
Hội thảo quốc tế lần thứ ba về Năng lượng, Cơ sở 
Hạ tầng và Môi trường
Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học
Công nghệ đã tổ chức Hội thảo trực tuyến quốc
tế lần thứ ba về Năng lượng, Cơ sở Hạ tầng và
Môi trường (EIER). Hội thảo bao gồm 07 báo cáo
mời và 11 báo cáo khoa học, do các chuyên gia
đến từ Việt Nam, Úc, Mỹ, Anh, Ấn Độ. Bên cạnh
đó, hội thảo cũng có một phiên dành riêng cho
các nghiên cứu sinh và những cá nhân đang tìm
kiếm cơ hội làm nghiên cứu sinh, về kinh nghiệm
để xuất bản trên các tạp chí có ảnh hưởng cao.

Bên cạnh việc mở ra cơ hội kết nối, các chủ đề
mang tính liên ngành của hội thảo cũng rất phù
hợp với định hướng liên ngành của AVITECH,
chuyên ngành hẹp của các khoa, viện, bộ môn
trong trường Đại học Công nghệ như năng lượng
(Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano), cơ sở
hạ tầng (Bộ môn Công nghệ xây dựng và giao
thông), vạn vật kết nối (các Khoa Công nghệ
Thông tin, Điện tử Viễn Thông, Cơ học Kỹ thuật và
Tự động hóa).

Với mục đích chính là xây dựng một cộng đồng nghiên cứu và sử dụng công nghệ, hội thảo không
thu phí báo cáo viên và người tham dự, tạo điều kiện cho những nhà nghiên cứu trẻ trình bày công
trình của mình và nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu từ các chuyên gia.

cô Trần Thị Bích Ngọc
đã đem đến những chia
sẻ chuyên sâu nhằm
hướng dẫn sử dụng
Canvas LMS, phần mềm
tích hợp cả khâu thiết
kế, giảng bài, kiểm tra
đánh giá trong cùng
một hệ thống. 

Ngày 09/01/2022, trường Đại học
Ngoại ngữ đã tổ chức Khóa tập
huấn chuyên sâu: Xây dựng và
triển khai khóa học (ngoại ngữ)
theo hình thức kết hợp. Khoá tập
huấn nằm trong chương trình của
hội thảo UNC 2022, do Trường Đại
học Ngoại ngữ, ĐHQGHN phối hợp
với Văn phòng Tiếng Anh khu vực
thuộc Đại sứ quán Mỹ thực hiện
theo hình thức trực tuyến. Khóa
tập huấn được thiết kế nhằm giúp
giảng viên, giáo viên xây dựng các
khóa học trực tuyến sử dụng 

Tập huấn chuyên sâu: Xây dựng và triển khai 
hóa học ngoại ngữ theo hình thức kết hợp

hệ thống quản trị học tập (LMS)
mở và có thể triển khai khóa học
theo hình thức kết hợp phù hợp
với tình hình mới. Trong hai phiên
buổi sáng và buổi chiều, ba thầy
cô hướng dẫn, cô Nguyễn Thị Lan
Hường, thầy Dương Anh Chiến và
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