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Tin hợp tác quốc tế

Ngày 17 và 18/9/2022 đã diễn ra Hội thảo Quốc
tế: “Dạy và học tiếng Nhật tại Việt Nam từ cách
nhìn đa chiều – Tuyển dụng và đảm bảo ổn
định nguồn nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản và
Châu Á”. Hội thảo do Trường Đại học Ngoại ngữ
và Hiệp hội Nghiên cứu về chuyển dịch nguồn
nhân lực ở Châu Á là đơn vị tổ chức chính, cùng
phối hợp với các Hiệp hội Nghiên cứu về giáo
dục tiếng Nhật dành cho điều dưỡng và chăm
sóc; Hội nghiên cứu về tiếng Nhật thương mại;
Hiệp hội Nghiên cứu Thực hiện hợp tác; Nhóm
thực hiện dự án “Làm rõ khả năng giao tiếp của
người học tiếng Nhật trên nhiều phương diện”
của Viện nghiên cứu quốc ngữ Nhật Bản.

Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chương
trình kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ
và Văn hóa Nhật Bản (1992 – 2022) đồng thời
cũng là hoạt động thuộc khuôn khổ Hội thảo
khoa học quốc gia năm 2023 “Nghiên cứu và
giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học
tại Việt Nam” (UNC2023)... Xem thêm

Ngày 26/08/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ
OIF, Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF và Đại sứ
quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Hội thảo
quốc tế “Giảng dạy – Nghiên cứu tiếng Pháp
và Văn hóa Pháp ngữ”. Đây là hoạt động
nằm trong chương trình kỷ niệm 60 năm
thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp
và mở màn cho chuỗi sự kiện tiền Hội thảo
khoa học quốc gia năm 2023 “Nghiên cứu
và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc
tế học tại Việt Nam” (UNC2023). Tham dự
hội thảo có đại diện đến từ các tổ chức, đại
sứ quán, cơ quan, trường học và đặc biệt là
các giáo sư, nhà giáo, nhà ngôn ngữ học,
nghiên cứu sinh, sinh viên quan tâm........ Xem
thêm
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