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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TÍCH CỰC 
CHUẨN BỊ CHO DỰ ÁN PHER 

Trang 3Tin hợp tác quốc tế

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đang tích cực tham gia công tác chuẩn bị
cho Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục Đại học (PHER) do Cơ quan Phát triển Quốc
tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Đại học Indiana là đối tác triển khai. Dự án PHER sẽ
hỗ trợ để Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh và
Đại học Đà Nẵng phát triển bền vững và tự chủ hơn, phù hợp với chiến lược phát
triển giáo dục đại học chung của Việt Nam. Chiến lược của PHER tập trung vào 4
trụ cột chính, bao gồm: Chương trình Đổi mới Quản trị, Chương trình Nâng cao
chất lượng Dạy và Học, Chương trình Nâng cao năng lực Nghiên cứu, và
Chương trình Tăng cường kết nối đại học-doanh nghiệp. Dự án đang trong quá
trình thẩm định để xin phê duyệt từ cơ quan chủ quản.

Để phục vụ công tác chuẩn bị cho Dự án PHER, các chuyên gia của Dự án đã
tiến hành hoạt động đánh giá hiện trạng các đơn vị trong ĐHQGHN để làm cơ
sở đánh giá hiệu quả dự án.

Trong thời gian từ 20/6 đến 24/6/2022, các chuyên gia Việt Nam của Dự án đã
khảo sát Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn. Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại
học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Y Dược, Trường Quốc tế và
Khoa Luật. Các đơn vị cũng đã rất tích cực làm việc cùng các chuyên gia để có
báo cáo kết quả hiện trạng tốt nhất, góp phần đóng góp cho hiệu quả của Dự
án PHER.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
TIẾP ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA QUỸ GIAO LƯU QUỐC TẾ HÀN QUỐC VÀ 

ĐẠI SỨ CỘNG HÒA BULGARIA TẠI VIỆT NAM

Trang 4Tin hợp tác quốc tế

Chiều ngày 14/6/2022, GS.TS Hoàng Anh
Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) đã tiếp
xã giao đoàn công tác của Quỹ giao lưu
quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation – KF)
do ông Lee Geun, Chủ tịch Quỹ, làm Trưởng
đoàn, với các thành viên gồm ông Hong
Seong-guk, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị
Quốc hội Hàn-Việt, ông Im Hong-jae,
Nguyên Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông
Choi Chae-jin, Trưởng đại diện Quỹ Hàn
Quốc tại Việt Nam và các giáo sư của
Trường ĐH Myeongji, Trường ĐH nữ sinh
Sungshin, Viện Nghiên cứu Chính sách
Asean.

Trong buổi gặp gỡ, Hiệu trưởng Hoàng Anh
Tuấn đánh giá cao những đóng góp của
Quỹ trên nhiều hoạt động cụ thể: xuất bản,
tổ chức hội thảo, cử giảng viên, đầu tư cho
nghiên cứu khoa học, trao học bổng cho
sinh viên, trang bị cơ sở vật chất. Chi tiết
xem tại đây.Sáng ngày 16/6, GS.TS Hoàng Anh Tuấn

đã có buổi tiếp xã giao Bà Marinela
Ketkova, Đại sứ Cộng hòa Bulgaria tại
Việt Nam, và ông Blagoy Prodanov, Phó
Đại sứ, phụ trách Bộ phận Chính trị và
Lãnh sự, Đại sứ quán Bulgaria tại Việt
Nam. Thông qua vai trò kết nối của Đại
sứ quán, trong những năm qua nhiều
hoạt động đã được tiến hành một cách
thuận lợi và thành công như: dự án biên
soạn tài liệu giảng dạy, trao đổi giảng
viên, trao đổi sinh viên. 

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Nhà trường,
Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn mong
muốn, trong thời gian tới Trường
ĐHKHXH&NV tiếp tục nhận được sự
quan tâm, ủng hộ của cá nhân Bà Đại
sứ và Đại sứ quán để mối quan hệ hợp
tác giữa trường với các tổ chức văn
hóa, giáo dục, các trường đại học của
Bulgaria ngày càng sâu rộng và hiệu
quả hơn. Chi tiết xem tại đây

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/tiep-doan-cong-tac-cua-quy-giao-luu-quoc-te-han-quoc-korea-foundation-21443.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/tiep-doan-cong-tac-cua-quy-giao-luu-quoc-te-han-quoc-korea-foundation-21443.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/tiep-doan-cong-tac-cua-quy-giao-luu-quoc-te-han-quoc-korea-foundation-21443.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/tiep-doan-cong-tac-cua-quy-giao-luu-quoc-te-han-quoc-korea-foundation-21443.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/tiep-dai-su-cong-hoa-bulgaria-tai-viet-nam-21448.html


GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU THEO KHUÔN KHỔ DỰ ÁN VINIF
“NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP PHÁT HIỆN 

TIN TỨC GIẢ MẠO TRÊN MẠNG XÃ HỘI” 

Trang 5Tin hợp tác quốc tế

Từ 30/5/2022 – 03/06/2022 GS. Seong G. Kong đến từ Trường Đại học Sejong
(College of Software Convergence, Sejong University) đã đến làm việc trong
khuôn khổ giao lưu và hợp tác với nhóm nghiên cứu của dự án VinIF (mã số
VINIF.2020.DA14) do TS. Nguyễn Thị Minh Huyền chủ trì và cùng thực hiện với các
nhà khoa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Hiện nay, vấn đề an ninh mạng và việc truy quét các đối tượng phạm tội công
nghệ cao ngày càng diễn ra phức tạp, đòi hỏi phải có sự tham gia phối hợp cùng
lúc của nhiều ban ngành và cả sự hỗ trợ từ các kĩ sư, nhà khoa học trong lĩnh vực
công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu. Nội dung của chuyến công tác của GS.
Seong G.Kong tập trung vào việc tư vấn các vấn đề xoay quanh đến nội dung về
xử lý hình ảnh trong bài toán xây dựng hệ thống trợ giúp phát hiện tin tức giả mạo
trên mạng xã hội. 

Chuyến thăm và làm việc mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài và bền vững để giải
quyết những vấn đề phức tạp của kỉ nguyên 4.0 trong tương lai.

https://ulis.vnu.edu.vn/to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-trao-doi-kinh-nghiem-day-va-hoc-danh-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai-va-sinh-vien-quoc-te-tai-da-nang/
https://ulis.vnu.edu.vn/to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-trao-doi-kinh-nghiem-day-va-hoc-danh-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai-va-sinh-vien-quoc-te-tai-da-nang/
https://ulis.vnu.edu.vn/to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-trao-doi-kinh-nghiem-day-va-hoc-danh-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai-va-sinh-vien-quoc-te-tai-da-nang/
https://ulis.vnu.edu.vn/to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-trao-doi-kinh-nghiem-day-va-hoc-danh-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai-va-sinh-vien-quoc-te-tai-da-nang/
https://ulis.vnu.edu.vn/to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-trao-doi-kinh-nghiem-day-va-hoc-danh-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai-va-sinh-vien-quoc-te-tai-da-nang/
https://ulis.vnu.edu.vn/to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-trao-doi-kinh-nghiem-day-va-hoc-danh-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai-va-sinh-vien-quoc-te-tai-da-nang/
https://ulis.vnu.edu.vn/to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-trao-doi-kinh-nghiem-day-va-hoc-danh-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai-va-sinh-vien-quoc-te-tai-da-nang/
https://ulis.vnu.edu.vn/to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-trao-doi-kinh-nghiem-day-va-hoc-danh-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai-va-sinh-vien-quoc-te-tai-da-nang/
https://ulis.vnu.edu.vn/to-chuc-hoat-dong-ngoai-khoa-trao-doi-kinh-nghiem-day-va-hoc-danh-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai-va-sinh-vien-quoc-te-tai-da-nang/


