Phùng Danh Thắng, Phó Viện trưởng IFI; ông Phan

Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Đào tạo (IFI-PUF), ông Nguyễn Văn Trọng,

Phó Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá Ngoại ngữ; ông Nguyễn Đức Tuấn, chuyên viên đã ân cần

hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống sinh hoạt và gửi lời chúc Tết tới các học viên đón năm

mới có nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

Viện Quốc tế Pháp ngữ tặng quà 
học viên quốc tế 

nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

“Tôi đánh giá cao nghĩa cử cùa IFI đối với các học viên quốc tế
trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Những món quà nhỏ nhưng ý

nghĩa của IFI giúp chúng tôi có cái Tết ấm áp và đầy đủ hơn.
Mặc dù phải đón năm mới xa nhà, nhưng đối với tôi, đây là dịp
để hiểu rõ hơn về nét đẹp của Tết Việt Nam, được thưởng thức
các món ăn cổ truyền và được trải nghiệm phong tục tập quán
đặc sắc của người Việt”, bạn Kudjoh Kankué Aloguidi chia sẻ.

Kết nối nhà trường - sinh viên Tin giao lưuTrang 17
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Với mỗi sinh viên, không khí Tết truyền thống ở quê
nhà là điều tuyệt vời nhất. Nhưng năm nay, do tình
hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, một số
sinh viên không thể về quê trong dịp lễ quan trọng này.
Vì thế, ngày 26/01/2022, Trường Đại học Kinh tế đã có
chuyến thăm hỏi các sinh viên đang theo học tại các
chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên Liên
kết quốc tế và học viên quốc tế lưu trú tại Ký túc xá
của Trường trong dịp Tết Nguyên Đán, với hy vọng
mang đến cho các em sự ấm áp, quan tâm, gần gũi,
vơi bớt cảm giác hụt hẫng và nỗi nhớ gia đình.

 
Dẫn đoàn thăm hỏi có Ths. Nguyễn Trung Phong -
Trưởng Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên
(CT&CTSV), Ths. Tô Thị Kim Thanh – Phó Trưởng
phòng CT&CTSV, TS. Vũ Duy - Bí thư Đoàn Thanh
niên cùng các cán bộ chuyên viên của Phòng
CT&CTSV và Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế 
thăm hỏi sinh viên quốc tế

Ngày 26/01/2022, Trường Đại học Kinh tế đã có chuyến thăm hỏi các sinh viên đang
theo học tại các chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên Liên kết quốc tế và
học viên quốc tế lưu trú tại Ký túc xá của Trường trong dịp Tết Nguyên Đán
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Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức gặp mặt, tặng
quà cho các chuyên gia và sinh viên quốc tế đang làm việc và học tập tại Trường.
Nhà trường đã trao các món quà Tết cho 23 chuyên gia và 96 sinh viên quốc tế. 
Trong ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh
đã tới thăm và chúc Tết lớp tiếng Việt dành cho lưu học sinh Hàn Quốc. 

Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Nhà trường tới các
chuyên gia và sinh viên quốc tế.

 Trường Đại học Ngoại ngữ thăm hỏi,
tặng quà chuyên gia và sinh viên quốc tế 
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"Người ta hay nói, tình đầu
thường dễ tan vỡ. Tuy nhiên,
có một lý do khiến mối tình

đầu tiên của tôi với Việt Nam
đã kéo dài suốt 50 năm sau

đó... Đó chính là được đào tạo
tại Việt Nam" 

 

Hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật 
chia sẻ trong chương trình: 

Furuta Motoo, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhât

Vào ngày 19/2, giáo sư Futura
Motoo – Hiệu trưởng trường Đại
học Việt Nhật – Đại học Quốc
Gia Hà Nội đã có buổi trò
chuyện và chia sẻ trong chương
trình Cất Cánh – Tôi chọn Việt
Nam do VTV1 – Đài Truyền
Hình Việt Nam thực hiện.

