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Hợp tác chiến lược

Đại học Giáo dục - Đại học bang Arizonna: Đối tác chiến
lược trong tương lai

Ngày 19/1/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học
Giáo dục, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh cùng
ban lãnh đạo trường đã tiếp đón và làm việc
với đoàn Đại học Arizona – Hoa Kỳ do Ông
Jeffrey  Goss - Phó Hiệu trưởng phụ trách
chương trình Đông Nam Á & Việt Nam, dẫn
đầu.

Tại buổi tiếp, đại diện hai bên đã giới thiệu
và trao đổi về lịch sử phát triển, sứ mệnh
của trường; nguồn lực và tiềm năng phát
triển; các chương trình đào tạo; lĩnh vực
nghiên cứu và nghiên cứu mới cũng như
hướng phát triển hợp tác trong tương lai.  

Ông Jeffrey đã trình bày về mô hình Viện Thiết kế trường đại học xuất sắc nhằm cải cách
giáo dục đại học thích ứng với bối cảnh mới do Đại học Arizonna triển khai. Sáng kiến này đã
được ra mắt tại hệ thống bang Pennsylvania và ở một số vùng thuộc Hoa Kỳ. Ông cũng chia
sẻ thêm về những đề nghị hợp tác có thể triển khai giữa hai bên như mối quan hệ hợp tác
giữa đại học và doanh nghiệp, hỗ trợ các trường trong việc xây dựng chính sách, hệ thống
đánh giá hiệu quả dựa trên KPI, xây dựng quy chế tổ chức. Thông tin chi tiết xem tại đây

Ngày 11/01/2022, Khoa Quốc tế đã tổ chức buổi gặp mặt trực tuyến với bà Jennifer Alessi,
Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế, Trường Đại học Keuka, Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã thảo luận về quy trình đăng ký nhập học trực tuyến cho
sinh viên trong năm học 2022-2023. Quy trình mới được kỳ vọng sẽ cung cấp sự linh hoạt
cho cả thí sinh cũng như các cán bộ quản lý của Trường Đại học Keuka và Khoa Quốc tế,
đồng thời vẫn đảm bảo tính chính xác và liên tục của quy trình nhập học. Quy trình này cũng
sẽ mang lại cho sinh viên những trải nghiệm như sinh viên đang theo học tại cơ sở đào tạo ở
New York của Trường Đại học Keuka, giúp sinh viên cảm thấy gắn bó hơn với chương trình.
Ngoài ra, các bên đã thảo luận về khả năng tổ chức các hoạt động và sự kiện dành cho sinh
viên của Khoa Quốc tế nhằm gắn kết các em lại với nhau để đạt được kết quả học tập tốt
hơn nữa.

Khoa Quốc tế làm việc với Trường Đại học Keuka,
Hoa Kỳ
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