
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 

Trang 12 Tin hợp tác trong nước

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu 
Châu Phi và Trung Đông (IAMES)