HỘI THẢO QUỐC TẾ CHUYÊN ĐỀ “CHƯƠNG TRÌNH ERASMUS+ 
NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI”

Trong hai ngày 20 và 21/5/2022, tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên
ngành (ICISE), Quy Nhơn, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng Đại sứ
quán Pháp, Đại sứ quán Ý tại Việt Nam, tổ chức Rencontres du Vietnam và Cổng
thông tin điện tử EURAXESS ASEAN đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế chuyên đề:
‘Chương trình Erasmus+ nâng cao năng lực trong giáo dục đại học – Quá khứ và
Tương lai’ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo đã thu hút hơn 200
đại biểu tham dự đến từ các trường đại học Việt Nam và Châu Âu. Hội thảo được tổ
chức nhằm tạo ra những hiệp lực mới trong hợp tác dựa trên kinh nghiệm của các
trường đại học đã từng tham gia tới tất cả các trường đại học Việt Nam trong khuôn
khổ chương trình ERASMUS+ 2021-2027. 

Tham dự Hội thảo, đoàn đại biểu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN)
có PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Trương Thanh Tú -
Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển, PGS.TS. Vũ Văn Mạnh - Điều phối viên các
chương trình Erasmus+ của Trường ĐHKHTN. Sáng ngày 20/5/2022, PGS.TSKH. Vũ
Hoàng Linh đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội thảo, tập trung vào báo cáo các
kết quả các dự án và chia sẻ kinh nghiệm của các trường đại học Việt Nam tham
gia trong giai đoạn 2015-2020.

Từ năm 2015 đến năm 2020, Trường ĐHKHTN đã tham gia 7 chương trình KA1 trao đổi
cán bộ và sinh viên với các trường đối tác tại Tây Ban Nha, Rumani, Cộng hòa Pháp
và Cộng hòa Liên bang Đức. Tổng cộng có gần 100 lượt cán bộ và sinh viên được gửi
đi trao đổi tại các trường đối tác. Trường cũng đã tiếp nhận hơn 30 lượt cán bộ và
sinh viên từ các trường đối tác tới học tập, công tác. Đồng thời Trường ĐHKHTN cũng
là thành viên tích cực tham gia 05 dự án tăng cường năng lực KA2 phối hợp với các
trường đối tác tại Châu Âu, Đông Nam Á và Việt Nam. Chi tiết xem tại đây
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 
HỢP TÁC QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SATREPS

Sáng ngày 3/6/2022, GS.TS. Kazuma Mawatari đến từ Đại học Tokyo, Nhật Bản,
đã có buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) về việc
chuẩn bị triển khai Dự án hợp tác quốc tế SATREPS: “Phát triển công nghệ cao
chế tạo thiết bị phân tích nhanh, dễ sử dụng và tăng cường nguồn lực phục vụ
kiểm soát an toàn thực phẩm và chất lượng môi trường’’. Về phía Trường
ĐHKHTN có PGS.TS. Ngạc An Bang, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện
lãnh đạo các khoa Hóa học, Môi trường, Phòng Hợp tác và Phát triển, và đại diện
các cán bộ nghiên cứu tham gia dự án.

GS.TS. Kazuma Mawatari chia sẻ các nội dung chính của dự án sẽ được triển
khai trong thời gian 5 năm bao gồm việc phát triển các thiết bị phân tích cầm
tay, có độ chính xác cao dựa trên cơ sở công nghệ vi lưu, nhằm phát hiện các
chất ô nhiễm trong thực phẩm và môi trường. GS.TS. Kazuma Mawatari nhấn
mạnh nội dung dự án mang tính thực tiễn và liên ngành cao, cũng như nhu cầu
hợp tác với các nhà khoa học không chỉ trong Trường ĐHKHTN mà còn các
trường thành viên khác của ĐHQGHN. Bên cạnh đó, để dự án được triển khai
thành công, dự án cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất của Nhà
trường. Về phía Trường ĐHKHTN, PGS.TS. Ngạc An Bang nhấn mạnh Nhà trường
luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học hợp tác quốc tế, cùng
nghiên cứu tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của xã hội.
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TRƯỜNG QUỐC TẾ THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI ĐỐI TÁC HÀN QUỐC

Trang 8Tin hợp tác quốc tế

Ngày 24/6/2022, Hiệu trưởng Trường Quốc tế PGS.TS. Lê Trung Thành đã có buổi tiếp và
làm việc với đại diện Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và Trường
Đại học Quốc gia Jeju (JNU).

Tham dự chương trình làm việc có PGS.TS. Lưu Thế Anh – Viện trưởng Viện Tài nguyên và
Môi trường; PGS.TS Đinh Thúy Hằng – Trưởng Phòng Sinh thái vi sinh vật ứng dụng – Viện
Vi sinh vật và Công nghệ sinh học; TS. Bùi Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Nghiên
cứu và Ứng dụng giáo dục – Trường Đại học Giáo dục, Phó ban điều hành CLB Các nhà
khoa học ĐHQGHN; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trực – Trưởng Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát
triển bền vững, Khoa Các khoa học liên ngành, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán
bộ, giảng viên Nhà trường. 

Tại buổi làm việc, người tham dự được nghe GS. Jung Hee-Tae – Giám đốc Viện KAIST về
Nano, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Môi trường Hàn Quốc, chia sẻ ý tưởng về việc thành
lập “Trung tâm hợp tác nghiên cứu về biến đổi khí hậu giữa Viện Khoa học và Công nghệ
tiên tiến Hàn Quốc – Đại học California, Hoa Kỳ và Đại học Quốc gia Hà Nội” (KAIST-UCB-
VNU Global Climate Change Research Center). Việc thành lập trung tâm và ứng dụng
các kết quả nghiên cứu, nếu khả thi, hứa hẹn sẽ đóng góp vào sự phát triển của khoa học
công nghệ tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tốt để các học giả Đại học Quốc gia Hà Nội có
cơ hội trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các dự án với các học giả và chuyên
gia của Hàn Quốc.

Chi tiết xem tại đây
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TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC EDITH COWAN, ÚC 
TÌM KIẾM CƠ HỘI HỢP TÁC

Trang 9Tin hợp tác quốc tế

Ngày 02 tháng 6 năm 2022, Trường Quốc tế (VNU-IS) đã có buổi làm việc với
Trường Đại học Edith Cowan (ECU), Úc. Tham dự buổi làm việc có đại diện của
ECU, Bà Nathalie BERGON, Giám đốc quản lý tài khoản quốc tế, và đại diện VNU-IS,
Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác phát triển và Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Tại buổi làm việc, ECU và VNU-IS đã giới thiệu về trường mình cũng như tìm hiểu
khả năng hợp tác giữa hai bên. Các bên cũng đã thảo luận chuyên sâu về các
vấn đề như chương trình chuyển tiếp, chương trình trao đổi, chương trình thực tập,
các chương trình học bổng cho sinh viên,v.v., đặc biệt là tìm hiểu khả năng phát
triển một số chương trình chuyển tiếp để cung cấp cho sinh viên VNU-IS nhiều cơ
hội chuyển tiếp. 

