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Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2022, Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã tiếp
đón và làm việc với GS. Takasu Fugo, Phó
giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế của Đại
học Nara Women’s, Nhật Bản nhằm trao đổi
các cơ hội tăng hợp tác giữa hai bên trong
đào tạo và nghiên cứu khoa học. Về phía
Nhà trường có sự tham gia của thầy Phó
Hiệu Trưởng PGS.TS. Ngạc An Bang và đại
diện các khoa Toán-Cơ-Tin học, Sinh học và
các phòng ban chức năng. Trong buổi làm
việc, hai bên đã trao đổi về việc đẩy mạnh
các hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác
nghiên cứu, trao đổi cán bộ và sinh viên.

Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2022, Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã tiếp và
làm việc với đại diện Đại học Quốc gia Yang
Ming Chiao Tung (NYCU) (Đài Loan, Trung
Quốc) trong khuôn khổ hợp tác liên kết đào tạo
thạc sĩ chuyên ngành “Công nghệ bán dẫn”. Về
phía NYCU có GS. Wu-Ching Chu, Hiệu trưởng
Viện Quốc tế Công nghệ bán dẫn và các đại
diện phụ trách chương trình đào tạo. Về phía
Trường ĐHKHTN có PGS.TS. Ngạc An Bang, Phó
Hiệu trưởng và đại diện đơn vị trực tiếp tham
gia chương trình đào tạo liên kết là Khoa Vật lý.
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin
nhằm tăng cường hợp tác trong việc tuyển sinh
và tổ chức đào tạo một cách hiệu quả chương
trình đào tạo liên kết do NYCU cấp bằng đã
được thực hiện từ năm 2020.


