Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỌC THAMMASAT VÀ ĐẠI HỌC MAHIDOL,
THÁI LAN

Thời gian qua, 2 khoa đã phối hợp tổ
chức các seminar để sinh viên được
làm quen và rèn luyện kỹ năng nghiên
cứu khoa học. Những nghiên cứu xuất
sắc sẽ được tham gia cuộc thi lớn
mang tên Best Seminar Papers do Đại
học Thammasat tổ chức. Đây là
phương pháp hữu hiệu để nhà trường
khuyến khích sinh viên làm nghiên cứu
khoa học và tập trình bày nghiên cứu
của mình tại các hội thảo, trau dồi
thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích.

Vừa qua, đoàn công tác của Khoa Kinh tế Phát
triển - Trường Đại học Kinh tế (UEB – FDE) do
Trưởng khoa PGS.TS Nguyễn An Thịnh cùng các
giảng viên đã có chuyến thăm và làm việc tại khoa
Kinh tế, khoa Khoa học xã hội - Đại học Thammasat
và khoa Khoa học xã hội & Nhân văn – Đại học
Mahidol để tăng cường hợp tác các hoạt động
trong nghiên cứu học thuật, các khóa học ngắn
hạn và trao đổi sinh viên, giảng viên giữa các bên.
Tiếp đón đoàn, PGS.TS Sicha Thubdimphun, Giám
đốc Đối ngoại Khoa Kinh tế - Đại học Thammasat
bày tỏ sự vui mừng khi có cơ hội đón đoàn và làm
việc trực tiếp tại trường sau một loạt các sự kiện
chung giữa hai khoa được tổ chức trực tuyến. Đây
cũng là dịp để cán bộ các bên gặp nhau sau các
hoạt động trước đó
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Cũng tại Đại học Thammasat, đoàn đã
tới thăm và làm việc với khoa Khoa
học Xã hội. Trong cuộc họp, PGS.TS
Nguyễn
An
Thịnh
và
PGS.TS.
Passapong Sripicharn, Chủ nhiệm
khoa Khoa học Xã hội đã thống nhất sẽ
đẩy mạnh các chương trình giao lưu
học thuật giữa sinh viên và giảng viên
hai khoa như: các chương trình trao
đổi tín chỉ, các khóa học ngắn hạn,
chương trình tham quan, thực tế
Xem thêm tại đây

