
Ngày 16/05/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ đã có buổi tiếp và làm việc với ông
Hasegawa Keiichi – Chủ tịch Hội đồng Học
viện EHLE (Nhật Bản). Trước đó, ngày
19/8/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ và
Học viện EHLE đã ký kết biên bản ghi nhớ
hợp tác theo hình thức trực tuyến.

Tiếp nối buổi làm việc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn
Minh và Chủ tịch Hội đồng Học viện EHLE
Hasegawa Keiichi đã có những trao đổi chi
tiết hơn về hình thức học tập, nội dung
chương trình học cùng nhiều những vấn đề
liên quan xoay quanh chương trình ngắn
hạn này. Đồng thời, hai bên cũng đưa ra
những đề xuất hợp tác mới. Thông tin chi
tiết xem thêm tại đây

THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI HỌC VIỆN EHLE, NHẬT BẢN
VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH, LIÊN BANG NGA

 

Tin hợp tác quốc tế

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Trường Quốc
tế (VNU-IS) đã có buổi làm việc trực tuyến
với Trường Đại học Tài chính (FinU), Liên
bang Nga. Tham dự buổi làm việc có đại
diện của FinU (Liliya V. Prikhodko, Trưởng
phòng Hợp tác quốc tế) và đại diện VNU-
IS (TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Trưởng
phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác
phát triển). 

Tại buổi làm việc, các đại diện của FinU và
VNU-IS đã giới thiệu về trường mình cũng
như tìm hiểu khả năng hợp tác giữa hai
bên. Các bên cũng đã thảo luận chuyên
sâu về các vấn đề như chương trình
chuyển tiếp, chương trình trao đổi,
chương trình cấp bằng kép, v.v., đặc biệt
là tìm hiểu khả năng phát triển một số
chương trình chuyển tiếp để cung cấp
cho sinh viên VNU-IS nhiều cơ hội chuyển
tiếp. 
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