Trong không khí ấm áp và sâu
lắng của chương trình, GS
Futura Motoo đã có những chia
sẻ hết sức cảm động về lý do
Giáo sư đã chọn Việt Nam là nơi
nghiên cứu và gửi gắm niềm
đam mê tìm hiểu về đất nước,
con người và văn hóa của dải
đất hình chữ S. Giáo sư tin rằng
việc tìm hiểu về Việt Nam sẽ
giúp Giáo sư hiểu được thế giới
xung quanh mình.

Giáo sư cũng mang đến cho khán
giả những cảm xúc rất chân thành
khi kể về câu chuyện về một con
người Nhật Bản nhưng đã tìm
hiểu, nghiên cứu, làm việc và
cống hiến cho Việt Nam và mối
quan hệ giữa Việt Nam và Nhật
Bản trong suốt 50 năm qua. Giáo
sư bày tỏ sự may mắn khi học hỏi
được rất nhiều về lịch sử và xã
hội Việt Nam từ các giáo sư uyên
bác như GS Phan Huy Lê, GS
Trần Quốc Vượng của Trường
Đại học Tổng hợp Hà Nội, GS
Văn Tạo - nguyên Viện trưởng
Viện Sử học Việt Nam và GS
Dương Phú Hiệp - nguyên Giám
đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật
Bản v.v...

Xem thêm toàn văn bài chia sẻ tại
đây

CẤT  C Á N H  -  T Ô I  C HỌN
V IỆT  N A M

 

https://vju.ac.vn/tin-tuc/chia-se-cua-gs-futura-motoo-%E2%80%93-hieu-truong-truong-dh-viet-nhat-tai-chuong-trinh-cat-canh-tren-vtv1-nd456.html


Ban thư ký Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN Secretaries) đang mở đơn cho
chương trình học bổng lãnh đạo trẻ ASEAN-Trung Quốc 2022 (ASEAN-China Young Leaders
Scholarship - ACYLS) cho học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên cao học của các trường thuộc
hệ thống AUN. 
 
ACYLS là một sáng kiến nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giáo dục và
thúc đẩy trao đổi học thuật và liên kết giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc;
thúc đẩy giao lưu văn hóa-xã hội và giao lưu nhân dân để xây dựng một cộng đồng ASEAN-
Trung Quốc chặt chẽ hơn vì một tương lai chung.
 
Chương trình cung cấp học bổng toàn phần như: (i) học phí, (ii) nơi ở, (iii) vé máy bay hai
chiều, (iv) bảo hiểm y tế, and (v) chi phí sinh hoạt cho chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc nghiên
cứu cho học giả trong 1 kỳ.
 
Hồ sơ nộp tại http://www.campuschina.org . Hạn nộp:20/03/2022
Thông tin chi tiết xem tại poster và tại đây

Học bổng lãnh đạo trẻ ASEAN-Trung Quốc 2022

Đại học Quốc gia Seoul thông báo về Học bổng SNU President Fellowship (SPF) cho học
kỳ mùa Thu 2022. Học bổng dành cho các giảng viên của các trường đại học lớn ở các
nước đang phát triển theo đuổi chương trình Tiến sĩ. Học bổng bao gồm:
Toàn bộ học phí cho sáu học kỳ
• KRW 1.500.000 ~ 2.000.000 chi tiêu hàng tháng trong 3 ~ 4 năm
• Vé máy bay khứ hồi 
• Đào tạo tiếng Hàn (chỉ có lớp buổi tối trong học kỳ chính quy)
• Bảo hiểm y tế quốc gia (số tiền bảo hiểm có thể khác nhau tùy thuộc vào người nhận
tình hình)
Lưu ý: Để đủ điều kiện nhận học bổng, việc đăng ký SPF trực tuyến phải được thực hiện
thông qua Trang web của Văn phòng Tuyển sinh SNU (https://en.snu.ac.kr/admission)
trước thời hạn. Ứng viên nên tham khảo “Hướng dẫn Tuyển sinh cho Sinh viên Quốc tế”
đính kèm. Vui lòng chú ý mục thời hạn hồ sơ. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Học bổng 
SNU President Fellowship - Hàn Quốc
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https://drive.google.com/drive/folders/1h3VuwaMIrGTP5cH7bgKjE-3It26-VcnN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZFiDn8vldP8_LOx7mKfVAaLwECSnw-k5?usp=sharing
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Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm ứng viên cho chương trình Học giả thỉnh
giảng Fulbright trong lĩnh vực Lịch sử châu Á tại Hoa Kỳ năm học 2022.

