THÔNG TIN
Các sự kiện bên cạnh Chương trình chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Trường
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Ngày 17/09/2022

13:30 - 16:00

Giao lưu giữa đoàn sinh viên và
giảng viên trường Trung học
chuyên Maticni Ostrava - Cộng
hòa Séc với sinh viên khoa Quản
trị kinh doanh - TDTU mở đầu
chương trình giao lưu văn hóa 10
ngày của Đoàn tại Việt Nam.

Trường Trung học chuyên Maticni Ostrava - Cộng hòa Séc là trường trung
học công lập lâu đời nhất ở TP. Ostrava, thành lập năm 1897. Nhiều thế hệ
học sinh của trường sau này là giảng viên, giáo sư, lãnh đạo các đại học tại
Cộng hòa Séc. Học sinh của trường đạt nhiều giải thưởng quốc gia trong
lĩnh vực hóa học, sinh vật học và tin học. Thông qua sự kết nối với TDTU,
trường đã có các quan hệ hợp tác với một số trường trung học tại TP. HCM.
Học sinh của trường luôn mong đợi các chuyến đi giao lưu văn hóa với sinh
viên TDTU và học sinh các trường phổ thông tại TP.HCM nói riêng và Việt
Nam nói chung.
Ngày 19/09/2022
La Trobe University (LTU) là đại học công lập hàng đầu của Úc, nằm trong
Top các đại học tốt nhất thế giới. LTU được thành lập vào năm 1964, có trụ
sở chính đặt tại Melbourne, bang Victoria - Úc.

8:30 - 10:00

Năm 2022, LTU được xếp vào Top 250 thế giới theo THE và Top 350 theo
TDTU làm việc với Đại học La QS. LTU là đối tác chiến lược của TDTU với rất nhiều hoạt động hợp tác
Trobe và Trung tâm Study như liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật và hợp tác nghiên
Melbourne
cứu. Hiện tại hai bên đã ký kết triển khai 3 chương trình liên kết đào tạo
theo các hình thức song bằng. Hai bên có kế hoạch mở phân hiệu quốc tế
của LTU tại TDTU.
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập TDTU, LTU tổ chức khai trương Văn
phòng La Trobe tại TDTU.
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Với số lượng trên 175.000 sinh viên quốc tế mỗi năm đến từ hơn 160 quốc
gia chọn theo học tại bang Victoria, Study Melbourne là một sáng kiến của
Chỉnh phủ bang Victoria nhằm hỗ trợ và cung cấp thông tin cho cộng đồng
sinh viên quốc tế, giúp những sinh viên này có trải nghiệm học tập và sinh
sống tốt nhất tại bang Victoria. Study Melbourne cung cấp một chương trình
suốt 12 tháng trong năm, trong đó có các sự kiện miễn phí và các dịch vụ hỗ
trợ an ninh do Trung tâm hỗ trợ sinh viên của Study Melbourne cung cấp.
Đây trung tâm đầu tiên tại Úc hoạt động hình thức này.

10:00 - 13:00

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Đại học Auto Skoda (SAU) - Cộng hòa Séc
đến thăm và làm việc với TDTU. Hai bên sẽ trao đổi về chương trình liên
Hợp tác với Đại học Auto Skoda - kết đào tạo bậc đại học và hợp tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như:
Cộng hòa Séc
quản lý và logistic trong ngành ô tô. SAU trực thuộc hãng ô tô lớn nhấtCộng
hòa Séc Auto Skoda. Mỗi năm hãng sản xuất hơn 700 ngàn xe ô tô trong
tổng số 1,2 triệu xe ô tô được sản xuất tại Cộng hòa Séc.
Ngày 20/09/2022