Năm 2010, ECU đã hợp tác với VNU-IS và trường Đại học HELP trong chương trình
Cử nhân Kinh doanh phối hợp. Năm 2021, ECU đã ký thư công nhận chuyển tiếp
cho các chương trình Kinh doanh quốc tế; Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; Hệ
thống Thông tin Quản lý của VNU-IS và mời sinh viên VNU-IS tham gia chương
trình trao đổi sinh viên trực tuyến "Global Future 2021". 
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TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM DẠY VÀ HỌC DÀNH CHO 
CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI VÀ SINH VIÊN QUỐC TẾ

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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KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
VÀ TỔ CHỨC REI VIỆT NAM

Tin hợp tác quốc tế

Ngày 2/6/2022 đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học
Ngoại ngữ (ULIS) và Tổ chức Trao đổi nguồn lực quốc tế (Resource Exchange
International – REI) Việt Nam. REI là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận
được thành lập năm 1990. Mục đích của REI là phát triển tiềm năng của nguồn
nhân lực trong các quốc gia thông qua đào tạo về y tế, nông nghiệp và giáo
dục. Hoạt động ở Việt Nam từ năm 1992, REI đã tổ chức các cuộc hội thảo –
tập huấn tại nhiều trường đại học của Việt Nam. Nội dung của các hội thảo –
tập huấn đề cập đến các lĩnh vực, trong đó có đào tạo tiếng Anh như ngôn
ngữ thứ hai (TESOL) cho giáo viên tiếng Anh của Việt Nam. 

Trong nhiều năm qua, REI Việt Nam và Trường Đại học Ngoại ngữ cũng đã có
nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ chung. Tại buổi lễ, đại diện hai bên đã ký kết
thỏa thuận hợp tác chính thức. Cụ thể REI Việt Nam sẽ mời các tình nguyện
viên có chuyên môn về tiếng Anh đến làm việc tại ULIS. Tình nguyện viên của
REI sẽ giúp ULIS phát triển các chương trình tiếng Anh cho sinh viên về các kỹ
năng Nghe, Phát âm, và phát triển chương trình khảo thí theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ 1/9/2022 đến 31/8/2024.

Chi tiết xem thêm tại đây.

Trang 11
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KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  
VÀ ĐẠI HỌC ZURICH, THUỴ SỸ

Trang 12Tin hợp tác quốc tế

Ngày 15/6/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Zurich, Thuỵ Sỹ đã tổ
chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai trường. Được thành lập vào năm
1833, Đại học Zurich (UZH) là trường đại học lớn nhất Thụy Sỹ, là thành viên của
Liên đoàn các trường đại học nghiên cứu châu Âu, nằm trong số các tổ chức
nghiên cứu uy tín nhất Châu Âu, với danh tiếng đặc biệt cao trong lĩnh vực y
học, miễn dịch, sinh học, di truyền học, khoa học thần kinh và kinh tế. 

 Trước lễ ký kết, đại diện hai trường đã gặp mặt và trao đổi trực tuyến để thống
nhất các nội dung hợp tác và cách thức triển khai. Hai bên nhất trí hợp tác
trên 3 lĩnh vực chính, bao gồm: 

1. Khuyến khích giảng viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và giáo
dục tại Trường Đại học Zurich, hỗ trợ trao đổi sinh viên đại học, sau đại học và
tiến sĩ, hỗ trợ trao đổi giảng viên; 
2. Thúc đẩy việc trao đổi các tài liệu và nguồn dữ liệu học thuật; 
3. Phát triển các hoạt động nghiên cứu chung và thúc đẩy các hoạt động học
thuật khác, nhằm nâng cao các mục tiêu nêu trên.

Chi tiết xem thêm tại đây

https://ulis.vnu.edu.vn/ky-ket-hop-tac-voi-dai-hoc-zurich-thuy-sy/


KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI 
ĐẠI HỌC MIDDLESEX, VƯƠNG QUỐC ANH

Trang 13Tin hợp tác quốc tế

Với mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo quốc
tế, được sự uỷ quyền của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, đầu tháng 6 vừa
qua Khoa Các khoa học liên ngành và Đại học Middlesex đã ký kết Bản ghi
nhận ý định (MoI) và Thoả thuận hợp tác (CA). Các văn bản hợp tác được ký
kết sẽ là cơ sở pháp lý để Khoa các khoa học liên ngành và Đại học Middlesex
triển khai thực hiện chương trình công nhận tín chỉ tương đương và chuyển
tiếp sinh viên giữa hai cơ sở đào tạo. Theo chương trình này, sinh viên sau khi
hoàn thành ba năm học của ngành Cử nhân Quản trị thương hiệu tại Khoa,
nếu có đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ và thành tích học tập sẽ được chuyển tiếp
sang học tập năm cuối cùng tại Đại học Middlesex. Kết thúc chương trình, sinh
viên sẽ được nhận bằng về Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và
Thương hiệu, cấp bởi Đại học Middlesex. 

Bên cạnh chương trình công nhận tín chỉ tương đương và chuyển tiếp sinh
viên dựa trên Thoả thuận hợp tác và Bản ghi nhận ý định, hai bên đồng ý
cùng nhau thảo luận và thăm dò các cơ hội du học cũng như việc tổ chức
các khoá học ngắn hạn hay các chương trình học thuật khác trong tương lai.
Đây sẽ là bước đệm quan trọng trong nỗ lực triển khai mạnh mẽ hơn nữa các
hoạt động hợp tác phát triển giữa hai đơn vị trong những năm tiếp theo. 



VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SENGHOR, AI CẬP

Trang 14Tin hợp tác quốc tế

Chiều ngày 20/6, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã đón tiếp và làm việc với Hiệu
trưởng trường Đại học Senghor, Ai Cập. Tham dự buổi làm việc, về phía
Trường Đại học Senghor, có ông Thierry Verdel - Hiệu trưởng. Về phía Viện
Quốc tế Pháp ngữ có: TS. Ngô Tự Lập - Viện trưởng; TS. Phùng Danh Thắng -
Phó Viện trưởng; TS. Đào Tùng - Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác
Phát triển; ThS. Trần Thị Quyên - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp
tác Phát triển. 

Tại buổi làm việc, Đại diện IFI đã giới thiệu các thế mạnh, thành tựu, các
chương trình hợp tác quốc tế và các chương trình học tại IFI, đồng thời bày tỏ
vinh dự khi được hợp tác với Đại học Senghor như một đối tác chiến lược. Sau
buổi làm việc, IFI và Đại diện trường Đại học Senghor đi đến thống nhất ký thỏa
thuận hợp tác, trở thành đối tác chiến lược, hỗ trợ lẫn nhau trong các sự kiện
và cả trong quá trình đào tạo.

Chi tiết xem tại đây

http://ifi.edu.vn/vi/news/Dao-tao/IFI-lam-viec-voi-Hieu-truong-truong-Dai-hoc-Senghor-Ai-Cap-1353.html


TRAO HỌC BỔNG AUSAID CHO HỌC VIÊN KHOA LUẬT 

Trang 15Tin hợp tác quốc tế

Ngày 14/6/2022, Khoa Luật đã tổ chức Chương trình trao học bổng cho 15 học
viên chương trình thạc sĩ pháp luật về quyền con người và các học viên,
nghiên cứu sinh có đề tài liên quan. Tại buổi lễ, Bà Bridget Collier, Tham tán
chính trị, Đại sứ quán Úc đã gửi lời chúc mừng tới các học viên, nghiên cứu
sinh nhận học bổng của Chương trình. Bà cho biết, với mục đích thúc đẩy,
nâng cao hơn nữa các giá trị quyền con người trên thế giới, Chính phủ Úc rất
tự hào vì đã hỗ trợ Khoa Luật thực hiện chương trình. Dự án này của Chính
phủ Úc là sự đóng góp quan trọng cho chính sách trọng tâm của cả Úc và
Việt Nam và sự hợp tác giữa Chính phủ Úc và Khoa Luật là ví dụ tuyệt vời
trong việc thúc đẩy, nâng cao quyền con người.

