BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC FU JEN - ĐÀI LOAN
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Vào lúc 9 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2016, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM đã tiếp và làm việc với trường đại học
Fu Jen – Đài Loan. Về phía khách có Ông Phó Hiệu trưởng Nhiếp Đạt An, GS Lưu Tịch Vĩ, Bà Lâm Tú Quyên,
Ông Chu Lợi Kỳ - Phó Hội trưởng Hội doanh nghiệp Đài Loan tại Bình Dương.
Về phía Nhà trường có TS.Nguyễn Thị Minh Hồng – Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Phước Lộc- Phó Trưởng khoa
tiếng Trung, Th.S Bùi Minh Tâm – Phó Trưởng phòng HTQT cùng các chuyên viên phòng HTQT đã tham gia tiếp
đón đoàn.

Chụp hình lưu niệm cùng các đại diện của trường Đại học Fu Jen - Đài Loan

Sau khi giới thiệu sơ lược về trường của mình, hai bên đã tiến hành bàn bạc các nội dung hợp tác có thể thực hiện.
TS. Nguyễn Thị Minh Hồng thay mặt Nhà trường đã bày tỏ mong muốn được thiết lập và duy trì mối quan hệ
hợp tác giữa hai trường cũng như vạch ra các định hướng hợp tác cụ thể giữa Khoa tiếng Trung với trường đại học
Fu Jen Đài Loan. TS. Nguyễn Phước Lộc đề xuất với trường Đại học Fu Jen về các chuyên ngành cũng như các
lĩnh vực chung có thể cùng hợp tác giữa hai bên như trao đổi giáo viên, trao đổi sinh viên thực tập ngắn hạn và
cùng phối hợp để làm công tác tình nguyện xã hội
Kết thúc buổi làm việc, hai bên cùng nhất trí tiếp tục thảo luận trao đổi chi tiết về các chương trình hợp tác trong
tương lai.
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