Chương trình
Chuỗi hội thảo trực tuyến chia sẻ kết quả các
dự án hợp tác đối tác Vương quốc Anh Việt
Nam – thắt chặt quan hệ hợp tác trong trạng thái
“bình thường mới”
Hội thảo #1: Hợp tác Trường đại học và Doanh nghiệp
09.00–10.00 (giờ VQA)/ 15.00–16.00 (giờ Việt Nam),
Thứ Năm, ngày 11 tháng Sáu năm 2020
Hội thảo trực tuyến qua Microsoft Teams
Mục tiêu
•

Tiếp tục duy trì và khuyến khích hợp tác chiến lược giữa các trường đại học Vương
quốc Anh và Việt Nam trong và sau Covid-19

•

Tạo điều kiện phát huy sáng kiến đổi mới sáng tạo trong quốc tế hóa giáo dục và
thúc đẩy phát triển hợp tác đối tác Vương quốc Anh Việt Nam.

Thành phần tham dự
•

Lãnh đạo các trường đại học, quản lý các khoa, giảng viên, cán bộ chuyên trách phát
triển chương trình và phát triển hợp tác quốc tế.

Ngôn ngữ
•

Hội thảo được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh

Đăng ký
www.britishcouncil.org

•

Các trường đại học quan tâm vui lòng hoàn thành bản đăng ký đến hết ngày 9 tháng
Sáu năm 2020. Đường dẫn cho buổi hội thảo sẽ được gửi đến khách tham dự một
ngày trước hội thảo.

Liên hệ
•

Vui lòng liên hệ Phi Phan (phi.phan@britishcouncil.org.vn) hoặc Chi Nguyễn
(chi.nguyen@britishcouncil.org.vn) nếu cần thêm thông tin.

Chương trình
Thời gian

Hoạt động

15.00

Mở đầu và giới thiệu

15.05

Chương trình thế kỷ 21 và gắn kết doanh nghiệp
Đánh giá và phân tích mô hình hỗ trợ trường đại học, xác định tình trạng, thế
mạnh và điểm yếu và xây dựng chiến lược huy động sự tham gia của doanh
nghiệp trong tất cả các lĩnh vực của giáo dục đại học
Diễn giả:
Giáo sư Hisham Elkadi, Trưởng khoa, Khoa Kiến trúc và Môi trường Xây dựng,
Đại học Salford

15.25

Chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng với tương lai
Những mô hình dự kiến trong hợp tác trường đại học và doanh nghiệp trong
trạng thái “bình thường mới” (khi các trường đại học chuyển sang hình thức
giảng dạy trực tuyến nhiều hơn hoặc kết hợp giữa giảng dạy trực tuyến và
truyền thống)
Diễn giả:
TS. Milena Bobeva, Phó Trưởng khoa, Khoa Kết nối toàn cầu, Trường Kinh
doanh, Đại học Bournemouth
TS. Alastair Morrison, Quản lý Phát triển hợp tác quốc tế, Khoa Kết nối toàn cầu,
Đại học Bournemouth

15.35

Hỏi và trả lời

15.40

Thảo luận: những mô hình hợp tác khả thi giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

15.55

Ý kiến từ doanh nghiệp

16.00

Kết thúc

Các hội thảo trực tuyến sắp tới
Hội thảo #2: Liên kết đào tạo và Đảm bảo chất lượng (dự kiến tháng Bảy)
Hội thảo #3: Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý trường đại học (dự kiến tháng Bảy)
www.britishcouncil.org
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