9:00 - 14:00

Trung tâm Hợp tác Châu Âu (ECC) thuộc TDTU cùng với trường Trung học
chuyên Maticni và đại diện 3 đại học: Đại học kỹ thuật Ostrava, Đại học
Giao lưu với Trường trung học cơ
Tomas Bata và Đại học Pardubice đến thăm và giao lưu với trường Trung
sở và THPT Hồng Hà, Gò Vấp
học cơ sở và THPT Hồng Hà, Gò Vấp. Chương trình hứa hẹn đem lại sự
hợp tác thú vị giữa các bên.
Ngày 21/09/2022
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Khai mạc Hội thảo quốc tế về Tài Hội thảo quốc tế về Tài chính và Kinh tế là hội thảo khoa học uy tín do
chính và Kinh tế (ICFE 2022)
TDTU khởi xướng. Nhân dịp chào mừng 25 năm thành lập Trường, Hội
thảo ICFE lần thứ 7 được đồng tổ chức bởi TDTU và các đối tác: Đại học
Tomas Bata, Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng hòa Séc), Đại học
Dongguk (Hàn Quốc), Trường kinh doanh Emlyon (Pháp) và Hiệp hội Sales
và Marketing quốc tế - SMEI (Mỹ).
ICFE 2022 đã thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo các nhà khoa
học, chuyên gia, nghiên cứu sinh, nhà quản lý, doanh nghiệp đến từ nhiều
quốc gia và vùng lãnh thổ như: Canada, Hàn Quốc, Anh, Hà Lan, Đài Loan,
Pháp, Mỹ, Úc, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Sri Lanka,
Malaysia và Việt Nam.
Hội thảo ICFE 2022 là diễn đàn để các nhà khoa học cập nhật thông tin, chia
sẻ các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực Quản trị,
Kinh tế, Tài chính và Kế toán cũng như những kinh nghiệm và các chính
sách phát triển kinh tế, xử lý khủng hoảng, … đặc biệt trong giai đoạn “bình
thường mới” - hậu Covid-19. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng là cầu nối tích cực
giữa các trường đại học, các doanh nghiệp tại Việt Nam với các đại học, các
nhà nghiên cứu trên thế giới nhằm mở ra những hướng nghiên cứu và tư duy
quản lý mới, ứng dụng nghiên cứu vào việc quản lý và vận hành doanh
nghiệp hiệu quả hơn. (Website Hội thảo: https://icfe2022.tdtu.edu.vn)

10:00 - 12:00

Khai giảng Khóa học đầu tiên
chương trình đào tạo tiến sĩ hình
thức sandwich chuyên ngành:
Kinh tế, Quản trị và Marketing
giữa TDTU với Đại học kỹ thuật
Ostrava.

Đại học kỹ thuật Ostrava là đại học kỹ thuật hàng đầu của Cộng hoà Séc, và
là đối tác nhiều năm của TDTU trong nhiều lĩnh vực từ đào tạo đến hợp tác
nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc biệt chương trình hợp tác đào tạo
tiến sĩ hình thức kết hợp (sandwich) đã và đang được triển khai rất thành
công. Đến nay đã có 30 NCS thuộc chương trình này đã bảo vệ thành công
luận án tiến sĩ. Năm học 2022 -2023, Trung tâm hợp tác Châu Âu - TDTU
và khoa Kinh tế - Đại học kỹ thuật Ostrava khai giảng khóa học đầu tiên của
chương trình này cho 12 NCS ở các chuyên ngành kinh tế, quản trị và
marketing.
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Đại học Pardubice là một trong 26 tổ chức giáo dục công lập ở Cộng hòa
Séc và là đại học duy nhất ở khu vực Pardubice. Đại học Pardubice được
biết đến là một tổ chức giáo dục công lập năng động và hiện đại, đào tạo
chuyên gia trong các lĩnh vực nghề nghiệp với quy mô khoảng 10.000 sinh
TDTU làm việc song phương với viên. Tất cả chương trình đào tạo được thiết kế theo xu hướng hiện đại của
Đại học Pardubice, Cộng hòa Séc giáo dục đại học.
Đại học Pardubice làm việc với các khoa: Điện - điện tử, Khoa học ứng
dụng, Trung tâm ECC của TDTU với mục tiêu đẩy mạnh việc hợp tác
nghiên cứu trong lãnh vực rada (lưỡng dụng) và hợp tác đào tạo các chương
trình tiến sĩ hình thức sandwich, tổ chức hội thảo khoa học.
Diễn
đàn
doanh
nghiệp: Đây là diễn đàn doanh nghiệp quy tụ các nhà nghiên cứu hàn lâm, các doanh
Metaverse từ nghiên cứu đến thực nghiệp đang và sẽ ứng dụng Metaverse vào hoạt động trong tương lai tại
tiễn
Việt Nam. Diễn đàn là nơi để các nhà nghiên cứu chuyển giao công nghệ
đến doanh nghiệp thân hữu của Trường, qua đó tạo cầu nối giúp tăng giá trị
kết nối giữa Nhà trường và doanh nghiệp. Diễn đàn có tham gia của các
chuyên gia từ Liên minh chuyển đổi số Việt Nam (DTS), Hiệp hội tư vấn tài
chính Việt Nam (VFCA) cùng các doanh nghiệp, học viên và sinh viên quan
tâm.
Đại học Bắc Đan Mạch (University College of Northern Denmark: UCN)
nằm một trong những thành phố lớn nhất và sôi động nhất Đan Mạch với
Khoa Kỹ thuật công trình - TDTU hơn 200.000 dân đó là thành phố Aalborg. UCN đào tạo các chương trình
làm việc song phương với Đại học cao đẳng và cử nhân chuyên nghiệp theo khung chuẩn của châu Âu, tất cả
các chương trình giảng dạy tại đây đều được kiểm định chất lượng bởi viện
UCN, Bắc Đan Mạch
Kiểm định giáo dục Đan Mạch. Hệ thống giáo dục của Đan Mạch được công
nhận trên toàn thế giới cho nền giáo dục chất lượng cao.
Ngày 22/09/2022

