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Ngày 05 và 06/11/2020, Hội thảo quốc tế lần thứ 9 với chủ đề
“Chuyển đổi kinh doanh và Kinh tế tuần hoàn” (Business
Transformation and Circular Economy – 9th ICECH 2021) đã
chính thức diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo do Viện Kinh tế và Quản
lý (Đại học Bách Khoa Hà Nội), Khoa Quốc tế, Trường đại học
Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Khoa Quản trị kinh doanh
(Đại học Kinh tế quốc dân), Trường đại học Kinh tế (Đại học Đà
Nẵng), Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại
thương, Tổ chức AVSE Global (Pháp), Đại học Hertfordshire
(Vương quốc Anh) và Trường Kinh doanh PPM (Indonesia) phối
hợp tổ chức. Hội thảo đã thu hút trên 140 bài nghiên cứu của các
nhà nghiên cứu, học giả đến từ trường đại học và viện nghiên cứu
trong và ngoài nước. Nội dung các bài nghiên cứu xoay quanh các
chủ đề đương đại trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh như:
chuyển đổi kinh doanh, sản xuất và tiêu thụ xanh và thích nghi
với những thay đổi trong môi trường kinh doanh mới. Hội thảo có
sự góp mặt của các diễn giả là những chuyên gia kinh tế hàng đầu
thế giới về các lĩnh vực có liên quan đến kinh tế, quản trị và kinh
doanh. Đặc biệt, PGS.TS. Phạm Thị Liên, Chủ nhiệm Bộ môn
KHXH, KT&QL, và chuyên gia, học giả GS Sabri Boubaker,
tham gia đồng chủ trì một phiên thảo luận tại hội thảo. Trong số
120 báo cáo được chấp nhận đăng, Khoa Quốc tế đóng góp 5 bài,
trong đó có 2 bài được mời thuyết trình trực tiếp tại Hội thảo.

Ngày 28/10/2021, Khoa Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học
Đà Nẵng, Trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc), Trường Đại học
Khoa học & Công nghệ Pohang (Hàn Quốc), Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân và Học viện Viettel – Tập đoàn công nghiệp & viễn thông
quân đội Viettel phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến về Trí
tuệ kinh doanh (Computing4Human 2021). Hội thảo đã nhận được
tổng cộng 38 bài báo của các nhà khoa học, giảng viên trong và
ngoài nước, đặc biệt là các học giả có uy tín. Thông qua quá trình
bình duyệt, Ban Tổ chức của Hội thảo với sự góp mặt của các tên
tuổi lớn trong lĩnh vực Kinh doanh và Trí tuệ nhân tạo đã chọn ra
được 26 bài báo để trình bày tại Hội thảo. Các công trình nghiên cứu
tại hội thảo tập trung vào các chủ đề: kinh doanh thông minh, hạ tầng
thông minh, hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh, IoT an toàn và
xanh.v.v… Đặc biệt, tại Hội thảo lần này, Khoa Quốc tế chủ trì một
phiên với chủ đề “Business Intelligence”. Bài nghiên cứu của các
giảng viên Khoa Quốc tế đã giành giải Bài nghiên cứu xuất sắc.
Trong năm 2020, Trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) đã đồng ý
để Khoa Quốc tế chủ trì Hội thảo quốc tế về Trí tuệ kinh doanh lần
thứ 3.
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Giáo sư Lê Thị Hoài An-Giám đốc Phòng Nghiên cứu Khoa
học dữ liệu và tối ưu hoá các hệ thống phức tạp của Khoa
Quốc tế-vừa nhận giải thưởng Toán học quốc tế Constantine
Caratheodory Prize và được bổ nhiệm là thành viên cao cấp
của Viện Đại học Pháp (IUF). Giải thưởng mang tên nhà
toán học Constantine Carathéodory được Hiệp hội quốc tế
Tối ưu hóa Toàn cục lập ra vào năm 2011. Giải thưởng này
trao 2 năm một lần cho một cá nhân (hoặc một nhóm) để ghi
nhận những đóng góp nền tảng đã được thử thách qua thời
gian về lý thuyết, thuật toán và ứng dụng của Tối ưu toàn
cục. Giáo sư Lê Thị Hoài An là nhà nghiên cứu đầu tiên ở
Pháp, và là người Việt Nam thứ hai được nhận giải thưởng
này (Giáo sư Hoàng Tụy là người đầu tiên nhận giải năm
2011).

Ngày 28/10/2021, Khoa Quốc tế đã có buổi làm việc trực tuyến
với Viện Kế toán công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales
(ICAEW). Đại diện của ICAEW đã bày tỏ mong muốn được hợp
tác trong lĩnh vực đào tạo, các hoạt động trao đổi sinh viên, giảng
viên, hỗ trợ các nguồn học liệu chất lượng cao và đặc biệt là khả
năng tích hợp các chứng chỉ quốc tế vào các chương trình đào tạo
của Khoa Quốc tế cũng như việc cấp học bổng Rising Stars 2021
cho một số sinh viên xuất sắc của Khoa Quốc tế. Bên cạnh đó,
Khoa Quốc tế cũng đề xuất Đại diện ICAEW xem xét khả năng
thiết kế riêng cho sinh viên Khoa Quốc tế một số modules sau khi
đã đối sánh khung chương trình đào tạo của Khoa với các môn học
của ICAEW, để sinh viên có cơ hội tiếp cận và nhận chứng chỉ
nghề nghiệp quốc tế của ICAEW sau khi tốt nghiệp tại Khoa. Trên
cơ sở nội dung buổi làm việc, Khoa Quốc tế và các bên liên quan
sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi về việc hợp tác, hướng tới mục
tiêu bắt đầu thực hiện kế hoạch hợp tác đào tạo trong thời gian tới.

Tìm kiếm cơ hội hợp tác với Viện Kế toán công chứng
Vương quốc Anh và xứ Wales

 Nhà khoa học của Khoa Quốc tế nhận giải thưởng 
Toán học Caratheodory tại Pháp

Sinh viên Khoa Quốc tế đạt quán quân của cuộc thi
HACK4GROWTH 2021

Trải qua những vòng thi đầy căng thẳng, khó khăn, với ý tưởng
“ Gamma Box: Giải pháp sáng tạo các chiến dịch Marketing
thông qua game hóa”, đội thi PHOENIX gồm 05 sinh viên của
Khoa Quốc tế đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại cuộc thi
HACK4SVGROWTH 2021 do Tổ chức Khoa học và Chuyên
gia Việt Nam toàn cầu tổ chức. Sáng ngày 06/11/2021, tại
chương trình “Festival Sáng tạo trẻ và Chung kết cuộc thi thiết
kế không gian sáng tạo thanh niên Innopark 2021“, đại diện đội
thi PHOENIX lên nhận giải thưởng cho đội. Đây là thành quả
xứng đáng của sự chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng và ý chí quyết tâm
khẳng định bản thân của các bạn sinh viên Khoa Quốc tế tại
cuộc thi Sáng Tạo Tăng Trưởng Sinh Viên thuộc chuỗi các
chương trình, cuộc thi, thử thách khởi nghiệp toàn cầu dành cho
giới trẻ Việt Nam đáng chú ý năm 2021, được tổ chức bởi
Thành đoàn và Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội.