Thông qua chương trình, các trường đại học tại Hoa Kỳ tiếp nhận học giả nước ngoài để
tham gia giảng dạy, hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo, thỉnh giảng các chương trình
chuyên môn, mở rộng chương trình trao đổi du học và kết nối với cộng đồng…

Các ứng viên nộp hồ sơ đến ngày 20-3 và có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ
   https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/the-fulbright-scholar-
in-residence-sir-program-ay2022-2023/

The Fulbright Scholar-in-Residence (SIR) Program AY2022-2023

Chương trình Học giả thỉnh giảng Fulbright 
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Mỗi năm, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Liên ngành Nâng cao Passau (PICAIS) mời các nhà
nghiên cứu trẻ ở bậc học sau tiến sĩ hoặc các chương trình học thuật có tiếng trên thế giới cho
Học bổng Nghiên cứu tại Đại học Passau ở Lower Bavaria, Đức. Chương trình tài trợ học bổng
toàn thời gian cho kỳ hạn ít nhất là hai tháng, khuyến khích thời hạn lâu hơn. Khoảng thời gian
tài trợ sẽ được tùy thuộc vào hồ sơ của từng cá nhân.

PICAIS thúc đẩy nghiên cứu liên ngành phù hợp với các chủ đề chỉ đạo chiến lược của
Trường, hỗ trợ các ý tưởng dự án liên ngành đột phá. Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có
nền tảng nghiên cứu vững chắc trong chuyên ngành của họ, những người sẵn sàng tham gia
vào các hoạt động khoa học liên ngành. Thời hạn nộp hồ sơ: 15/03/2022 và 17/10/2022

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo đường link dưới và tại đây

Thông tin liên hệ: GS. Kerstin Theis
Giám đốc PICAIS - Đại học Passau
E-mai: Kerstin.Theis@uni-passau.de
Điện thoại:   +49 851 509-1117
Website: https://www.picais.uni-passau.de/en/

Học bổng Nghiên cứu Nội trú tại Trung tâm Quốc tế Passau về 
Nghiên cứu Liên ngành Nâng cao tại Đại học Passau / Đức

2022 & 2023

Thời gian đăng ký học bổng và nộp hồ sơ: 8 tháng 2 - 8 tháng 4 năm 2022

Đại học Quốc Gia Chi Nan (NCNU) cung cấp hai loại Học bổng Sinh viên Quốc tế: Trợ cấp và giảm
học phí.

1. Chi tiêu:
Chương trình Thạc sĩ: Số tiền học bổng cấp đại học tối thiểu cho mỗi người mỗi tháng dao động từ
2.000 Đài tệ đến 4.000 Đài tệ. Học bổng được cấp mười hai tháng một năm trong thời gian tối đa là
hai năm.

Chương trình Tiến sĩ: Số tiền học bổng cấp đại học tối thiểu cho mỗi người mỗi tháng dao động từ
6.000 Đài tệ đến 8.000 Đài tệ. Học bổng được cấp mười hai tháng một năm trong thời gian tối đa là
bốn năm.

2. Giảm học phí:

Hai hình thức miễn giảm: Giảm một phần (tiêu chí học phí và lệ phí như sinh viên đăng ký trong
nước) và miễn hoàn toàn.

Chương trình Cử nhân: Thời gian giảm thiểu tối đa cho chương trình cử nhân là tối đa 4 năm.

Chương trình Thạc sĩ: Miễn học phí tối đa (học phí mỗi tín chỉ) cho chương trình thạc sĩ lên đến 12
tín chỉ mỗi học kỳ trong 2 năm.

