
Để kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (24/7/2002 – 24/7/2022), Trường Quốc tế đã tổ chức
chuỗi các sự kiện sôi nổi, đáng nhớ. 
  
Cụ thể, ngày 18/7/2022, Trường Quốc tế đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ quốc tế – International
Week”, thu hút sự quan tâm của toàn thể các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên nhà
trường. Chương trình gồm các hoạt động phong phú, đa dạng, thể hiện được những nét đặc
trưng của Trường Quốc tế. Các hoạt động chính gồm có: Triển lãm ảnh “VNU-IS: Ngày ấy - bây
giờ” giới thiệu quá trình 20 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường trên các chặng đường
đã qua. Triển lãm sách chuyên ngành trưng bày, giới thiệu sách của 15 chương trình đào tạo
cùng các cây tri thức. Gian triển lãm khoa học – công nghệ giới thiệu thành tựu, kết quả đạt
được của Trường trong giai đoạn 2016-2021. Gian triển lãm đào tạo giới thiệu kết quả có được
trên lĩnh vực đào tạo qua 20 năm xây dựng và phát triển. Gian hàng “The Pieces of the Globe”
giới thiệu về văn hóa và nét đặc trưng của sinh viên quốc tế đang học tại Trường. Chi tiết xem
tại đây

Ngày 22/7/2022, Trường Quốc tế đã tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 20 năm Ngày Truyền thống.
Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo.
Tham dự chương trình có Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu, GS.TSKH Đào Trọng Thi – nguyên Giám
đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (giai đoạn 1998 – 2001), GS.TS Nguyễn Hữu Đức –
Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch sáng lập Viện UPM, đại diện lãnh đạo các ban chức
năng trong ĐHQGHN, các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN, các trường đại học đối tác nước
ngoài, các đơn vị đối tác là các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chi tiết xem tại
đây 
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