
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TF SCALE
CHO SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ

 

Được thành lập vào năm 1974 với tư cách là một công ty đầu tư thương mại, cho đến hết quý 1 năm 2020,
Quỹ Temasek hiện đang sở hữu và quản lý danh mục đầu tư trị giá 306 tỷ đô la Singapore (tương đương với
222 tỷ đô la Mỹ), đứng thứ 11 trong danh sách các quỹ chính phủ lớn nhất thế giới. Temasek đầu tư ở nhiều
nơi trên thế giới, nhưng tập trung chủ yếu ở trong nước (24% tổng danh mục) và Trung Quốc (29% tổng
danh mục). Temasek sở hữu đội ngũ bao gồm 800 nhân viên tại 8 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có
một văn phòng tại Hà Nội, Việt Nam.
Temasek được các tổ chức xếp hạng tín dụng uy tín là Moody và Standard&Poor xếp hạng tín dụng ở mức
cao nhất của họ, lần lượt là Aaa và AAA, cho thấy sự thận trọng rất cao và mức độ rủi ro thấp trong những
khoản đầu tư của Quỹ.

Sau thành công của chương trình trao đổi sinh viên
TF SCALE trực tuyến tháng 03 năm 2021, Quỹ Giáo
dục Temasek đã đồng ý tiếp tục tài trợ cho chương
trình vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, do tình hình Dịch
bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường Cao
đẳng BácNgee Ann Polytechnic – đơn vị đăng cai tổ
chức - và Khoa Quốc tế thống nhất tiếp tục tổ chức
chương trình giao lưu theo hình thức trực tuyến, thời
gian tổ chức dự kiến từ 13 – 25/9. Chương trình
tháng 9 sẽ kết hợp cả chương trình đoàn ra - đoàn
vào (Inbound và Outbound Program) nhằm giúp các
bạn sinh viên tham dự có nhiều cơ hội để tìm hiểu và
trải nghiệm nhiều hơn về hai đất nước trong khoảng
thời gian hai tuần. 

22


