
Ngày 7/10/2022, tại Học viện Viettel đã
diễn ra Hội thảo khoa học “Dạy và học
ngoại ngữ thời kỳ chuyển đổi số trong
các học viện, trường quân đội”. Hội
thảo do Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham
mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và
Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS) hợp tổ
chức và nằm trong khuôn khổ Hội thảo
Quốc gia “Nghiên cứu & giảng dạy
ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại
Việt Nam” (UNC2023). Phát biểu khai
mạc, Thiếu tướng, TS. Trần Ngọc Thanh
– Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ
Tổng tham mưu, Quân đội Nhân dân
Việt Nam cho biết Chuyển đổi số đã,
đang và sẽ là xu thế phát triển tất yếu
của tất cả các quốc gia, ngành, lĩnh
vực, trong đó có giáo dục và đào tạo...
Xem thêm

Nhằm tăng cường hợp tác, khai thác
và phát huy thế mạnh của các bên,
đóng góp chung cho sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện kế
hoạch hợp tác và phát triển của
Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS), thực
hiện kế hoạch Hội thảo UNC2023, trong
hai ngày 05, 06 tháng 10 năm 2022, tại
Học viện Viettel, Trường ULIS phối hợp
với Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham
mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ
chức khóa tập huấn Dạy và học ngoại
ngữ thời kỳ chuyển đổi số trong các
học viện, trường quân đội.

Đây là một hoạt động trong chuỗi các
sự kiện thuộc Hội thảo khoa học quốc
gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại
ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt
Nam” (UNC2023) được tổ chức phối
hợp với các đơn vị ngoài Trường... 
Xem thêm
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https://ulis.vnu.edu.vn/unc2023-hoi-thao-khoa-hoc-day-va-hoc-ngoai-ngu-thoi-ky-chuyen-doi-so-%20trong-cac-hoc-vien-truong-quan-doi/
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