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TÍN CHỈ TẠI ĐẠI HỌC ADELAIDE, ÚC

Ngày 19/09/2022, Phó Giám đốc Đại học Quốc
gia Hà Nội (ĐHQGHN) Phạm Bảo Sơn cùng Tân
Hiệu trường Trưởng Đại học Kinh tế Lê Trung
Thành đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận công
nhận và chuyển đổi tín chỉ giữa Trường Đại học
Kinh tế và Đại học Adelaide, Australia (The
University of Adelaide - UoA).

Tin hợp tác quốc tế

Trang 9

Theo đó, sinh viên hoàn thành năm nhất và
năm hai tại Trường Đại học Kinh tế theo
chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán và
Kiểm toán hoặc Cử nhân Tài chính và Ngân
hàng với điểm tích lũy từ 6.5 trở lên (trên
thang điểm 10) bao gồm một số môn
chuyên ngành cụ thể sẽ có cơ hội được
chuyển tiếp tín chỉ sang Đại học Adelaide,
Australia để theo học năm 3 và năm 4.

Trước đó, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn đã
chủ trì buổi tiếp xúc và làm việc giữa các
Trường thành viên ĐHQGHN và Đoàn Công
tác từ Đại học Adelaide, Australia để tìm hiểu
tiềm năng hợp tác giữa các bên. Tham dự
có Ban Giám hiệu các Trường Đại học Kinh tế,
Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học
Y Dược.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh những ưu thế về đào tạo và nghiên cứu đa ngành,
đa lĩnh vực, tiên phong hàng đầu trong cả nước của ĐHQGHN, đồng thời, hoan nghênh đối tác
có thể phối hợp trong các hoạt động liên kết đào tạo, nghiên cứu quốc tế, chuyển giao thương
mại hóa sản phẩm và đầu tư cùng phát triển tại trụ sở mới của ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
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