Chi tiết xem tại đây

https://law.vnu.edu.vn/article-news-28167-1158.html


HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN 
VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở PHILLIPINES

Trang 16Tin hợp tác quốc tế

Nghiên cứu dựa trên phân tích dữ liệu lớn hiện nay là một trong những xu
hướng ngày càng được khẳng định trong khoa học liên ngành trên thế giới. Do
đó, từ đầu năm 2022, trong bối cảnh thế giới và khu vực chịu ảnh hưởng mạnh
mẽ của dịch bệnh, một nhóm nghiên cứu từ một số trường đại học của
Phillipines như Đại học Công nghệ Philippines, Đại học Adamson, Đại học Quốc
gia Phillipnes đã đưa ra ý tưởng về việc xây dựng Dự án nghiên cứu “Phân tích
dữ liệu lớn và lập bản đồ về các ngành công nghiệp mới nổi ở ASEAN: Những gợi
ý cho giáo dục đại học” và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng các nhà khoa
học ở Đông Nam Á. 

Tại Việt Nam, Khoa Các khoa học liên ngành được lựa chọn trở thành một trong
những đối tác chính tham gia xây dựng dự án. Ngày 03 tháng 06 năm 2022, đại
diện cho dự án, TS. Ria Liza C. Canlas, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và
khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Phillipnes và một số thành viên đã đến làm việc
với Khoa Các khoa học liên ngành. Hai bên đã tiến hành trao đổi các thông tin
liên quan đến dự án, và cùng thống nhất với nhau về kế hoạch hợp tác, chia sẻ
các kết quả nghiên cứu. Tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên
ngành PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu đánh giá cao dự án hợp tác này đồng thời nhất
trí việc để các nhà khoa học của Khoa tham gia tích cực trong các hoạt động
kết nối và chia sẻ tri thức của dự án. 



TIN HỢP TÁC 
TRONG NƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
KÝ KẾT VĂN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC

Ngày 17/6/2022, tại Hòa Lạc, ĐHQGHN và UBND tỉnh Cà Mau đã ký kết văn bản
thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ giai đoạn 2022 – 2026.

Tham dự lễ ký kết, về phía Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau có ông Huỳnh
Quốc Việt - Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND
tỉnh Cà Mau; các đồng chí đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau; lãnh đạo Sở Khoa
học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Văn
phòng UBND tỉnh.

Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có Giám đốc Lê Quân, các Phó Giám
đốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và
trực thuộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Lê Quân cho biết, trong suốt chặng đường gần 30
năm xây dựng và phát triển, ĐHQGHN luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác toàn diện
với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và địa phương nhằm nâng cao năng lực
thực tiễn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, gắn việc
đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao với nhu cầu
của xã hội, gắn việc nghiên cứu khoa học công nghệ với ứng dụng và chuyển
giao kết quả vào trong đời sống phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Các hoạt động này không chỉ nâng cao
vị thế, uy tín của ĐHQGHN mà còn thể hiện trách nhiệm đối với quốc gia của một
trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu đất nước.

Trang 18Tin hợp tác trong nước



NGÀY HỘI VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ 
UET JOB FAIR 2022

Trang 19Tin hợp tác trong nước

Tại buổi hội thảo: “Bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng”, sinh viên đã có dịp lắng
nghe các diễn giả đến từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn với kinh nghiệm từ 15-
20 năm trong lĩnh vực chuyên môn và tuyển dụng như: Ông Nguyễn Xuân Học –
thành viên Ban điều hành Giám đốc Công nghệ thông tin Ngân hàng Thương
mại cổ phần Quân đội; Ông Đinh Việt Hưng – Giám đốc khối Công nghệ và khối
Dữ liệu, Tập đoàn One Mount; Ông Hà Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản
trị Công ty Hệ thống công nghệ ETC. Các diễn giả đã giới thiệu, chia sẻ về việc
chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng khó
tính, kinh nghiệm nộp hồ sơ vào các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và
quốc tế. 

Sự kiện thứ hai của ngày hội là hội thảo “Giải tỏa cảm xúc tiêu cực – Lấy lại tự tin”.
Sự kiện có sự tham dự của diễn giả, chuyên gia tư vấn tâm lý PGS. TS Trần Thành
Nam – Chủ nhiệm khoa các Khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục. PGS. TS
Trần Thành Nam mong muốn sinh viên đưa ra vấn đề bản thân, chia sẻ thực sự,
không trầm trọng hóa vấn đề, tự tin hơn bước vào tương lai nghề nghiệp nhiều sự
biến động. 

Đây là hai buổi hội thảo “tiền” sự kiện của “Ngày hội việc làm Công nghệ UET Job
Fair 2022”. Từ đó sinh viên sẽ có những trải nghiệm và hoạt động tuyển dụng hiệu
quả tại UET Job Fair 2022 do Trường ĐHCN tổ chức vào ngày 29/06/2022 tới đây.
Chi tiết xem thêm tại đây.

Nằm trong chuỗi sự kiện “Ngày hội việc làm Công nghệ UET Job Fair 2022”, Trường
Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức hội thảo “Bí quyết chinh phục nhà tuyển
dụng” vào chiều ngày 18/06/2022 và hội thảo “Giải tỏa cảm xúc tiêu cực – Lấy lại tự
tin” vào chiều ngày 19/06/2022.

https://uet.vnu.edu.vn/huong-toi-su-kien-ngay-hoi-viec-lam-cong-nghe-uet-job-fair-2022/


Ngày 9/6/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS)
đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Sabre
Việt Nam (trực thuộc Tổng Công ty Hàng không
Việt Nam – Vietnam Airlines) về việc triển khai hợp
tác trong tuyển dụng sinh viên Nhà trường. Chi tiết
xem tại đây

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ tìm
việc làm cho sinh viên, trường Đại học Kinh tế (UEB)
đã có buổi ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty
Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam và kết
hợp tổ chức buổi workshop “Nghệ thuật giao tiếp
thành công” cho sinh viên UEB. Theo thoả thuận
hợp tác được ký kết, hai bên kỳ vọng sẽ hướng tới
mục tiêu chung là đào tạo, nghiên cứu và mở rộng
cơ hội việc làm sau cho sinh viên sau khi tốt
nghiệp. Chi tiết xem tại đây

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG KÍ KẾT HỢP TÁC VỀ TUYỂN DỤNG 
CHO SINH VIÊN