08:00 - 10:30

Khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Diễn đàn doanh nghiệp quốc tế về đầu tư, thương mại và du lịch 2022 (tên
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quốc tế về đầu tư, thương mại, du tiếng Anh: International Business Forum on Investment, Trade and Tourism
2022) là sự kiện quan trọng, góp phần thắt chặt, mở rộng và tăng cường sự
lịch 2022
hợp tác giữa TDTU với Hiệp hội công nghiệp và giao thông Cộng hòa Séc,
Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam.
Ngoài ra còn có sự tham gia của các đại học từ Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba
Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, ... Đây cũng là hoạt động hợp tác giữa TDTU
đối với các tỉnh Lâm Đồng, Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, Quảng Ngãi,...
là đối tác chiến lược của Trường; giúp các tỉnh xúc tiến thương mại, du lịch
và đầu tư với các đối tác nước ngoài; là dịp để các doanh nghiệp thân hữu
của TDTU gặp gỡ với các doanh nghiệp trong và ngoài ngoài, mở rộng cơ
hội hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh
nghiệp với nhau trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, môi trường, xử
lý nước thải, du lịch, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp ô tô, thương mại điện
tử,…
Chương trình sẽ có sự tham dự của gần 150 tổ chức/hiệp hội/ doanh nghiệp
trong và ngoài nước và các địa phương với các nội dung chính như sau:
- Triễn lãm của các doanh nghiệp từ ngày 22/9/2022 đến ngày 24/9/2022;
- Khai mại Diễn đàn doanh nghiệp tại Hội trường 10F;
- Thuyết trình của các doanh nghiệp;
- Giới thiệu và chính sách thu hút đầu tư của các địa phương;
- Ký kết bản ghi nhớ hợp tác;
- Trao đổi song phương giữa các doanh nghiệp;
- Tham quan mô hình nuôi trồng sâm núi Hàn Quốc trong nhà.
Diễn đàn doanh nghiệp quốc tế về đầu tư, thương mại và du lịch 2022 là một
điểm nhấn đặc biệt trong chương trình kỷ niệm 25 năm ngày thành lập
TDTU. Diễn đàn một lần nữa khẳng định sự đóng góp của TDTU không
những trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học mà còn trong lĩnh vực
hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác địa phương.
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Từ ngày 22 24/9/2022

Triển lãm gồm hơn 20 gian hàng giới thiệu các công nghệ, sản phẩm, dịch
vụ của các công ty trong lĩnh vực xử lý môi trường, du lịch, bất động sản,
mô hình nông nghiệp thông minh, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe,
sâm núi tự nhiên Hàn quốc, công nghệ chế biến nông sản, công nghiệp phụ
trợ cho chuỗi sản xuất ô tô, năng lượng tái tạo, … Đặc biệt, một số địa
Triển lãm quốc tế về đầu tư,
phương cũng tham gia giới thiệu sản phẩm địa phương và các thế mạnh của
thương mại, du lịch 2022
tỉnh nhà thông qua các gian hàng giới thiệu riêng. Doanh nghiệp tham gia
triển lãm sẽ giúp giới thiệu trực tiếp thông tin sản phẩm đến đông đảo khách
hàng cũng như các đối tác trong và ngoài nước. Đối với các địa phương,
triển lãm là nơi các địa phương có thể tìm kiếm các doanh nghiệp phù hợp
để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh từ đó thu hút hợp tác đầu tư.

