
Ngày 5/10/2022, Trường Đại học Ngoại
(ULIS) đã đón tiếp và làm việc với bà
Sophie Maysonnave – Tham tán Văn
hoá và Hợp tác, Đại sứ quán Pháp tại
Việt Nam. Phát biểu trong buổi làm
việc, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông
đã giới thiệu về lịch sử đào tạo tiếng
Pháp của Nhà trường cùng thành tựu
đạt được suốt 60 năm qua. Trong
những năm gần đây, Nhà trường cũng
tích cực triển khai nhiều đổi mới trong
các hoạt động như: bồi dưỡng tiếng
Pháp cho cán bộ giảng viên, định
hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngay
từ năm nhất, khuyến khích sinh viên
phát triển các dự án đổi mới sáng tạo…
Xem thêm 

Ngày 06/10/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ (ULIS) đã tiếp và làm việc với Đoàn
lãnh đạo cấp cao Đại học Queensland
(Úc) để thảo luận các chương trình hợp
tác tiềm năng giữa hai bên. Tiếp và làm
việc với đoàn có Phó Hiệu trưởng Lâm
Quang Đông và Phó Hiệu trưởng Hà Lê
Kim Anh cùng đại diện lãnh đạo các
phòng khoa có liên quan. 
Trong buổi làm việc, đại diện hai trường
đã trao đổi về việc mở rộng các chương
trình hợp tác về giảng dạy, nghiên cứu
đặc biệt trong lĩnh vực TESOL, ngôn ngữ
học và văn hóa. Bên cạnh đó, Phó Hiệu
trưởng Lâm Quang Đông cũng mong
muốn nhận được sự hỗ trợ đào tạo cho
các giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ
tại Đại học Queensland nhằm nâng cao
chất lượng giảng dạy và phát triển kiến
thức doanh nghiệp cũng như khoa học
xã hội... Xem thêm
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