
Ngày 04/07/2022, đoàn cán bộ và giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN)đã tham dự Lễ
kỷ niệm 5 năm Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế “Tiếng Đức như một ngoại ngữ và
ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức” và “Ngôn ngữ Đức“ giữa Trường Đại học
Leipzig và Trường Đại học Ngoại ngữ tại trụ sở chính của Trường Đại học Leipzig, Cộng hòa Liên
bang Đức. 

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, GS. TS. Middell đã nhắc lại sự nỗ lực của cả hai bên trong việc xây
dựng Đề án mở chương trình đào tạo liên kết quốc tế do hai bên cùng cấp bằng, đào tạo trình
độ thạc sĩ chuyên ngành “Ngôn ngữ Đức” và “Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ
hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức” giữa hai trường. Khẳng định đây là chương trình liên kết đào
tạo thạc sĩ đầu tiên của Trường Đại học Leipzig với đối tác khu vực Đông Nam Á, Giáo sư nhận
định qua 5 năm hợp tác liên kết đào tạo, Trường Đại học Leipzig cũng học hỏi được từ đơn vị đối
tác trong cách thức vận hành và quản lý chương trình đào tạo. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS. TS. Hà Lê Kim Anh bày tỏ những ấn tượng về Trường Đại học
Leipzig, nhấn mạnh sự nỗ lực của cả hai bên trong hợp tác đào tạo. Đặc biệt là trong giai đoạn
dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hai bên vẫn nỗ lực tối đa nhằm hỗ trợ học viên hoàn thành
chương trình học tập của mình. 

Trong chuyến đi này, bên cạnh việc tham dự Lễ kỷ niệm 5 năm Chương trình đào tạo thạc sĩ liên
kết quốc tế, đoàn cán bộ và học viên đã gặp mặt đội ngũ lãnh đạo và quản lý của Trường Đại
học Leipzig, làm việc với Ban Hơp tác quốc tế, giới thiệu về hợp tác phát triển của trường ĐHNN,
trao đổi về Quản lý chất lượng, báo cáo về giảng dạy, tìm hiểu về công tác quản trị đại học, trao
đổi về gia hạn và phát triển chương trình liên kết đào tạo, làm việc với Viện Ngôn ngữ học ứng
dụng và Dịch thuật, tham quan thư viện, tham quan khuôn viên nhà trường và thành phố
Leipzig. Trong chương trình làm việc, đoàn được tìm hiểu về lịch sử, quy mô, hoạt động quản lý
đào tạo và nghiên cứu, hợp tác phát triển của Trường Đại học Leipzig và quan hệ hợp tác với
Trường ĐHNN cũng như với các đối tác khác. Chi tiết xem tại đây
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