09:00 - 10:00

Đại học L'Aquila (UAQ) - Ý được xếp hạng 501-600 theo bảng THE World
University Rankings 2022 và là cơ quan điều phối của RealMaths
Consortium với hơn 10 thành viên, hợp tác đào tạo cùng cấp bằng Thạc sĩ
Toán học. Tổ chức này có chương trình đào tạo và nghiên cứu đa dạng trong
lĩnh vực Toán ứng dụng kể cả lý thuyết lẫn ứng dụng thực tiễn. UAQ và tổ
TDTU làm việc song phương với chức RealMaths Consortium hằng năm có chương trình cấp học bổng toàn
Đại học L’Aquila, Ý
phần và bán phần cho các học viên cao học theo học các ngành Toán ứng
dụng. Trong dịp này Trường L’Aquila và TDTU ký kết chương trình liên
kết bậc thạc sỹ (1 + 1) trong ngành toán ứng dụng. Đây là cơ hội rất tốt để
học viên cao học của TDTU có dịp trao đổi, học tập với không chỉ Trường
L’Aquila và còn có thể chuyển tiếp đến một trong các trường thuộc tổ chức
RealMaths Consortium.
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University of Ottawa (uOttawa) được thành lập vào năm 1848, có cơ sở
chính tại thủ đô Ottawa của Canada. Trường có tổng số 35.000 sinh viên đại
học và hơn 6.000 sinh viên sau đại học. Năm 2022 trường nằm trong Top
150 theo bảng xếp hạng THE và Top 200 theo bảng xếp hạng QS.

09:00 - 10:30

Trường Quốc tế Việt Nam – Phần
Lan (VFIS) thuộc TDTU làm việc
song phương với Đại học Ottawa,
Canada

Đại học Ottawa là trường đại học song ngữ Anh-Pháp lớn nhất trên thế giới.
Trường cung cấp nhiều chương trình học đa dạng, được quản lý bởi mười
khoa bao gồm khoa Y của Đại học Ottawa, khoa Luật của Đại học Ottawa,
trường Quản lý Telfer và khoa Khoa học xã hội của Đại học Ottawa. Thư
viện Đại học Ottawa bao gồm 12 chi nhánh, chứa một bộ sưu tập hơn 4,5
triệu đầu sách.
Mục tiêu của chương trình làm việc là triển khai chương trình chuyển tiếp
đại học cho học sinh Trường VFIS, xây dựng chương trình liên kết đào tạo,
trao đổi sinh viên và trao đổi học thuật.
Emlyon Business School là một trong những trường kinh doanh lâu đời và
uy tín nhất ở Pháp và Châu Âu. Trường được thành lập vào năm 1872.

09:00 - 10:30

Emlyon Business School thường xuyên được xếp hạng trong số các Trường
TDTU làm việc song phương với Kinh doanh tốt nhất của Pháp, Châu Âu và thế giới trong các bảng xếp hạng
Đại học Kinh doanh Emlyon, QS Master in Business, Shanghai GRAS Global Ranking. Đặc biệt ngành
Pháp
đào tạo MBA của trường nằm trong Top 3 của Châu Âu.
Các chương trình của trường tập trung vào đào tạo bậc thạc sĩ và cử nhân về
kinh doanh và Marketing với khoảng 10,000 sinh viên. Trường có 7 cơ sở ở
cả 3 châu lục và đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa.