Trang 20Tin hợp tác trong nước

Ngày 19/6/2022, Trường Quốc tế đã tổ chức “Ngày hội việc làm – Job Fair 2022 – Your
Career We Care”. Sự kiện quy tụ 40 đơn vị tuyển dụng là các công ty, tập đoàn đa quốc gia
và các tổ chức quốc tế, và thu hút gần 2.000 sinh viên, cựu sinh viên các chương trình đào
tạo chất lượng cao học bằng tiếng Anh tại Hà Nội tham gia. Hai tuần trước sự kiện, sinh viên
được tham gia các workshop nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho buổi
phỏng vấn. Job Fair là sự kiện ngày hội việc làm thường niên của Trường Quốc tế nhằm quy
tụ và đón đầu hàng trăm cơ hội tuyển dụng lớn đến từ rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn
trong và ngoài nước. Đây là cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên, giúp các
bạn sinh viên có cơ hội giao lưu và tìm hiểu các thông tin tuyển dụng trực tiếp với các
doanh nghiệp. Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG QUỐC TẾ TỔ CHỨC 
“NGÀY HỘI VIỆC LÀM

JOB FAIR 2022” 

https://ulis.vnu.edu.vn/ky-ket-hop-tac-voi-dai-hoc-zurich-thuy-sy/
https://ulis.vnu.edu.vn/ky-ket-hop-tac-voi-dai-hoc-zurich-thuy-sy/
https://ulis.vnu.edu.vn/lam-viec-voi-cong-ty-sabre-viet-nam-ve-tuyen-dung-sinh-vien-ulis/
https://ueb.edu.vn/Tin-Tuc/UEB/UEB-tiep-tuc-%E2%80%9Cnoi-dai%E2%80%9D-danh-muc-don-vi-hop-tac-dao-tao-ky-nang-mem-va-co-hoi-viec-lam,-thuc-tap-cho-sinh-vien/32402
https://ulis.vnu.edu.vn/lam-viec-voi-cong-ty-sabre-viet-nam-ve-tuyen-dung-sinh-vien-ulis/
http://www.is.vnu.edu.vn/ngay-hoi-viec-lam-job-fair-2022-co-nhieu-diem-moi-va-dot-pha/


KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

Trang 21Tin hợp tác trong nước

Ngày 17/6/2022, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin PGS.TS. Trần Xuân Tú
và Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục GS.TS. Nguyễn Quý Thanh đã tiến
hành ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Nội dung ký kết tập
trung vào các nội dung về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển các
sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Theo đó, Viện Công nghệ Thông
tin sẽ hỗ trợ điều phối giảng viên giảng dạy các chương trình tại khoa Công
nghệ giáo dục, tiếp nhận sinh viên tham gia thực tập, nghiên cứu khoa học tại
các phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu của Viện. Bên cạnh đó hai bên sẽ
phối hợp cùng nhau thực hiện các đề tài, dự án về lĩnh vực khoa học giáo
dục, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong
các lĩnh vực của giáo dục như phát triển các ứng dụng học tập thích ứng và
cá nhân hóa cũng như chuyển đổi số trong giáo dục.



LỄ KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC 3 BÊN GIỮA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 

VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC
 
 

Trang 22Tin hợp tác trong nước

Ngày 09/06/2022, thoả thuận hợp tác giữa trường Đại học Việt Nhật (VJU),
trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và trường Đại học Việt
Đức (VGU) đã chính thức được ký kết. Buổi lễ có sự tham dự của các đại diện
Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị đến từ 03 trường đại học. 

Thành lập năm 2008, trường Đại học Việt Đức (VGU) là trường đại học công
lập của Việt Nam phát triển trong sự hợp tác chặt chẽ với Cộng hòa Liên bang
Đức. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là trường đại học
công lập được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ
giữa hai nước Việt Nam và Pháp với định hướng trở thành trường đại học xuất
sắc đẳng cấp quốc tế đào tạo về khoa học và công nghệ.

Việc ký kết mở ra cơ hội học tập, trao đổi học thuật cho các bạn trẻ đam mê
các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, kinh tế cũng như mong muốn trải
nghiệm và phát triển bản thân trong môi trường học tập, nghiên cứu quốc tế,
từ đó tiếp cận các cơ hội việc làm đa dạng trong tương lai.

Chi tiết xem thêm tại đây.

https://vju.ac.vn/tin-tuc/le-ky-thoa-thuan-hop-tac-giua-truong-dh-viet-nhat-truong-dh-khoa-hoc-va-cong-nghe-ha-noi-va-truong-dh-viet-duc-nd491.html


SEMINAR VỀ “CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN VÀ 
ỨNG DỤNG TRONG AN TOÀN THÔNG TIN”

Trang 23Tin hợp tác trong nước

Hội thảo đã trình bày hai báo cáo quan trọng. Báo cáo thứ nhất: “Công nghệ
Blockchain và bài toán Bảo mật thông tin cho hệ thống Blockchain” do ThS.
Nguyễn Thị Ngọc Hân, Phòng An toàn thông tin, Viện Công nghệ Thông tin, trình
bày. Báo cáo đã tổng hợp những kiến thức cơ bản về Blockchain giúp người
nghe có những hiểu biết căn bản về cấu trúc, đặc tính và các kỹ thuật mật mã sử
dụng trong hệ thống Blockchain. Đồng thời, báo cáo cũng trình bày các hình
thức tấn công vào hệ thống Blockchain và phân tích một nghiên cứu tình huống
về trường hợp Game Fi Axie bị hack gần đây.

Báo cáo thứ hai nêu vấn đề về: “Một số sản phẩm, dịch vụ và giải pháp an toàn
thông tin của VNPT” của ông Nguyễn Thế Đạt, Đại diện Trung tâm An toàn thông
tin VNPT. Báo cáo giới thiệu về Trung tâm An toàn thông tin VNPT và một số các
sản phẩm, dịch vụ và giải pháp thuộc VNPT Cyber Immunitynhư: VNPT MSS, VNPT
Pentest, VNPT DNS Protection, VNPT Smart IR, VNPT Audit, VNPT Threat
Intelligence,… đáp ứng đầy đủ nhu cầu đảm bảo an toàn thông tin của tất cả các
đối tượng khách hàng.

Ngày 27/05/2022, Viện công nghệ thông tin đã tổ chức buổi seminar về “Công nghệ
Blockchain và ứng dụng trong an toàn thông tin” với nhiều nội dung hấp dẫn, nhất
là trong bối cảnh các công nghệ blockchain đang được áp dụng rộng rãi hiện nay,
đặc biệt là trong an toàn thông tin. Buổi Seminar dưới sự chủ trì của TS. Lê Quang
Minh, Trưởng Phòng An Toàn thông tin, Viện Công nghệ Thông tin, được tổ chức trực
tuyến trên hệ thống zoom với sự tham gia của đông đảo nhà khoa học đến từ các
Trường đại học và các Viện nghiên cứu trên cả nước.



KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO 
NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH NĂM 2022

Trang 24Tin hợp tác trong nước

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác bồi

dưỡng giáo viên thường niên thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2022, từ 18/5

đến 22/6, Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Hải Phòng Yên Bái Hải Dương và Phú Thọ tổ chức khai giảng các khoá bồi dưỡng

giáo viên ngoại ngữ các cấp năm 2022. 

