
Ngày 11/10/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ (ULIS) đã tiếp và làm việc với đoàn
đại diện Trường Đại học Greifswald
(CHLB Đức) do bà Dorthe G.A.
Hartmann dẫn đầu. Tiếp đón và làm
việc với đoàn có Phó Hiệu trưởng Lâm
Quang Đông; đại diện lãnh đạo các
đơn vị: lãnh đạo Khoa Ngôn ngữ và Văn
hóa Đức (Khoa NN&VH), Phòng Hợp tác
Phát triển.

Trong buổi làm việc, đại diện của hai
trường đã nêu và trao đổi những ý
tưởng về việc mở rộng các chương
trình hợp tác, đặc biệt chú trọng vào
việc tăng cường trao đổi sinh viên.
Trong thời gian qua, Trường Đại học
Greifswald đã tích cực giúp đỡ Nhà
trường trong các hoạt động đào tạo
của giảng viên và sinh viên Khoa
NN&VH Đức cũng như hỗ trợ cấp học
bổng cho sinh viên, học sinh từ ULIS
sang học tập tại trường... Xem thêm

Ngày 3/10/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ (ULIS) đã có buổi tiếp và làm việc với
ông K. Douglas Erdmann – Chủ tịch/CEO
của Tổ chức Trao đổi nguồn lực quốc tế
(REI). Cùng đi còn có lãnh đạo, cán bộ
của REI Việt Nam. Đón tiếp đoàn REI có
Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông, lãnh
đạo và cán bộ Phòng HTPT, Trung tâm
Khảo thí. REI là một tổ chức phi chính phủ,
phi lợi nhuận được thành lập năm 1990.
Mục đích của REI là phát triển tiềm năng
của nguồn nhân lực trong các quốc gia
thông qua đào tạo về y tế, nông nghiệp
và giáo dục. Hoạt động ở Việt Nam từ
năm 1992, REI đã tổ chức các cuộc hội
thảo – tập huấn tại nhiều trường đại học
của Việt Nam. Nội dung của các hội thảo
– tập huấn đề cập đến các lĩnh vực, trong
đó có đào tạo tiếng Anh như ngôn ngữ
thứ hai (TESL) cho giáo viên tiếng Anh
của Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, REI Việt Nam và
Trường ĐHNN cũng đã có nhiều hoạt
động hợp tác, hỗ trợ chung... Xem thêm
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