14:00 - 16:30

Diễn đàn là cơ hội cho các lãnh đạo các trường đại học chia sẻ, trao đổi kinh
nghiệm về xu hướng và chiến lược phát triển các trường đại học sau thời
Diễn đàn Giáo dục đại học quốc
gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19.
tế
Đây cũng là cơ hội để các thành viên gặp gỡ, kết nối và đề xuất các sáng
kiến về hợp tác quốc tế song phương cũng như đa phương trong các lĩnh vực
đào tạo, trao đổi sinh viên/giảng viên, và nghiên cứu khoa học.
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Nội dung

Ghi chú
Diễn đàn có sự góp mặt của nhiều trường đại học quốc tế đến từ Anh, Úc,
Canada, Pháp, Séc, Ba Lan, Hà Lan, Ý, Hàn Quốc, Đài Loan.

16:30 - 17:30

Chương trình hợp tác song phương đào tạo tiến sĩ hình thức Sandwich giữa
TDTU và Đại học Kỹ thuật Ostrava, Đại học Tomas Bata sau hơn 9 năm
thực hiện đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Đến nay đã có 26 nghiên cứu
sinh (NCS) ở các khóa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nhiều NCS trong
số đó được Trường đối tác mời ở lại làm nghiên cứu viên sau Tiến sĩ, nhưng
tất cả các học viên đã về nước để tiếp tục công việc giảng dạy, đào tạo,
Lễ khai giảng và trao bằng Tiến sĩ
nghiên cứu khoa học tại các Trường đại học, Viện nghiên cứu, … Nhiều
Chương trình hợp tác song
NCS đến nay đã là trường khoa, phó trưởng khoa tại các trường đại học và
phương đào tạo hình thức
hầu hết tất cả đều tiếp tục nghiên cứu và công bố quốc tế, điều đó khẳng
Sandwich
định sự thành công của chương trình, chất lượng đào tạo của TDTU và các
trường đối tác. Việc tổ chức Lễ khai giảng Chương trình hợp tác song
phương đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian Sandwich năm học 20222023 và trao bằng tiến sĩ cho các NCS, thể hiện sự quan tâm và đóng góp
của Nhà trường trong lĩnh vực hợp tác đào tạo và nghiên cứu, khẳng định
chiến lược hợp tác quốc tế của Trường với các đại học ở Trung – Đông Âu.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam, HE. Hynek
Kmonicek trong chuyến công tác đầu tiên vào TP. HCM sẽ đến thăm và làm
Đại sứ Cộng hòa Séc đến thăm và
việc với TDTU và tham dự Chương trinh kỷ niệm 25 năm ngày thành lập
làm việc với TDTU
Trường, Diễn đàn doanh nghiệp quốc tế về đầu tư, thương mại và du lịch
2022.
Ngày 23/09/2022

08:00 - 12:00

Chương trình Kỷ niệm 25 năm
ngày thành lập Trường Đại học
Tôn Đức Thắng, đón nhận Huân
chương Lao động của Nước
CHDCND Lào và chứng nhận

Sự kiện được tổ chức tại Hội trường 2A, TDTU. Đây là dịp để tập thể GVVC, HV-SV, CSV của Trường cùng nhìn lại những thành tựu trong 25 năm
hình thành và phát triển, tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt
được trong sự nghiệp giáo dục, giữ vững niềm tin và khát vọng vươn đến
thành công trong tương lai.
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xếp hạng Đại học của THE

Ghi chú
Đặc biệt, Nhà trường vinh dự khi được đón nhận Huân chương Lao động
của Nhà nước CHDCND Lào và chứng nhận xếp hạng đại học quốc tế của
Tổ chức THE (Times Higher Education), tiếp tục giữ vững vị thế của
Trường trên bản đồ giáo dục quốc tế.
La Trobe University (LTU) là đại học công lập hàng đầu của Úc, nằm trong
Top các đại học tốt nhất thế giới. LTU được thành lập vào năm 1964, có trụ
sở chính đặt tại Melbourne, bang Victoria - Úc.

14:30 - 15:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

15:30 - 16:30

Lễ khai trương Văn phòng Đại
học La Trobe tại TDTU và ký kết
mở rộng hợp tác chương trình liên Năm 2022, LTU được xếp vào Top 250 thế giới theo THE và Top 350 theo
QS. LTU là đối tác chiến lược của TDTU với rất nhiều hoạt động hợp tác
kết đào tạo ngành Kinh doanh
như liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật và hợp tác nghiên
quốc tế.
cứu. Hiện tại hai bên đã ký kết triển khai 3 chương trình liên kết đào tạo
theo các hình thức song bằng. Hai bên có kế hoạch mở phân hiệu quốc tế
của LTU tại TDTU.

