TIỆC LIÊN HOAN TẤT NIÊN CUỐI NĂM 2014
Thứ hai, 29 Tháng 12 2014 07:52

Tối ngày 18/12/2014, Phòng Hợp tác quốc tế đã tổ chức thành công tiệc tất niên chào mừng năm mới 2015
dành cho chuyên gia, giảng viên và lưu học sinh hiện đang giảng dạy và học tập tại trường. Buổi liên hoan diễn ra
tại Khách sạn Hương Sen, tọa lạc tại đường Đồng Khởi- Quận 1.

Buổi Liên hoan chào mừng năm mới nhằm mục đích tổng kết tình hình hợp tác quốc tế của Trường trong
năm học (2013-2014) và gửi lời tri ân đến những chuyên gia, tình nguyện viên quốc tế đã tham gia vào hoạt động
giảng dạy, nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng của trường. Và đồng thời là giao lưu chuyên gia, lưu học sinh
với giảng viên và sinh viên trường, mừng năm mới 2015.

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng- Phó Hiệu trưởng đã gửi tặng những bó hoa tươi thắm đến các đơn vị đã hỗ
trợ Nhà trường trong công tác hợp tác quốc tế trong năm học vừa qua như: Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Văn
phòng văn hóa- kinh tế Đài Bắc, Trung tâm Hàn Quốc học, Kí túc xá, Phòng Công tác chính trị học sinh- sinh viên,
Khoa Tiếng Trung. Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận và động viên tinh thần học tập của các lưu học sinh, nhà trường
quyết định khen tưởng các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2013 – 2014.

Trong lúc dùng tiệc buffet, Ban tổ chức đã tìm ra 3 vị khách nhận được những phần quà có giá trị trong
phần bốc thăm may mắn và hơn 15 món quà trong chương trình bốc thăm giao lưu và chơi trò chơi để gắn kết
chuyên gia, giảng viên, lưu học sinh và sinh viên của Trường.
Chương trình Liên hoan kết thúc vào lúc 20h cùng ngày. Năm mới năm 2015 đã đến rất gần, xin kính chúc tất cả
các chuyên gia, giảng viên và lưu học sinh sẽ có một năm mới gặt hái được nhiều thành công cũng như nhà
Trường sẽ gặt hái nhiều thành công mới trong năm học tới
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