
CHUỖI SỰ KIỆN KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 
HỢP TÁC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (PHER) 

"ĐHQGHN được thụ hưởng nhiều từ Dự án PHER cho chiến lược phát triển" - Đó là phát biểu của
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân tại Hội thảo: “Xây dựng cộng đồng PHER" -
sự kiện đầu tiên của chuỗi Hội thảo mùa hè PHER diễn ra vào 25-26/07/2022 tại Thành phố Hồ
Chí Minh, đánh dấu sự khởi động của chuỗi sự kiện tiếp nối tại Đại học Đà nẵng vào 28/7 và tại
ĐHQGHN vào 29/7. Chuỗi Hội thảo Mùa hè, dự kiến được tổ chức hàng năm trong thời gian diễn
ra dự án, được kỳ vọng trở thành một diễn đàn để lãnh đạo, học giả của các đại học trong và
ngoài nước, lãnh đạo các bộ ngành của Việt Nam đối thoại, chia sẻ quan điểm, tìm kiểm giải
pháp cho các vấn đề trọng yếu của giáo dục đại học Việt Nam. 

Tin hợp tác quốc tế

Tiếp nối chuỗi sự kiện, vào ngày 29/7, ĐHQGHN đã
đồng tổ chức Hội thảo mùa hè tại Tổ hợp giảng
đường HT1 - HT2. Đây là sự kiện học thuật đầu tiên
tổ chức tại khu giảng đường mới của ĐHQGHN tại
Hòa Lạc. Sự kiện quy tụ hơn 200 nhà quản lý và
nhà giáo dục của ĐHQGHN cùng hàng chục
chuyên gia nước ngoài từ Đại học Indiana và các
trường đối tác tại Mỹ. Sau Chuỗi hội thảo này, ngày
01/08/2022, ĐHQGHN đã chủ trì sự kiện khai mạc
chính thức của Dự án Hợp tác Đổi mới giáo dục
Đại học với sự tham gia của các cơ quan, Bộ,
ngành của Mỹ và Việt Nam.
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https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N31206/dHQGHN-duoc-thu-huong-nhieu-tu-Du-an-PHER-cho-chien-luoc-phat-trien.htm
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