
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KÝ KẾT HỢP TÁC 

VỚI ĐẠI HỌC LATROBE - ÚC

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Đức Lâm bày tỏ niềm vinh
dự khi được thay mặt cho Trường Đại học Kinh
tế ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác lần này.
Ông mong rằng hai đơn vị sẽ cùng thực hiện sứ
mệnh chung, sử dụng các thế mạnh, nguồn lực
để tối đa nguồn thông tin, tiềm năng, tăng vị thế
và sức cạnh tranh trên cơ sở đảm bảo cân bằng
lợi ích hai bên trong quá trình hợp tác.

GS. Amalia Di Iorio AM trân trọng cảm ơn sự đón
tiếp nhiệt tình của ban lãnh đạo Trường Đại học
Kinh tế và bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự
lễ ký kết giữa hai đơn vị. Bà tin tưởng rằng buổi lễ
ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ đem lại cơ hội để
hai đơn vị cùng kết nối và phát triển hơn nữa
trong tương lai.

Sáng ngày 1/8/2022, Trường Đại học Kinh tế
và Đại học Latrobe, Úc đã ký kết thỏa thuận
hợp tác trong không khí trang trọng và gắn
kết, hướng đến kết nối về đào tạo, mở rộng
các hoạt động hợp tác trao đổi học thuật và
truyền thông thương hiệu.

Lễ ký kết có sự tham gia của TS. Nguyễn Đức
Lâm - Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học
và Hợp tác Phát triển (NCKH & HTPT), Ths.
Nguyễn Thị Phương Lan - Trưởng phòng
Đào tạo - Trung tâm Đào tạo và Giáo dục
Quốc tế, và các cán bộ nhà trường. Về phía
Đại học Latrobe có sự tham dự của GS.
Amalia Di Iorio AM - Phó Hiệu trưởng và Bà
Lê Thị Minh Hiếu - Giám đốc Tuyển sinh Đại
học Latrobe.
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