TIẾP ĐÓN VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG ƯƠNG HÀN QUỐC HỌC
Thứ sáu, 13 Tháng 3 2015 06:17

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2015, Viện nghiên cứu Trung Ương Hàn Quốc học (Academy of Korean Studies) đã có
buổi thăm và làm việc tại trường ĐHSP TP.HCM để tìm hiểu về tình hình nghiên cứu và phát triển Hàn Quốc học
của trường.
Dẫn đoàn Viện nghiên cứu Trung Ương Hàn Quốc học là Viện trưởng Lee Bae Young (Viện trưởng đời thứ XVI),
GS.TS Chun Taeck-Soo- Vụ trưởng Vụ Chấn hưng Hàn Quốc học và hai nhân viên của Viện nghiên cứu đến thăm
trường. Về phía trường ĐHSP TP.HCM có sự hiện diện của PGS. TS Nguyễn Kim Hồng- Hiệu trưởng, ThS Bùi
Minh Tâm- Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, PGS.TS Dư Ngọc Ngân và TS Cho Myoung Sook- Phó giám đốc
Trung tâm Hàn Quốc học đã tiếp đoàn.
Trong buổi gặp mặt, hai bên đã chào xã giao, giới thiệu sơ lược về tình hình nghiên cứu và đào tạo của hai bên. Hai
bên đã trao đổi các bước cần thiết để thiết lập quan hệ hợp tác, các chương trình khả thi bao gồm trao đổi giảng
viên, sinh viên ngắn hạn, chương trình tập huấn và các nghiên cứu chung thông qua việc ký kết thỏa ước hợp tác
trong tương lai. Hai bên đều hy vọng chuyến làm việc này sẽ mở ra các cơ hội hợp tác vững mạnh trong tương lai
giữa hai trường, đặc biệt trong việc hỗ trợ trường Đại học Sư phạm TP.HCM thành lập khoa Hàn Quốc học để
ngày càng thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia nói chung cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội về
việc đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Hàn Quốc.
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