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CHUỖI BÀI GIẢNG VỀ CHỦ ĐỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN CẦU
VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để bắt đầu một học kỳ mới sôi nổi và

hào hứng, Chương trình Thạc sĩ

Lãnh đạo Toàn cầu - MGL, Khoa

Khoa học Xã hội liên ngành, Trường

ĐH Việt Nhật đã tổ chức một chuỗi

bài giảng về chủ đề Quan hệ Đối tác

toàn cầu và Mục tiêu Phát triển bền

vững (Global Partnerships & SDGs).

Do tình hình Covid-19 vẫn còn phức

tạp, chuỗi bài giảng được tổ chức

trực tuyến được thay cho các chuyến

đi thực tế tại các tổ chức quốc tế và

các tổ chức phi Chính phủ dành cho

học viên K5 của chương trình.

Chuỗi bài giảng bao gồm 5 bài giảng từ

5 diễn giả nổi tiếng như ông Upalat

Korwatanasakul - nhà nghiên cứu tại

Viện Nghiên cứu Nâng cao về phát

triển bền vững (United Nations

University Institute for the Advanced

Study of Sustainability (UNU-IAS)); Ông

Tristan Knowles - Chuyên viên Đầu tư

khí hậu thuộc nhóm cơ sở hạ tầng khu

vực tư nhân của Ngân hàng Phát triển

Châu Á (ADB), phụ trách khu vực sông

Mekong bao gồm Thái Lan, Lào,

Campuchia, Việt Nam và Myanmar.; Bà

Thapa - Chuyên viên Phát triển dự án

vùng tại Tổ chức di cư quốc tế (IOM);

Ông Phạm Văn Tấn - Phó Tổng Giám

đốc tại Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài

Nguyên và Môi trường Việt Nam; Bà

Boran Choi - Chuyên gia Giáo dục và

Vận động chính sách tại Chương trình

Giáo dục Bảo vệ An ninh và Xung đột

(PEIC) của Tổ chức Giáo dục Trên tất

cả (EAA). 

Các bài chia sẻ của các diễn giả đặc

biệt chủ yếu là về cách tổ chức của

họ hướng đến và đóng góp như thế

nào để đạt được các Mục tiêu Phát

triển bền vững, bên cạnh vai trò và

trách nhiệm của tổ chức. Bên cạnh

đó, các diễn giả còn đưa ra những lời

khuyên rất thiết thực cho các học viên

MGL về các cơ hội công việc ở các tổ

chức, doanh nghiệp quốc tế trong

tương lai