Chương trình Tiến sĩ: Miễn học phí tối đa (học phí mỗi tín chỉ) cho chương trình Tiến sĩ lên đến 12
tín chỉ mỗi học kỳ trong 4 năm

Nhấn link

Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ 
Đại học Quốc gia Chi Nan, Đài Loan
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https://www.picais.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/einrichtungen/PICAIS/PICAIS-Flyer_Calls_for_Applications_2022_23.pdf
mailto:Kerstin.Theis@uni-passau.de
https://www.picais.uni-passau.de/en/
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Chương trình Học bổng UMAP 2022 - 2023

Chương trình UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) đang mở đơn cho sinh viên đăng ký
các chương trình UMAP đến Canada hoặc từ Canada có thể đủ điều kiện để nhận học bổng từ 
Chính phủ Canada.

 
Ban Thư ký Quốc tế UMAP đang cung cấp tài trợ cho các chương trình du học (trực tiếp và trực
tuyến) trong hiệp hội UMAP. Học bổng UMAP-Canada dành cho sinh viên là công dân Canada của
các cơ sở thành viên UMAP của Canada theo học tại các cơ sở thành viên UMAP ở các quốc gia
khác VÀ dành cho công dân nước ngoài từ các cơ sở thành viên của UMAP đến học tại các cơ sở
thành viên của UMAP Canada theo các chương trình UMAP đã được phê duyệt (trực tiếp và trực
tuyến) bắt đầu từ 1 tháng 4 năm 2022 và 31 tháng 3 năm 2023

Giá trị học bổng dựa trên loại và độ dài của chương trình.

Chương trình học trực tiếp:
Các chương trình 1-8 tháng: Lên đến $ 2000CDN mỗi tháng đến tối đa là $ 16,000CDN.
Các chương trình ngắn hạn (7 - 30 ngày): $ 1000CDN

Các chương trình học trực tuyến:
Tất cả các chương trình: dài hơn một tuần (7 ngày) đến tối đa một học kỳ (3-4 tháng), dựa theo tỷ lệ
cho loại chương trình và độ dài, $ 1000CDN mỗi tháng.

Chi tiết liên hệ: umap-is@umap.org

Thứ Ba ngày 1 tháng 3, 17:00 (Vancouver) / Thứ Tư ngày 2 tháng 3, 1:00 (UTC) / Thứ Tư ngày 2
tháng 3, 9:00 (Manila), UMAP tổ chức buổi tư vấn thông tin về các chương trình tại zoom:

https://vcc.zoom.us/j/63991297718?pwd=M0RBSld3L3N6eHdmWVVpMDgwbkJJdz09
ID cuộc họp: 639 9129 7718; Mật khẩu: 495755
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04 Học bổng Tiến sĩ  
ngành Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Y dược 

của Đại học Adelaide hợp tác cùng Đại học Nottingham 

Phát triển các công thức nano y học lỏng ổn định vi trọng lực và tia vũ trụ

Tìm nguồn cung ứng nguyên liệu tá dược làm thuốc được quan tâm trong môi trường khắc nghiệt
từ các nguồn địa phương

Làm giàu cây trồng trong không gian bằng các hợp chất thuốc 

Thiết kế môi trường trong nhà để kích thích nhận thức phi hành gia

Đại học Adelaide đang tìm kiếm 04 ứng viên chương trình Tiến sĩ ngành Khoa học tự nhiên, Công
nghệ và Y dược tham gia các dự án cùng Đại học Nottingham. Có 4 học bổng dành cho ứng viên làm
việc về các chủ đề sau:

      (Developing cosmic-ray and microgravity stable liquid medicinal nanoformulations)

      (Sourcing medicinal excipient materials of interest in extreme environments from local resources)

      (Enrichment of space-grown plants with medicinal compounds)

      (Indoor environment design to stimulate astronaut cognition)

Ứng viên được lựa chọn sẽ học 18 tháng đầu tiên tại Adelaide và 18 tháng còn lại tại Nottingham.
Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 15 tháng 03/2022. 

Thông tin chi tiết về yêu cầu nhập học, vui lòng tham khảo:
https://calendar.adelaide.edu.au/aprhdr/2022/doctor-phiosystemhy 
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