Chương trình năm nay sẽ kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp theo công thức 4 + 6

+ 1 + 3, bao gồm 4 buổi bồi dưỡng trực tuyến về khóa học trên hệ thống LMS, 6

ngày bồi dưỡng tập trung, 01 buổi kiểm tra đánh giá, và 3 ngày thực địa ngay tại

cơ sở giáo dục. Chương trình tập huấn bao gồm 3 nội dung chính là: Xây dựng

giáo án và mục tiêu bài giảng, phương pháp dạy học phân hóa, phát triển môi

trường học tập và sử dụng ngoại ngữ. Khóa bồi dưỡng không chỉ trang bị cho

các thầy cô những kiến thức, kinh nghiệm trong giảng dạy, mà còn giúp các thầy

cô có thể thấu hiểu những khó khăn và áp lực của những người ngày ngày miệt

mài đứng trên bục giảng. Để từ đó, các thầy cô càng thêm niềm đam mê với sự

nghiệp trồng người của mình.

https://ulis.vnu.edu.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-danh-cho-giao-vien-ngoai-ngu-hai-phong-nam-2022/
https://ulis.vnu.edu.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-giao-vien-ngoai-ngu-cac-cap-pho-thong-tinh-yen-bai-nam-2022/
https://ulis.vnu.edu.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-nang-cao-nang-luc-su-pham-cho-giao-vien-tieng-anh-so-gddt-hai-duong-nam-2022/
https://ulis.vnu.edu.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-nang-cao-nang-luc-su-pham-cho-giao-vien-cac-cap-pho-thong-tinh-phu-tho-nam-2022/


XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI KẾT NỐI GIỮA GIẢNG VIÊN VÀ 
CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Trang 25Tin hợp tác trong nước

Ngày 16/06/2022, Hội nghị kết nối mang tên: “Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp
trong trường đại học” với chủ đề về xây dựng mạng lưới kết nối giữa học viên
(cán bộ Nhà trường), chuyên gia huấn luyện và các doanh nghiệp đã diễn ra
thành công tốt đẹp cùng với sự tham gia nhiệt tình của các thầy cô Trường Đại
học Ngoại ngữ. Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động thuộc nhiệm vụ
“Nâng cao năng lực chuyên sâu cho một số đối tượng trong hệ sinh thái” do
Trường Đại học Ngoại ngữ chủ trì thực hiện thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844).

Mục tiêu của hoạt động kết nối nhằm cung cấp cho học viên – những người sẽ
trở thành huấn luyện viên hoặc cố vấn viên tương lai – những trải nghiệm và
kinh nghiệm thực tế trong quá trình huấn luyện và tham gia giải quyết vấn đề tại
doanh nghiệp, từ đó phát triển và dần hoàn thiện kĩ năng huấn luyện của mình.

Hội nghị được tổ chức tại tập đoàn Avi Group ở Hòa Lạc. Hội nghị lần này không
chỉ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm cũng như bí quyết truyền cảm hứng – kết
nối giữa sinh viên và giảng viên, mà còn là cơ hội để các thầy cô nâng cao
được năng lực tổ chức, thực hành kĩ năng đổi mới sáng tạo, làm việc đồng đội
và xử lý vấn đề cho sinh viên trong quá trình làm cố vấn, cũng như nhiều hoạt
động bổ ích khác.

Chi tiết xem tại đây

https://ulis.vnu.edu.vn/xay-dung-mang-luoi-ket-noi-giua-cac-thay-co-giao-va-chuyen-gia-huan-luyen-thuc-hanh-thuc-te-tai-cac-doanh-nghiep/


TỌA ĐÀM: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP, 
LUẬN VĂN, LUẬN ÁN TIẾN SĨ TỪ GÓC ĐỘ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trang 26Tin hợp tác trong nước

Ngày 10/6/2022, Bộ môn Quản lý Khoa học, Công nghệ và Đổi mới thuộc Khoa
Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức buổi
Tọa đàm: "Sự khác biệt giữa khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án tiến sĩ từ góc
độ phương pháp nghiên cứu khoa học" với sự tham gia của đông đảo cán bộ,
giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Khoa Khoa học Quản lí và các
khoa trong trường, cũng như sự quan tâm của nhiều cán bộ giảng dạy đến từ
các cơ quan thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Khoa học Công nghệ và
đổi mới.

PGS.TS. Vũ Cao Đàm, nguyên Viện trưởng Viện quản lý Chiến lược và Chính sách
Khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, đã đến tham dự và chia sẻ
về sự khác biệt giữa Luận án tiến sĩ với Luận văn thạc sĩ và Khóa luận tốt nghiệp.
Tiếp đó, các đại biểu, khách mời đã đặt các câu hỏi, bình luận, trao đổi rất sôi
nổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy của mình xung quanh chủ đề buổi
Tọa đàm. 

Kết thúc buổi Tọa đàm, PGS.TS Đào Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
khẳng định việc tổ chức các Tọa đàm, sinh hoạt khoa học trong thời gian tới sẽ
được Bộ môn cũng như Khoa KHQL quan tâm, đẩy mạnh, nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chi tiết xem tại đây

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/khoa-hoc/toa-dam-su-khac-biet-giua-khoa-luan-tot-nghiep-luan-van-luan-an-tien-si-tu-goc-do-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-21436.html


HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA: 
CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ VIỆT NAM -

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

Trang 27Tin hợp tác trong nước

Sáng ngày 11/6 vừa qua, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Tạp chí Thông tin và Truyền thông
(Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học cấp quốc gia
với chủ đề: “Chuyển đổi số báo chí - một số vấn đề lý luận và thực tiễn” nằm
trong khuôn khổ “Diễn đàn báo chí tháng 6” chào mừng kỉ niệm 97 năm Ngày
Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). 

Hội thảo gồm 2 phần chính. Phần 1: Chiến lược chuyển đổi số báo chí – tầm nhìn
2030; Phần 2: Chuyển đổi số báo chí Việt Nam – Những điểm nhìn thực tiễn. Hội
thảo lắng nghe các báo cáo tham luận, trao đổi, phát biểu rất sôi nổi của các
đại biểu. Nội dung các ý kiến trao đổi tập trung đi sâu vào các vấn đề chính của
báo chí Việt Nam hiện nay như: Những vấn đề đặt ra trong việc triển khai xây
dựng nền báo chí Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng, đa phương
tiện, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số, truyền thông thế giới. Những bài
toán đặt ra, đề xuất tới cơ quan quản lý nhà nước trong việc định hướng, dẫn dắt
chuyển đổi số báo chí, hỗ trợ các cơ quan báo chí trong quá trình thử nghiệm
công nghệ hiện đại để thay đổi mô hình quản lý, tác nghiệp, quy trình sản xuất,
v.v. nhằm tối ưu hoạt động, tạo ra sản phẩm chất lượng, cơ hội, doanh thu và
các giá trị gia tăng. 

Chi tiết xem tại đây

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/khoa-hoc/chuyen-doi-so-bao-chi-xu-huong-tat-yeu-trong-su-phat-trien-ben-vung-cua-bao-chi-truyen-thong-giai-doan-hien-nay-21439.html


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
HÀNH ĐỘNG VÌ ĐẠI DƯƠNG KHÔNG RÁC THẢI NHỰA

Trang 28Tin hợp tác trong nước

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm
2022, sáng ngày 4/6/2022, hơn 200 cán bộ và sinh viên khoa Địa chất - Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã về xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh
Nam Định làm sạch rác ở bãi biển. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động
tuyên truyền bảo vệ tài nguyên môi trường biển với trọng tâm: “Hành động vì đại
dương không rác thải nhựa”.

Cùng với cán bộ và sinh viên khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN còn có các cán bộ,
đoàn viên, học sinh Hà Nội và địa phương; cán bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều
tra Tài nguyên - Môi trường biển khu vực phía Bắc (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt
Nam), cán bộ Vườn quốc gia Xuân Thủy tham gia chương trình.

