
Ngày 20/7/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS) đã tiếp và làm việc với Giám đốc Tổ chức Đại
học Pháp ngữ – khu vực Châu Á Thái Bình Dương (AUF) – ông Laurent Sermet. Đây là buổi làm
việc chính thức đầu tiên tại ULIS kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5 năm 2022. Từ nhiều năm
nay, AUF và ULIS có mối quan hệ chặt chẽ. AUF hỗ trợ khoa Pháp trong việc bồi dưỡng giáo viên
và tổ chức các hoạt động văn hoá, đào tạo dành cho sinh viên. Phát biểu trong buổi làm việc,
Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông mong muốn AUF hỗ trợ ULIS trong việc chuyển giao tri thức
và công nghệ trong dạy-học ngoại ngữ. Phó Hiệu trưởng cũng bày tỏ mong muốn AUF hỗ trợ để
Trung tâm Nghiên cứu Pháp ngữ thuộc Khoa NN&VH Pháp hiện nay có thể phát triển thành
trung tâm nghiên cứu lớn về Pháp ngữ và bằng Pháp ngữ trong Việt Nam và khu vực. Đồng thời
AUF có thể giúp giảng viên, nhà nghiên cứu của ULIS tiếp cận với các tạp chí khoa học Pháp
ngữ, tăng khả năng công bố quốc tế. Ông Laurent Sermet nhấn mạnh một trong những mảng
trọng tâm của AUF hiện nay là đổi mới sáng tạo theo hướng mở ra thế giới, tăng cường kết nối
với doanh nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên. Chi tiết xem tại đây

Ngày 8/7/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiếp đoàn công tác đến từ Đại học Complutense
Madrid (Tây Ban Nha) đến làm việc và thảo luận về các hoạt động hợp tác tiềm năng giữa hai
bên. Tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông vui mừng chào đón đoàn công tác và
tin tưởng rằng buổi làm việc sẽ góp phần đem lại nhiều cơ hội trao đổi và tham gia các khóa
học bồi dưỡng tiếng Tây Ban Nha tại Complutense Madrid cho sinh viên ULIS. Chi tiết xem tại
đây
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https://ulis.vnu.edu.vn/truong-dai-hoc-ngoai-ngu-tiep-va-lam-viec-voi-giam-doc-to-chuc-dai-hoc-phap-ngu-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong/
https://ulis.vnu.edu.vn/tim-kiem-them-co-hoi-di-trao-doi-tai-tay-ban-nha-cho-sinh-vien/

