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CỦA HỘI ĐỒNG ANH

Sáng ngày 21/7 vừa qua, GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn (ĐHKHXH&NV), đã chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của Hội đồng Anh tại Việt Nam (British
Council Vietnam) do bà Donna McGowan, Giám đốc quốc gia, làm trưởng đoàn. 

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn đã gửi lời cảm ơn đến cá nhân
bà Donna McGowan cũng như đội ngũ lãnh đạo của Hội đồng Anh tại Việt Nam đã dành sự ưu ái,
quan tâm và đặt quan hệ hợp tác với Trường ĐHKHXH&NV. 

Đại diện cho Hội đồng Anh tại Việt Nam, bà Donna McGowan bày tỏ sự vui mừng khi được đến
thăm và nhận được sự đón tiếp rất trọng thị của Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị trong trường.
Hội đồng Anh mong muốn được hợp tác toàn diện với nhà trường trên nhiều lĩnh vực: đào tạo
(nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên, giảng viên), nghiên cứu khoa học (tổ chức các hội
thảo quốc tế) và giới thiệu cơ hội du học. 

Bà Donna MCGowan thay mặt cho Hội đồng Anh tại Việt Nam đã trao chứng nhận Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trong những đơn vị được tổ chức kì thi cấp chứng chỉ IELTS
của Hội đồng Anh. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác hiệu quả giữa hai đơn vị
và cũng là tạo điều kiện rất thuận lợi cho sinh viên, cán bộ của trường trong việc học tập và thi
chứng chỉ IELTS của một tổ chức rất có uy tín, được quốc tế công nhận. Chi tiết xem tại đây.

Tin hợp tác quốc tế
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