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KHÔI AN

ĐHQGHN VÀ AUF TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH 
TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TẠI BUỔI LÀM VIỆC, HAI BÊN ĐÃ TRAO ĐỔI VỀ KẾ HOẠCH HỢP TÁC 
GIỮA ĐHQGHN VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỌC PHÁP NGỮ SẮP TỚI, TRONG BỐI 
CẢNH AUF TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA 
CÁC NƯỚC KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG, TRONG ĐÓ CÓ THỦ 
ĐÔ HÀ NỘI.

Trong thời gian tới, ĐHQGHN mong tiếp tục nhận được 

hỗ trợ của AUF trong việc triển khai Dự án Vietnamica 

và Dự án Trung tâm Tư liệu Việt Nam học, đồng thời, hợp 

tác trong xây dựng các chương trình hợp tác đào tạo và 

nghiên cứu với các đối tác Pháp ngữ.

AUF đã và sẽ hỗ trợ ĐHQGHN kết nối nhiều hơn nữa với các 

giáo sư, chuyên gia của các trường đại học thành viên của 

mạng lưới AUF và tích cực hỗ trợ các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu của ĐHQGHN trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Tổ chức Đại học Pháp ngữ đã hỗ trợ 

nhiều hoạt động đào tạo cho các đơn vị của 

ĐHQGHN. Trước đó, AUF và ĐHQGHN đã ký thỏa 

thuận hợp tác, trong đó AUF cam kết cấp một 

khoản hỗ trợ hàng năm cho Viện Quốc tế Pháp 

ngữ (VNU – IFI) trong giai đoạn từ 2014 đến 

2017, trị giá 150.000 EUR mỗi năm; Hỗ trợ VNU-

IFI triển khai Dự án “Tăng cường hoạt động của 

Trung tâm IFI-BRAIN nhằm phát triển cơ hội 

việc làm và sự hòa nhập thị trường lao động của 

học viên IFI sau khi tốt nghiệp”; AUF đã phối 

hợp với Khoa Luật triển khai chương trình thạc 

sĩ Luật hợp tác kinh tế, đây là chương trình đào 

tạo trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên được 

thực hiện từ năm 2001; AUF còn hỗ trợ tổ chức 

các chương trình song phương tiếng Pháp tại 

các đơn vị của ĐHQGHN như Trường ĐH Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ.

ĐHQGHN và AUF đã thảo luận về việc hỗ trợ tài 

trợ để nâng cấp các công trình thiết yếu của 

ĐHQGHN phục vụ đào tạo, nghiên cứu.