Ngoài hoạt động làm sạch bãi biển, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về
bảo vệ môi trường và tài nguyên biển cho sinh viên, học sinh phổ thông và người
dân địa phương, Ban tổ chức còn trưng bày nhiều tranh ảnh, mô hình, poster… có
chủ đề bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển, giảm thiểu rác thải
nhựa đại dương tại khu vực ven biển xã Giao Hải. 

Đoàn cũng tổ chức thực nghiệm nghiên cứu lấy mẫu rác thải nhựa ở địa phương
và nhận thức của người dân về tình hình ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, thăm
quan Vườn Quốc gia Xuân Thủy; tổ chức thi vẽ tranh, viết bài, làm clip cho học
sinh và sinh viên với nội dung liên quan đến chủ đề Biển và Đại dương.

Chi tiết xem tại đây

https://ulis.vnu.edu.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-nang-cao-nang-luc-su-pham-cho-giao-vien-cac-cap-pho-thong-tinh-phu-tho-nam-2022/
https://ulis.vnu.edu.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-nang-cao-nang-luc-su-pham-cho-giao-vien-cac-cap-pho-thong-tinh-phu-tho-nam-2022/
https://ulis.vnu.edu.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-nang-cao-nang-luc-su-pham-cho-giao-vien-cac-cap-pho-thong-tinh-phu-tho-nam-2022/
https://ulis.vnu.edu.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-nang-cao-nang-luc-su-pham-cho-giao-vien-cac-cap-pho-thong-tinh-phu-tho-nam-2022/
https://ulis.vnu.edu.vn/khai-giang-khoa-boi-duong-nang-cao-nang-luc-su-pham-cho-giao-vien-cac-cap-pho-thong-tinh-phu-tho-nam-2022/
http://hus.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/can-bo-va-sinh-vien-khoa-dia-chat-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-hanh-dong-vi-dai-duong-khong-rac-thai-nhua-88485.html#.Yr5p2XZBzIU


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THAM GIA 
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CÔNG ĐOÀN CỤM 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 
 

Trang 29Tin hợp tác trong nước

Ngày 27/5/2022 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị
thường niên Công đoàn cụm 5 Trường: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại
học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Khoa học Xã
hội & Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN).
Hội nghị thường niên năm 2022 do Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV
đăng cai tổ chức với chủ đề: “Vai trò của công đoàn trong việc tạo
động lực làm việc cho viên chức và người lao động tại các trường đại
học”.

Hội nghị đã nhận được 11 báo cáo tham luận. 05 tham luận tiêu biểu đã
được trình bày tại Hội nghị trong đó đại diện Trường KHTN, TS. Lê Hữu
Tuyến trình bày nội dung về “Trao quyền tự chủ trong nghiên cứu khoa
học và giảng dạy: góc nhìn từ một thành tố của động lực làm việc
trong trường đại học”.

Với những góc nhìn đa dạng, các tác giả đã đem đến Hội nghị những
góc nhìn mới, những phân tích và dẫn chứng sâu sắc về thực tiễn tạo
động lực cho cán bộ và viên chức các đơn vị, từ đó đưa ra những
khuyến nghị, giải pháp phù hợp nhằm tạo động lực cho viên chức và
người lao động.

Chi tiết xem tại đây

http://hus.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dang-va-cac-doan-the/truong-dhkhtn-tham-gia-hoi-nghi-thuong-nien-cong-doan-cum-5-truong-dai-hoc-nam-2022-87478.html#.Yr5o5XZBzIU


TRUNG TÂM THƯ VIỆN VÀ TRI THỨC SỐ
TIẾP ĐÓN CÁC ĐOÀN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC  
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Trong tháng 6, Trung tâm Thư viện
và Tri thức số tại Hòa Lạc đã tổ
chức tiếp đón các đoàn Thư viện
Bộ Công an, Thư viện Đại học RMIT
và đoàn Trung tâm Số - Đại học
Thái Nguyên đến thăm quan, làm
việc, tăng cường quan hệ giao lưu
hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa
các đơn vị.

THAM DỰ HỘI THẢO NALA - “XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ ĐẠI HỌC VÀ
SỬ DỤNG CHUNG TÀI NGUYÊN THÔNG TIN SỐ” 

Ngày 27/5/2022, Trung tâm Thư viện và Tri thức số đã tham dự Hội thảo “Khoa học xây
dựng TVS đại học và sử dụng chung tài nguyên thông tin số”. Đây là sự kiện được tổ
chức tại Trường Đại học Hồng Đức, thành phố Thanh Hóa.

Tham dự hội thảo, TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm đã có bài tham luận:
“Phát triển và quản trị thư viện số đại học dùng chung tại Trung tâm Thư viện và Tri thức
số", và đã trình bày tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 24 về Thư viện số Châu Á-Thái Bình
Dương (ICADL 2022), một sự kiện trong khuôn khổ hội thảo. Cũng tại hội thảo, ThS. Lê Bá
Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm đã có bài tham luận: “Quản lý lưu trữ, khám phá và chia
sẻ dữ liệu nghiên cứu với phần mềm Dataverse".

https://uet.vnu.edu.vn/huong-toi-su-kien-ngay-hoi-viec-lam-cong-nghe-uet-job-fair-2022/
https://uet.vnu.edu.vn/huong-toi-su-kien-ngay-hoi-viec-lam-cong-nghe-uet-job-fair-2022/
https://uet.vnu.edu.vn/huong-toi-su-kien-ngay-hoi-viec-lam-cong-nghe-uet-job-fair-2022/
https://uet.vnu.edu.vn/huong-toi-su-kien-ngay-hoi-viec-lam-cong-nghe-uet-job-fair-2022/


TIN GIAO LƯU 
- HỌC BỔNG



CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT – MỸ GIỮA SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC COE (HOA KỲ) VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Trang 32Tin giao lưu

Trường Đại học COE (Hoa Kỳ) là đối tác lâu năm của Trường ĐH Ngoại ngữ. Hai
trường hàng năm đều có hoạt động trao đổi sinh viên – giáo viên, giao lưu văn
hóa & ngôn ngữ. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, trường Đại học COE chọn
Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong học kỳ trải nghiệm văn hóa quốc tế của sinh
viên trường. 

Sáng 31/5/2022, đoàn sinh viên của Trường Đại học COE đã tham quan Bảo tàng
Dân tộc học cùng với thầy trò lớp Văn hóa & Chính trị trong doanh nghiệp –
Chương trình Quốc tế ngành Kinh tế – Tài chính. Qua các khu trưng bày cùng với
khu vườn Kiến trúc dân gian trong Bảo tàng, các bạn được tìm hiểu về các vùng
văn hóa khác nhau của 54 dân tộc Việt Nam. Thời gian buổi chiều đã diễn ra
hoạt động giao lưu văn hóa thông qua các trò chơi dân gian Việt Nam với sinh
viên khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ: bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, chiếc
ghế âm nhạc…và kết thúc bằng Trang trí nón lá Việt Nam – đồng thời là quà tặng
kỉ niệm của trường ĐH Ngoại ngữ.

