
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI 
ĐẠI HỌC TÂY ÚC

Ngày 21/6, Trường Đại học Y Dược đã tổ chức ký kết với Đại học Tây Úc. Hai bên đã cùng đưa ra
những thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. 

Tham dự lễ ký kết về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc; TS.
Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển. Về phía Trường Đại học Y Dược có GS.TS
Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng; PGS.TS Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Đinh Đoàn Long, Phó
Hiệu trưởng cùng các Trưởng phòng, bộ môn liên quan. Về phía Đại học Tây Úc có sự tham dự
của giáo sư Jennifer Howell, Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế; Bà Milly Ingate, Phó
Giám đốc Văn phòng Kết nối toàn cầu; Ông Dave Connell, Cố vấn Quốc tế hóa, Văn phòng Kết
nối toàn cầu; Giáo sư Yinong Liu, Giáo sư Kỹ thuật và bà Võ Thủy, Giám đốc Phát triển kinh
doanh Giáo dục và Đào tạo. 

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Y Dược đã giới thiệu các thế mạnh, thành tựu, các chương
trình hợp tác quốc tế, đồng thời bày tỏ vinh dự khi hai bên ký kết hợp tác. Hai đơn vị đã đi đến
thống nhất ký thỏa thuận hợp tác, trở thành đối tác chiến lược, hỗ trợ nhau trong các sự kiện,
kết nối đào tạo và nghiên cứu trên các lĩnh vực liên quan. 

GS.TS Lê Ngọc Thành hy vọng rằng hợp tác này sẽ tạo điều kiện để khuyến khích trao đổi giảng
viên, sinh viên giữa hai trường, thúc đẩy hơn nữa việc trao đổi tài liệu, dữ liệu học thuật và phát
triển các hoạt động nghiên cứu chung. 

Tin hợp tác quốc tế
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