
Ngày 14/01/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, đã tổ
chức Hội thảo quốc tế “Hàn Quốc học từ góc nhìn
Đông Nam Á”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn
khổ dự án ULIS AKS CORE do Quỹ phát triển Hàn
Quốc học - Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung
ương Hàn Quốc tài trợ.  

Trên thực tế, việc giảng dạy tiếng Hàn ở Việt Nam
đang bước sang trang mới, phát triển rất mạnh mẽ
và hứa hẹn đầy triển vọng. Tuy nhiên, vấn đề nghiên
cứu chuyên sâu về ngành này ở Việt Nam vẫn là lĩnh
vực còn nhiều bỏ ngỏ, việc duy trì và tổ chức thường
niên, thường xuyên các hội thảo, tọa đàm khoa học
là một trong những nỗ lực của Nhà trường trong 

Hội thảo quốc tế: Hàn Quốc học từ góc nhìn
Đông Nam Á

việc phát triển một cách toàn diện và vững
chắc ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam.

Các diễn giả tham dự hội thảo đã trình bày các
bài phát biểu về nhiều nội dung đa dạng liên
quan tới Hàn Quốc học như giao tiếp liên văn
hoá, tình hình nghiên cứu Hàn Quốc học trong
khu vực. Người tham gia hội thảo có phản hồi
tích cực về tính thiết thực của hội thảo, Hội
thảo đã giúp những nhà nghiên cứu Hàn Quốc
học trong khu vực nói riêng và các đơn vị
nghiên cứu Hàn Quốc học nói chung có thêm
cơ hội để giao lưu, trao đổi với nhau nhiều hơn
về những thành quả nghiên cứu trong năm vừa
qua.
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Trong thời gian từ 30/01/2022 đến 13/02/2022, trường Đại học Giáo dục sẽ có nhiều hoạt động sôi
nổi trong khuôn khổ dự án hợp tác TWINCLE với Đại học Chiba, Nhật Bản về trao đổi giảng viên và
sinh viên.

Các hoạt động đã diễn ra bao gồm: Hội nghị trực tuyến cho các giảng viên: “Nuôi dưỡng thế hệ
tương lai xuất sắc” được tổ chức ngày 06/02/2022; Hội nghị trực tuyến Các Mục Tiêu Phát Triển Bền
Vững (SDGs) dành cho học sinh THPT: “Hành động vì khí hậu (13 SGD)” được tổ chức ngày
30/01/2022 và 12/02/2022; và Cuộc họp trình bày nghiên cứu dành cho học sinh THPT được tổ
chức ngày 13/02/2022. 

Đây là hoạt động thường niên giữa trường Đại học Giáo dục và Đại học Chiba, Nhật Bản. Do sự tác
động của Covid-19, hình thức trao đổi sinh viên được thay đổi linh hoạt, các hoạt động được thực
hiện qua nền tảng Webinar. 

Sôi nổi hoạt động giao lưu sinh viên với Đại học Chiba,
Nhật Bản