Đây là lần đầu tiên TDTU đón Đoàn lãnh đạo địa phương từ miền Bắc, đặc
biệt tỉnh Bắc Kạn là nơi cội nguồn cách mạng. Việc hợp tác với tỉnh cũng
như sự hỗ trợ của Nhà trường đối với tỉnh trong quan hệ hợp tác quốc tế sẽ
TDTU tiếp Đoàn đại biểu tỉnh
có một ý nghĩa lớn trong việc quảng bá hình ảnh thương hiệu và thành công
Bắc Kạn và các đại học Cộng hòa
của TDTU ra ngoài xã hội. Buổi làm việc có sự tham dự của Hiệu trưởng
Séc
của 3 đại học: Đại học kỹ thuật Ostrava, Đại học Tomas Bata và Đại học
Pardubice. Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam HE. Hynek Kmonicek cũng
sẽ tham dự chương trình này.
Hội nghị bàn tròn các Hiệu trưởng thuộc Mạng lưới UCI (University
Consortium International) là dịp các lãnh đạo của 10 đại học thuộc khối UCI
Hội nghị các Hiệu trưởng UCI và gặp gỡ, trao đổi các kế hoạch cụ thể trong việc hợp tác trong các lĩnh vực
thành viên mở rộng
đào tạo, trao đổi sinh viên/giảng viên, và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt,
trong dịp này các hiệu trưởng cũng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau về quản trị
đại học.
Năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm (05/9/1962-5/9/2022) thiết lập quan hệ
Buổi gặp mặt Thứ trưởng Bộ hữu nghị và kỷ niệm 45 năm (18/7/1997-18/7/2022) hợp tác toàn diện giữa
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Nội dung
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Giáo dục và Thể thao CHDCND 02 nước CHDCND Lào – CHXHCN Việt Nam. Nhân kỷ niệm 25 năm
Lào tại TDTU
thành lập TDTU, để ghi nhận sự đóng góp quý báu của tập thể và cá nhân
của Nhà trường trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị, sự đoàn kết đặc
biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể
thao Nước CHDCND Lào sẽ đại diện cho Nhà nước CHDCND Lào trao
tặng Huân chương Lao động hạng III cho TDTU và Huân chương lao động
Hạng II cho TS. Trần Trọng Đạo – Quyền Hiệu trưởng Nhà trường. Đồng
thời, Thứ trưởng sẽ tham gia buổi gặp gỡ lưu học sinh Lào đang theo học tại
Trường nhằm thăm hỏi, quan tâm và khích lệ các em nỗ lực học tập và tích
cực tham gia vào các hoạt động của Nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ
học tập và quay về làm việc, tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất
nước Lào trong tương lai.
Đại học West of England, Vương Quốc Anh là đại học được xếp hạng thứ
36 trong số 121 các Trường đại học tốt nhất Vương quốc Anh năm 2022
theo bảng xếp hạng Guardian League Table 2022; xếp hạng 401-500 theo
THE World University Rankings 2021; 126-150 theo European Teaching
Rankings 2019. Đại học West of England là một trong những đại học trẻ tốt
nhất Vương quốc Anh, được xếp hạng 151-200 các đại học trẻ (theo THE
TDTU làm việc song phương với 2020), được đánh giá chất lượng dạy học xuất sắc theo Cục kiểm định chất
Đại học West of England, Vương lượng giáo dục Anh về đào tạo đại học và sau đại học (The Quality
Assurance Agency).
Quốc Anh
Đại học West of England là đối tác lâu năm của TDTU, hai bên đã hợp tác
chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng ngành Kế toán từ năm 2017.
Hiện nay, hai bên tiếp tục triển khai và phát triển chương trình này, đồng
thời Đại học West of England cũng có mong muốn triển khai thêm chương
trình chuyển tiếp đại học cho học sinh trường VFIS thuộc TDTU trong
những năm tới.
Ngày 24/09/2022
Đây là hoạt động biểu diễn chào mừng 25 năm thành lập Trường
(24/09/1997-24/09/2022) của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên. Ngày
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07:00 - 22:30

