
Tham dự hội nghị có các đại biểu đến từ Bộ KH&CN, ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ
cũng như các thầy cô, sinh viên quan tâm. Tiếp nối chương trình là diễn đàn chia sẻ hữu
ích của của các chuyên gia, giảng viên, tổ chức, doanh nghiệp cùng các học viên về
hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở các trường đại học. Một trong những nội
dung quan trọng trong chương trình là hoạt động mentoring giữa các chuyên gia và
học viên, nhóm dự án sinh viên. 

20 nhóm sinh viên được lựa chọn tham gia cuộc thi Thắp lửa Khởi nghiệp Sáng tạo đã
cùng trao đổi với các chuyên gia để chuẩn bị cuộc thi sắp tới. Hoạt động thực hành kĩ
năng vai trò mentor và coach cho các nhóm đã diễn ra sôi nổi, năng suất.Hội nghị Kết
nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học đã khép lại sau một ngày làm
việc tích cực. Hy vọng với hoạt động này sẽ là bước tiến lớn để cho ra đời những ý tưởng,
dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thiết thực đóng góp giá trị cho cuộc sống.
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Tin hợp tác  trong nước

Ngày 12/05/2022, Trường Đại
học Ngoại ngữ đã tổ chức Hội
nghị kết nối đổi mới sáng tạo và
khởi nghiệp trong trường đại học
theo hình thức kết hợp.

Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ
giữa các chuyên gia, giảng viên,
tổ chức, doanh nghiệp về hoạt
động Đổi mới sáng tạo và khởi
nghiệp ở các trường đại học.
Chương trình nằm trong khuôn
khổ hoạt động thuộc nhiệm vụ
“Nâng cao năng lực chuyên sâu
cho một số đối tượng trong hệ
sinh thái” do Trường Đại học
Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia
Hà Nội chủ trì thực hiện thuộc Đề
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia đến năm 2025” (Đề án 844).
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