KÍ KẾT THỎA ƯỚC HỢP TÁC VỚI ĐAI HỌC SEMARANG STATE CÙA INDONESIA
Thứ sáu, 29 Tháng 6 2012 05:09

Trong chuyến thăm và làm việc với trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh của Khoa Khoa học thể thao thuộc trường Đại học
Semarang State của Indonesia vào tháng 2/2012, hai bên đã có buổi trao đổi và thảo luận về các nội dung hợp tác trong lãnh vực thể thao và
giáo dục thể chất. Từ tháng 3 đến tháng 6/2012, hai trường đã trao đổi chi tiết về các nội dung hợp tác và các điều khoản trong bản Thỏa Ước
hợp tác thông qua email và thống nhất hai bên sẽ chính thức kí kết các thỏa thuận hợp tác vào đầu tháng 6/2012.
Theo quyết định số 1090/QĐ-ĐHSP, T.S Bạch Văn Hợp - Hiệu trưởng nhà trường đã cử đoàn công tác gồm 05 thành viên do PGS.TS Hoàng
Văn Cẩn - Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn sang làm việc và kí kết Thỏa Ước hợp tác với trường Đại học Semarang State từ ngày
31/5/2012 đến ngày 5/6/2012.
Trong thời gian thăm và làm việc tại trường Đai học Semarang State, trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã có một ngày học tập phương
pháp giảng dạy, cách thức chơi, luật chơi của môn thể thao TONNIS. Đây là môn thể thao được sáng lập bởi hai giảng viên của khoa Khoa
học Thể thao trường Đại học Semarang. Môn thể thao mới này là sự kết hợp giữa môn bóng bàn và tennis tuy nhiên lại rất dễ chơi và ít tốn
kém. Ngoài ra, đoàn còn có cơ hội tham quan khuôn viên rộng lớn kết hợp giữa môi trường giáo dục và môi trường sinh thái tự nhiên của
trường Đại học Semarang State. Vào lúc 9h00 sáng ngày 4/6/2012 tại tòa nhà chính của trường Đại học Semarang State, hai trường đã chính
thức kí kết Thỏa ước hợp tác chung, đồng thời Khoa Giáo dục thể chất trường Đai học Sư Phạm TP.HCM và khoa Khoa học thể thao của
trường Semarang State cũng đã kí kết Thỏa ước hợp tác giữa hai khoa. Theo như các Thỏa ước trên, hai trường và hai khoa chính thức đặt
quan hệ hợp tác trong các lãnh vực: trao đổi giảng viên và sinh viên; trao đổi học thuật, tài liệu giảng dạy và chương trình học; tiến hành các
hoạt động đồng nghiên cứu; tổ chức các hội thảo và chương trình tập huấn... Hai bên sẽ tiến hành hiện thực hóa các chương trình trên bằng
việc hợp tác trong việc đào tạo và chuyển giao công nghệ giảng dạy môn TONNIS, trao đổi giảng viên của hai khoa Giáo dục thể chất và đào
tạo huấn luyện viên môn TONNIS.
Chuyền đi đã kết thúc thành công tốt đẹp và mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài giữa hai trường trong lãnh vực Giáo dục thể chất.
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