Tiếp Ông Elian Pilvin - Phó Chủ tịch trường đại học EM Normandie-Pháp
Thứ năm, 23 Tháng 7 2015 02:32

Vào lúc 9 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2015, thay mặt Ban Lãnh đạo Nhà trường, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh
Hồng cùng Bà Bùi Minh Tâm - Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Ông Nguyễn Minh Thắng - Trưởng khoa tiếng
Pháp đã tiếp và làm việc với đoàn Đại học Quản trị ( gọi là EM) Normandie - Pháp do Ông Elian Pilvin- Phó Chủ
tịchTrường đại diện cùng các thành viên của Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế (viết tắt là AIC).
Sau khi chào xã giao, Ông Pilvin giới thiệu sơ lược vị thế và các mục tiêu đào tạo của Trường đại học EM
Normandie ở hiện tại và các mục tiêu phát triển trong tương lai. Sau đó, Bà Ngueyễn Thị Minh Hồng giới thiệu
tóm tắt về chức năng đào tạo và vị thế của Trường ĐHSP TP.HCM. Bà Hồng Ly - Giám đốc công ty thành viên
AIC đã nêu các hình thức chương trình đào tạo mà công ty hiện đã và đang thực hiện với đối tác nước ngoài mà
trong đó có đại học EM Normandie-Pháp. Phía công ty AIC bày tỏ mong muốn cùng hợp tác với Trường xây dựng
một chương trình đào tạo áp dụng thực tiễn theo hình thức chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục nhằm
đáp ứng với thực tế xã hội hiện nay.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên bày tỏ mong muốn cùng nhau xây dựng một chương trình hợp tác cụ thể thông qua
việc tiếp tục trao đổi trên email để có thể đi đến một thỏa thuận chung và có thể thực hiện trong tương lai.
Buổi làm việc kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.
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