
Từ ngày 7 đến ngày 9/10/2022, Trường
Đại học Ngoại Ngữ (ULIS) phối hợp với các
đơn vị đã tổ chức Hội thảo quốc tế
“Nghiên cứu & giảng dạy ngôn ngữ và
văn hóa Đức thời đại 4.0 ở Đông Nam Á:
Lý luận và thực tiễn” theo hình thức kết
hợp. Đây là sự kiện quan trọng nhân kỷ
niệm 30 năm tiếng Đức được đưa vào
giảng dạy tại ULIS (1992-2022); kỷ niệm 5
năm thực hiện Chương trình đào tạo liên
kết thạc sĩ Ngôn ngữ Đức giữa ULIS và ĐH
Leipzig; đánh dấu 10 năm hợp tác đầy ý
nghĩa trong nghiên cứu và giảng dạy
tiếng Đức giữa ULIS và ĐH Leipzig. Hoạt
động này cũng nằm trong khuôn khổ Hội
thảo khoa học quốc gia năm 2023
“Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn
ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”
(UNC2023)... Xem thêm
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Ngày 15/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ
(ULIS) phối hợp với Hiệp hội giảng dạy Hán ngữ
quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương đã tổ chức
Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy Hán ngữ
quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương” lần thứ 13
với chủ đề “Đổi mới triết lí, hướng đi và phương
pháp giảng dạy Hán ngữ quốc tế” (APC-TCIL13).
APC-TCIL là hội thảo thường niên của Hiệp hội
giảng dạy Hán ngữ khu vực Châu Á-Thái Bình
Dương. Hội thảo lần này được tổ chức nhằm
tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng
dạy Hán ngữ, đặc biệt là kinh nghiệm khắc
phục khó khăn trong và sau thời gian dịch
bệnh, nâng cao năng lực giảng dạy, thúc đẩy
sự nghiệp giảng dạy Hán ngữ quốc tế. Với kinh
nghiệm nhiều lần tổ chức, hội thảo đã trở thành
diễn đàn uy tín, hấp dẫn và truyền cảm
hứng của các nhà khoa học, chuyên gia, học
giả, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu
sinh và những người tâm huyết với sự nghiệp
giảng dạy và nghiên cứu Hán ngữ tại khu vực
và Việt Nam... Xem thêm
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