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 Giao lưu giữa sinh viên Đại học Nha Trang với sinh viên Đại học Ohio (Hoa Kỳ)
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 29/11/11-03:33:09

5 giảng viên và 18 sinh viên Đại học Ohio đã có buổi gặp mặt, giao lưu ý nghĩa, thắm tình bạn với
cán bộ và sinh viên Khoa Kinh tế vào sáng ngày 27 tháng 11

“International Collaborative Consulting Project ” là một trong những dự án hợp tác quốc tế thường

niên của Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang với Trường Đại học Ohio (Hoa Kỳ) bắt đầu từ giữa

tháng 9 đến giữa tháng 12 hàng năm và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: từ giữa tháng 9 đến cuối

tháng 11, sinh viên Khoa Kinh tế sẽ trao đổi thông tin với sinh viên Đại học Ohio qua mạng (email, skype,

các mạng xã hội). Giai đoạn 2: từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12, sinh viên 2 trường cùng đến doanh

nghiệp thực tập, viết báo cáo và thuyết trình trước doanh nghiệp.

Trong chương trình hoạt động của năm 2011, sinh viên hai trường sẽ được chia làm 6 nhóm làm việc

tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Nha Trang (gồm: Khách sạn Sunrise, Khách sạn Copac, Công

ty TNHH Hiệp Hưng, Công ty nước nắm 584, Công ty tư vấn doanh nghiệp KIBZ, Ngân hàng SCB - chi

nhánh Khánh Hòa). Thông qua việc tiếp cận các doanh nghiệp, trao đổi, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn

của giáo sư người Mỹ và Việt Nam giúp cho sinh viên có thêm kiến thức về thực tiễn và có thể tìm ra giải

pháp tư vấn giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh.

Phó Hiệu trưởng Trang Sĩ Trung phát biểu chào mừng

Từ ngày 28 tháng 11, dự án hợp tác chính thức bước vào giai đoạn 2 khi các giáo viên và sinh viên

Đại học Ohio đến Đại học Nha Trang cùng với giảng viên, sinh viên Khoa Kinh tế thực hiện công việc

nghiên cứu, tư vấn. 9h00 sáng cùng ngày, tại phòng Hội thảo A - Thư viện, Khoa Kinh tế đã tổ chức

buổi đón đoàn và giao lưu trong không khí thân mật, tràn đầy niềm vui, tình bạn và tình hữu nghị 2 nước

Việt - Mỹ. Tham dự buổi giao lưu có đại diện lãnh đạo Nhà trường, các Phòng chức năng và cán bộ, giảng

viên, sinh viên Khoa Kinh tế. Về phía Trường Đại học Ohio, có tiến sỹ Greg Emery - Giám đốc Dự án

cùng các 5 giảng viên và 18 sinh viên. Với chủ đề “ICE - BREAKING DAY”, sinh viên hai bên đã có buổi
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gặp mặt ấn tượng và thú vị. Thông qua các đoạn băng ghi hình (video clip) đã giới thiệu về văn hóa, con

người Việt Nam, về khả năng đào tạo, cơ sở vật chất của Trường Đại học Nha Trang. Đặc biệt, sự sáng

tạo, độc đáo của các bạn sinh viên Khoa Kinh tế thể hiện ở các tiết mục kịch, hát... đã gửi đến các bạn

nước ngoài thông điệp về tình bạn, sự hiếu khách của người Việt Nam nói chung, sinh viên Nhà trường nói

riêng.

Một số hình ảnh về buổi giao lưu
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Tin bài: Lê Thị Thanh Ngân

Các tin khác

  Tập đoàn Siemens (Đức) tổ chức triển lãm di động về tự động hóa tích hợp
toàn diện

  Khoa CNTT tổ chức buổi trao đổi chuyên đề với TS. Kevin Chiew

  Đại hội đại biểu Đoàn Phân hiệu Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2013

  Hội Sinh viên Trường tổ chức cuộc thi “Sóng tri thức” lần 5

  Lãnh đạo Nhà trường tiếp phái đoàn của Pháp đến thăm và tìm kiếm cơ hội
hợp tác trong dự án Đánh giá ô nhiễm nước biển, nước sông và tác động của
chúng đối với an toàn thực phẩm

  Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Đoàn Phân
hiệu Kiên Giang

Copyright © 2006 - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: Số 2 - Đường Nguyễn Đình Chiễu - ĐT: 3831155 - Email: censtrad@ntu.edu.vn

Count session:448

http://ntu.edu.vn/default.aspx?cmd=newspub&cmdid=newspub-detail&id...

3 of 3 01/12/11 1:50 PM


