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Sáng ngày 05/11/2021, Tổ công tác Xúc tiến hoạt
động kết nối giữa học thuật và doanh nghiệp của
Trường Đại học Việt Nhật, với Trung tâm Ươm
tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao tại Hòa Lạc.
Với mục tiêu tạo môi trường đặc biệt thuận lợi để
nuôi dưỡng các doanh nghiệp mới thành lập dựa
trên ý tưởng công nghệ và tạo cầu nối giữa các
trường đại học viện nghiên cứu với các doanh
nghiệp, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công
nghệ cao đã bước đầu thu hút, làm việc và cung
cấp các sản phẩm dịch vụ kết nối với nhiều doanh
nghiệp tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trường
Đại học Việt Nhật với thế mạnh là nguồn nhân
lực chất lượng cao, đặc trưng văn hóa và phong
cách Nhật Bản cho thấy cơ hội hợp tác chiến lược
giữa hai bên để thúc đẩy quá trình từ nghiên cứu
đến thị trường, từ ươm tạo đến phát triển doanh
nghiệp công nghệ cao. Hai bên cũng đề cập đến
cơ hội hợp tác trong việc tích hợp đưa các chứng
chỉ CNTT được quốc tế công nhận vào trong
giảng dạy chương trình cử nhân Khoa học và Kỹ
thuật máy tính của Trường cũng như mở ra cơ hội
hợp tác đào tạo thực hành trong ngành Nông
nghiệp thông minh và bền vững, hợp tác đào tạo
ngắn hạn cho cán bộ quản lý và cán bộ tác nghiệp
của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Xúc tiến kết nối học thuật và
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Việt Nhật và Trung tâm Uơm tạo
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT TỔ CHỨC TỌA ĐÀM 
VÀ XÚC TIẾN HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Tọa đàm “Sống với văn hóa dân gian”

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Trường Đại học Việt Nhật phối hợp với
Liên minh Sáng kiến văn hóa Việt Nam cùng các đối tác chủ trì
chuỗi đối thoại mang chủ đề “Sống với văn hóa dân gian”. Chuỗi đối
thoại bao gồm hai phiên tọa đàm trực tuyến, “Văn hóa dân gian trong
nền công nghiệp văn hóa” và “Dân gian số - Văn hóa dân gian trên
nền tảng số”. Sự kiện thuộc liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam
2021 do Đại học RMIT Việt Nam khởi xướng tổ chức cùng Tổ chức
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Viện
Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) và COLAB Việt
Nam, với sự tham gia của nhiều đối tác, và được bảo trợ truyền thông
bởi Hanoi Grapevine. Buổi tọa đàm còn có sự hiện diện của các
chuyên gia, các diễn giả từ các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, hoạch định
chính sách, người thực hành nghệ thuật, làm nghề liên quan đến văn
hóa dân gian như:  Qua các báo cáo nghiên cứu, tọa đàm bàn tròn và
trưng bày, các câu chuyện đã được tập hợp trong chương trình “Sưu
tầm chuyện kể Sống với văn hóa dân gian”, tọa đàm đã đem lại góc
nhìn đa chiều về văn hóa dân gian trong nền công nghiệp văn hóa,
với góc nhìn từ Việt Nam cũng như trong sự đối sánh với khu vực và
thế giới. Với cuộc đối thoại giữa các khách mời đến từ trường đại
học, các tổ chức, công ty và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực
này ở trong và ngoài nước, tọa đàm đã đem lại những chia sẻ về
những thực hành, gợi mở những hợp tác, những sáng kiến mới để
thúc đẩy công việc bảo tồn, số hóa văn hóa dân gian và tăng cường
trải nghiệm của người dân về văn hóa dân gian trên nền tảng số.
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