
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÀM VIỆC VỚI
ĐẠI DIỆN ĐẠI HỌC LONDON (VƯƠNG QUỐC ANH), 

ĐẠI HỌC OSAKA (NHẬT BẢN) VÀ ĐẠI HỌC MONASH (ÚC)

Chiều ngày 05 tháng 9 năm 2022, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã
tiếp đón và làm việc với GS. Nguyễn Thị
Kim Thanh đến từ Đại học Univeristy
College London (UCL), Vương quốc Anh. GS
Nguyễn Thị Kim Thanh tốt nghiệp chuyên
ngành hóa học tại Đại học Tổng hơp Hà Nội
năm 1992 và được bổ nhiệm làm giáo sư
tại Đại học University College London (UCL)
từ năm 2013. GS Thanh đã có những đóng
góp liên ngành trong nghiên cứu cơ bản
về tổng hợp hóa học, vật liệu nano từ tính
và plasmonic cho các ứng dụng y sinh và
là một trong ba nhà khoa học giành giải
thưởng Interdisciplinary Prize 2022 của
Hiệp hội Hóa học.

Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2022, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã tiếp
và làm việc với GS. Clement Angkawidjaja
và GS. Hitoshi Hisada đại diện Đại học
Osaka, Nhật Bản nhằm trao đổi các cơ hội
hợp tác trao đổi học thuật giữa hai đơn vị.
Về phía Trường ĐHKHTN có PGS.TS. Ngạc An
Bang và đại diện các khoa. Tại buổi làm
việc, GS. Clement đã giới thiệu về Đại học
Osaka, các Trung tâm nghiên cứu liên
ngành cũng như các chương trình học
bổng của trường dành cho sinh viên quốc
tế học tập dài hạn và trao đổi ngắn hạn.

Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2022, Trường
ĐHKHTN đã tiếp và làm việc với đoàn công tác
của Đại học Monash (Úc) về các cơ hội hợp
tác giữa hai bên. Về phía Đại học Monash có
Trưởng phòng Giáo dục quốc tế Michelle
Hoodbhoy, Trưởng phòng Khoa học Michelle
Lopez cùng đại diện cơ sở tại Malaysia

Về phía Trường ĐHKHTN có PGS.TS. Ngạc An
Bang và đại diện các phòng ban chức năng
và Khoa Môi trường.
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