Chi tiết xem tại đây.

https://ulis.vnu.edu.vn/chuong-trinh-giao-luu-van-hoa-viet-my-doan-sinh-vien-truong-dh-coe-hoa-ky-va-sinh-vien-chuong-trinh-quoc-te-truong-dh-ngoai-ngu-nganh-kinh-te-tai-chinh-nam-2022/


SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
GẶP GỠ HỮU NGHỊ THANH NIÊN VIỆT NAM – TRUNG QUỐC NĂM 2022
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Ngày 22/06/2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS
Trung Quốc đã tổ chức chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam –
Trung Quốc năm 2022 với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”. Tham
dự chương trình có hơn 90 đại biểu là thanh niên, sinh viên, nhà ngoại giao trẻ
tiêu biểu của hai nước. Trong đó có 5 đại biểu là sinh viên Trường Đại học Ngoại
ngữ: 

1. Sinh viên Nguyễn Thị Hà Trang – Phó Bí thư Đoàn trường ĐHNN, Bí thư Liên chi
Đoàn Khoa NN&VH Trung Quốc 
2. Sinh viên Đỗ Minh Phương – Ủy viên BCH Đoàn trường ĐHNN, ĐHQGHN, Phó Chủ
tịch Hội sinh viên Trường ĐHNN
3. Sinh viên Nguyễn Thị Hà Ngân – Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật AC4U, TOP 10 Nhịp
cầu Hán ngữ Thế giới 
4. Sinh viên Bùi Hồng Vân – Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường
Đại học Ngoại ngữ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện CEO của trường Đại
học Ngoại ngữ 
5. Sinh viên Trần Thị Hải Xuyên – Giải nhất cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 19
khu vực Miền Bắc miền Trung Việt Nam
 
Trong chương trình, các đại biểu thanh niên được nghe chuyên gia hai nước
chia sẻ về “Công tác xây dựng tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đoàn” và “Lịch sử
phong trào thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Ở chuyên đề thảo luận về xây
dựng các tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, phía Việt Nam trình bày tham luận
“Xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động”, phía Trung Quốc có tham luận “Tăng cường
xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn”.



Kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2022, tất cả sinh viên quốc tế theo học chương trình
thạc sĩ tại Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) sẽ nhận được học bổng quốc tế bao gồm
chi phí ăn ở (ký túc xá) và sinh hoạt phí.

Viện Pháp ngữ Quốc tế (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số
95 / QĐ-IFI ngày 08/6/2022 về việc cấp học bổng chi phí ăn ở và sinh hoạt cho tất
cả sinh viên quốc tế trúng tuyển chương trình Thạc sĩ, niên khóa 2022-2023:

Học bổng bao gồm:
Chỗ ở tại Kí túc xá Đại học Quốc gia Hà Nội;
Chi phí sinh hoạt.

Thời gian cấp học bổng: Học bổng được cung cấp cho chương trình giáo dục
toàn thời gian, không quá 16 tháng.

Học bổng áp dụng cho chương trình sau

Thạc sĩ Khoa học Máy tính
Thạc sĩ tài chính ngân hàng
Thạc sĩ truyền thông

HỌC BỔNG CỦA VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ
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ONLINE SPACE SUMMER SCHOOL ON TOPIC 
“LABOR SHORTAGE ON THE MOON”

1-9 AUGUST 2022

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG NGA

TRƯỜNG HÈ ONLINE VỀ KHÔNG GIAN
CHỦ ĐỀ: THIẾU LAO ĐỘNG TRÊN MẶT TRĂNG 

1 - 9/8/2022
 

Trong khuôn khổ trường hè, sinh viên sẽ tham dự các bài giảng sôi nổi và nhiều thông tin
của các diễn giả khách mời và tham gia cuộc thi marathon của dự án dưới sự giám sát
của các chuyên gia hàng đầu của Học viện hàng không Nga (MAI).

Cuộc thi marathon trong dự án là gì?

Sinh viên sẽ được chia thành các nhóm và được giao nhiệm vụ giống nhau (như làm thế
nào để thu thập 1 lít nước, làm thế nào để xây dựng một căn cứ mặt trăng, hoặc phát
triển một khái niệm về Internet mặt trăng, v.v.). Nhóm đưa ra giải pháp tốt nhất sẽ giành
được giải thưởng.

Các thông tin khác?

Các chuyên gia sẽ phỏng vấn và thuyết trình về chủ đề chính. Sẽ có các lớp học thêm về
kỹ năng mềm.

Giảng viên là ai?

Các giáo sư của MAI, khách mời và các nhà khoa học trẻ đến từ Nga, Trung Quốc và Ấn
Độ sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ và trả lời các câu hỏi.

Những ai được mời tham gia?

Học viện hàng không Nga trân trọng mời các sinh viên có kiến thức nền tảng về toán học
và vật lý.
Tuổi: 18-25

Thông tin chi tiết và đăng ký có tại https://mai-school.ru/
Liên hệ trực tiếp tại:  summerschool@mai.ru
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Khoa Y, Trường Đại học Tsukuba sẽ tổ chức Chương trình Nghiên cứu Mùa hè
(SRP) lần thứ 12. Chương trình năm nay có hai cấu phần: SRP Online, được tổ
chức trực tuyến vào tháng 7 năm 2022 và SRP Plus, sẽ được tổ chức tại chỗ ở
Tsukuba vào tháng 10 năm 2022.

SRP Online: 8 - 15 tháng 7
Những người tham gia được lựa chọn sẽ có cơ hội khám phá các nghiên cứu
y sinh mới nhất tại Tsukuba (video theo yêu cầu), và tham gia thảo luận trực
tiếp với các nhà nghiên cứu chuyên gia, đồng thời tham gia các sự kiện xã
hội và văn hóa. Sinh viên phải là sinh viên đại học (không bao gồm sinh viên
năm thứ nhất) hoặc sinh viên sau đại học (chương trình Thạc sĩ) chuyên
ngành khoa học đời sống hoặc các lĩnh vực liên quan.

SRP Plus: 10 - 28 tháng 10
Sinh viên dự định nộp hồ sơ cho các chương trình sau đại học của trường
(Chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về Khoa học Y tế, Chương trình Sinh học
Con người hoặc Chương trình Nhân văn cho kỳ học mùa xuân hoặc mùa thu
2023) có thể đăng ký SRP Plus. Sinh viên đủ điều kiện được mời đến Tsukuba
để thực hiện một dự án nghiên cứu ngắn trong phòng thí nghiệm trong 3
tuần bắt đầu từ ngày 10 - 28 tháng 10 năm 2022. Sinh viên muốn đăng ký SRP
Plus phải nộp hồ sơ và tham gia SRP 2022 Online.

Hồ sơ nộp trực tuyến tại: https://www.tsukubamed.org/srp2022 bắt đầu từ
ngày 10 tháng 6 năm 2022.

Thắc mắc về chương trình vui lòng liên hệ: med.office@md.tsukuba.ac.jp

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU MÙA HÈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TSUKUBA 2022
TSUKUBA SUMMER RESEARCH PROGRAM 2022
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Đại học Quốc gia Seoul (SNU) thông báo Học bổng SNU President Fellowship
(SPF) cho học kỳ Mùa xuân 2023.

Học bổng SNU President Fellowship (SPF) cung cấp cho các giảng viên của
các trường đại học lớn ở các nước đang phát triển (khu vực Châu Á, Châu
Phi, Nam Mỹ sẽ được ưu tiên) theo đuổi bằng Tiến sĩ  tại SNU.

Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến thông qua
Trang web của Văn phòng Tuyển sinh SNU (https://en.snu.ac.kr/admission)
trong khoảng thời gian trước hạn nộp hồ sơ.

Chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại đây

Ứng viên nên tham khảo “Hướng dẫn tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế”
đính kèm và lưu ý về thời gian nhập học.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SNU theo số + 82-2-880-2519 hoặc qua email
tại intlscholarship@snu.ac.kr.

HỌC BỔNG SNU PRESIDENT FELLOWSHIP
ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL NĂM 2023
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