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Trang 10Tin hợp tác quốc tế

Từ ngày 8 đến ngày 10/6/2022, Trường Đại
học Ngoại ngữ đã tổ chức hoạt động ngoại
khoá trao đổi kinh nghiệm dạy và học dành
cho chuyên gia nước ngoài và sinh viên
quốc tế của Nhà trường tại Đà Nẵng.

Trong chuyến đi, các thầy cô và sinh viên
đã được tham gia vào nhiều hoạt động
chia sẻ, thảo luận về kinh nghiệm dạy và
học tại ULIS cũng như ở Việt Nam nói chung.
Sống ở một đất nước mới, những kinh
nghiệm được chia sẻ sẽ rất hữu ích cho
chuyên gia và học viên đến từ nước ngoài.
Đồng thời, đoàn cũng đã tham quan nhiều
danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Chi tiết xem
tại đây.

Tham dự buổi làm việc, về phía TIBCO, có
sự hiện diện của ông Pierre Bonnet -
Giám đốc điều hành Sản phẩm và Kỹ
thuật tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai
bên tập trung trao đổi những thành tựu
đã đạt được nhờ sự hợp tác trong thời
gian vừa qua. Sau buổi gặp, IFI và TIBCO
đi đến thống nhất tiếp tục ký kết thỏa
thuận hợp tác, trở thành đối tác chiến
lược, đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho
quá trình học tập của sinh viên mà còn
hỗ trợ tốt cho các hoạt động của cả hai
bên. Chi tiết xem tại đây

Sáng ngày 20/6, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác
đến từ công ty TIBCO Software - một trong những nhà cung cấp phần mềm hạ tầng
công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ TIẾP ĐÓN CÔNG TY TIBCO SOFTWARE
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