
KHAI GIẢNG KHÓA 
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN QUỐC VÀ
KHÓA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Ngày 1/7/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức lễ khai giảng khóa Bồi dưỡng giáo viên
tiếng Hàn Quốc năm 2022 với sự tài trợ của Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. Hồ Chí Minh
trực thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc, cơ quan đại diện Bộ Giáo dục Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh.
Khóa bồi dưỡng có sự tham gia giảng dạy của các nhà giáo đầu ngành trong lĩnh vực Phương
pháp giảng dạy tiếng Hàn Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc đến từ cả Hàn Quốc và Việt Nam. Khóa
học gồm các học phần lý thuyết và thực hành về giảng dạy tiếng Hàn. Theo kế hoạch, sau khi
hoàn thành 34 tín chỉ trong khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
(do Trường Đại học Giáo dục cấp) và chứng chỉ giảng dạy tiếng Hàn (do Trường Đại học Ngoại
ngữ và Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. Hồ Chí Minh cấp). Chi tiết xem tại đây

Ngày 05/07/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức lễ khai giảng khóa học Ngôn ngữ và
Văn hóa Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Keimyung (Hàn Quốc) năm 2022. Đây là khóa
học nằm trong khuôn khổ ký kết thỏa thuận chung giữa hai trường đã được triển khai 6 khóa
trước đó. Năm 2022, khóa học tiếp tục được tái khởi động sau thời gian gián đoạn bởi dịch
Covid-19. Đến dự lễ khai giảng có PGS. TS. Lâm Quang Đông – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS.
Trần Thị Hường – Trưởng khoa NN&VH Hàn Quốc, ThS. Nguyễn Thùy Dương – Phó Trưởng khoa
NN&VH Hàn Quốc, các thầy cô tham gia giảng dạy, tình nguyện viên và đặc biệt là 14 sinh viên
đến từ Trường Đại học Keimyung. Chi tiết xem tại đây
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