10:30 - 17:00

Nội dung
Ngày hội truyền thống TDTU

Ngày hội Tư vấn du học

Ghi chú
Hội là chuỗi các sự kiện diễn ra từ 7:00 đến 22:30 ngày 24/09/2022 bao
gồm: Chương trình Lễ khai mạc với 20 đoàn diễu hành, biểu diễn trống, võ
nhạc, đồng diễn tạo hình của hơn 1.000 sinh viên, trao học bổng cho sinh
viên; Gian hàng TDTU kết nối với hơn 50 doanh nghiệp và các câu lạc
bộ/đội/nhóm; Đặc biệt là chương trình Lễ hội âm nhạc với chủ đề “Light
Up” được đầu tư hoành tráng với ý nghĩa thắp sáng khát vọng đến thành
công. Với chủ đề “25 năm - Khát vọng đến thành công”, Ngày Hội truyền
thống sinh viên Trường hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm
chào mừng 25 năm hình thành và phát triển của TDTU.
Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường tổ chức nhằm giúp học sinh
THPT có thông tin đầy đủ, hiểu được ngành nghề để lựa chọn được nghề
nghiệp hay hướng học tập đúng cho tương lai. Đặc biệt, Ngày hội với sự góp
mặt của các đại học đến từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Úc,
Anh, Hà Lan, Canada, Cộng hòa Séc v.v. hứa hẹn sẽ cung cấp những thông
tin đa dạng và hữu ích cho quý phụ huynh và học sinh liên quan đến cơ hội
nghề nghiệp trong tương lai, hình thức du học, chương trình học và lộ trình
du học hiệu quả, tiêu chuẩn nhập học, điều kiện nhập cư…, đặc biệt là chi
phí và các loại học bổng/chính sách hỗ trợ của các trường.
Ngoài ra, trong sự kiện này TDTU sẽ tổ chức tư vấn và xét tuyển cho các
học sinh/sinh viên theo học các Chương trình liên kết quốc tế của Nhà
trường và các đối tác quốc tế uy tín của mình. Ngày hội tư vấn du học tại
TDTU hứa hẹn thu hút đến gần 10.000 thầy cô, học sinh, sinh viên và phụ
huynh, khách mời đến tham gia.

13:30 - 15:00

Chương trình gặp gỡ và giao lưu Là hoạt động để lãnh đạo khoa giao lưu với cựu học viên, cựu sinh viên, trao
giữa các khoa với cựu sinh viên
đổi những thông tin khái quát về thành tựu, tình hình hoạt động, phát triển
của khoa thời gian qua và một số định hướng phát triển; qua đó đánh giá
những việc làm được, chưa làm được trong công tác cựu sinh viên khoa và
định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đặc biệt, chương trình có sự kiện ra mắt Ban liên lạc Cựu sinh viên các
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khoa và xây dựng kế hoạch hoạt động cựu sinh viên năm học 2022-2023
nhằm phát huy sức mạnh gắn kết từ cựu sinh viên các khoa đến với Nhà
trường.

15:30 - 17:00

Chương trình gặp gỡ và giao lưu
giữa Lãnh đạo trường với cựu
sinh viên (theo Kế hoạch “25 năm
- Ngày trở về” Kết nối cộng đồng
cựu học viên, cựu sinh viên của
Trường)

Là hoạt động để Lãnh đạo trường gặp gỡ, trao đổi/giao lưu với cựu học viên,
cựu sinh viên, thông tin khái quát về một số thành tựu, tình hình hoạt động,
phát triển của Nhà trường thời gian qua và định hướng phát triển trong thời
gian tới; đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong công tác cựu sinh
viên Trường; tuyên dương/khen thưởng các cựu sinh viên tiêu biểu có đóng
góp hiệu quả cho Trường; thành lập và ra mắt Ban Chấp hành CLB Cựu
Ra mắt Ban Chấp hành CLB Cựu sinh viên trường, xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Cựu sinh viên năm
sinh viên Trường năm học 2022- học 2022-2023 cấp Trường nhằm phát huy sức mạnh gắn kết từ cựu sinh
viên đến các hoạt động chung của Nhà trường.
2023
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