
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TIẾP TỤC KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC KUMAMOTO, NHẬT BẢN

T i n  h ợ p  t á c  q u ố c  t ế            K ý  k ế t  -  H ợ p  t á c

T r a n g   1 5 3  

Trường Đại học Kumamoto là một trong
những ngôi trường quốc gia tại tỉnh
Kumamoto, một địa chỉ uy tính dành cho
các sinh viên quốc tế muốn đến du học
tại xứ sở mặt trời mọc. Tiếp nối những
thành công về hợp tác trước đó, ngày
08/3/2022 Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên (ĐHKHTN) tiếp tục ký thỏa thuận
hợp tác trao đổi cán bộ và sinh viên trong
đào tạo và nghiên cứu khoa học với
Trường Đại học Kumamoto, Nhật Bản
trong thời gian 5 năm. 

Hợp tác giữa hai trường đã được triển khai
từ năm 2007 khi hai trường bắt đầu ký
thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên, học
viên cao học và nghiên cứu sinh. Trong
thời gian học tập tại trường Đại học
Kumamoto, học viên cao học và nghiên
cứu sinh của ĐHKHTN có thể tham gia các
đề tài, dự án nghiên cứu. Thời gian ký thỏa
thuận là 5 năm sau đó tiếp tục gia hạn cho
đến nay. Những năm đầu phía bạn thường
cung cấp kinh phí cho 1-2 sinh viên/năm
và tăng dần đến năm 2014-2015 là 5 sinh
viên/năm. Ngoài ra cán bộ hai trường còn
tham gia các đề tài nghiên cứu do cán bộ
Trường ĐH Kumamoto chủ trì. 

Trường ĐH Kumamoto đã nhiều năm nhận
đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ là cán bộ của
Trường ĐHKHTN, tổ chức và cung cấp kinh
phí cho các chương trình trao đổi học thuật
ngắn hạn (1-2 tuần) và dài hạn (6 tháng)
cho cán bộ, sinh viên và học viên cao học
sang giao lưu tại trường. Gần nhất trong giải
đoạn 2017-2018, có 4 đoàn trao đổi của
ĐHKHTN tại Trường ĐH Kumamoto. Trong
giai đoạn từ 2019 đến nay do tình hình diễn
biến phức tạp của dịch COVID-19 nên các
hoạt động trao đổi giữa hai trường không
được triển khai thường xuyên.


