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Hợp tác chiến lược

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác
giữa Đại Học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) với
các đối tác Ireland ngày càng được chú trọng
và phát triển. ĐHQGHN đã ký thỏa thuận hợp
tác với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và
nhiều trường đại học, viện nghiên cứu của
Ireland như: ĐH Dublin, ĐH Trinity, ĐH Cork,
Viện Công nghệ Dublin và Pacific Land. Các
hoạt động hợp tác song phương rất đa dạng, từ
hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ,
hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác trao đổi
cán bộ giảng viên, sinh viên. Xem thêm link
video hợp tác tại đây 

Hợp tác giữa Đại Học Quốc Gia Hà Nội và các đối tác
Ireland

“Dự án VIBE và các
hoạt động hợp tác với
ĐHQGHN là những trải
nghiệm ấn tượng trong
nhiệm kỳ công tác tại

Việt Nam của tôi"

Trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển của 
Đại Học Quốc Gia Hà Nội cho Phó Đại sứ Ireland

bà Elisa Cavacece, Phó Đại sứ, 
Trưởng Ban Phát triển, Đại Sứ quán Ireland tại Hà Nội

Nhằm ghi nhận những đóng góp quý báu đối với
sự phát triển bền vững của Đại Học Quốc Gia Hà
Nội (ĐHQGHN), cũng như những đóng góp trong
việc thúc đẩy hợp tác giữa ĐHQGHN với các đối
tác Ireland nói chung và đóng góp cho dự án VIBE
nói riêng, ngày 19/01/2022, Phó Giám đốc Phạm
Bảo Sơn đã trao Kỷ niệm chương vì sự phát triển
của ĐHQGHN cho bà Elisa Cavacece, Phó Đại sứ,
Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội. Bà có đóng góp nổi
bật trong tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm
lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục, tham gia cuộc
họp ban điều hành chương trình IDEAS do Bộ kế
hoạch đầu tư và Đại sứ quán đồng chủ trì. Với sự
hỗ trợ của Bà Elisa, từ năm 2018, 

chương trình hợp tác giáo dục Việt Nam –
Ireland (Vietnam Ireland Bilateral Education
Exchange Program – VIBE), hoạt động hợp tác
và trao đổi về giáo dục giữa Việt Nam và Ireland
đã được thúc đẩy mạnh mẽ. ĐHQGHN cũng đã
nhận được khoản tài trợ gần 500,000 Euro cho 3
dự án đào tạo và nghiên cứu trong khuôn khổ
VIBE. Dự án VIBE về nâng cao năng lực và tư duy
đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên
ĐHQGHN đã được triển khai rất hiệu quả và có
tác động lan tỏa sâu rộng cả trong và ngoài
ĐHQGHN. Thông tin chi tiết về buổi lễ có tại đây

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N30210/[Video]-Hop-tac-giua-dHQGHN-va-cac-doi-tac-Ireland.htm
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N30210/[Video]-Hop-tac-giua-dHQGHN-va-cac-doi-tac-Ireland.htm
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N30209/Trao-Ky-niem-chuong-vi-su-phat-trien-cua-dHQGHN-cho-ba-Pho-dai-su-Ireland-tai-Ha-Noi.htm

