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Tin tức sự kiện

Sáng 19/5/2014, tại Phòng họp số 2, đã diễn ra buổi giao lưu giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà
trường với đoàn NCS của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Michigan State.

Lãnh đạo Nhà trường đánh giá cao chuyến thăm và xem đây là cơ hội để hai bên giao lưu, tìm hiểu nhằm
phát triển quan hệ, tiến tới những hoạt động hợp tác thiết thực, cụ thể trong tương lai; GS. John Dirkx (trưởng
đoàn) cảm ơn lãnh đạo Trường dành thời gian tiếp và tạo điều kiện để các nghiên cứu sinh tham quan, tìm hiểu
về hoạt động giáo dục của Trường.

Tại buổi giao lưu, GS. John Dirkx đã giới thiệu về Khoa Sư phạm - khoa lớn nhất của Trường Đại học
Michigan, một trong những Khoa Sư phạm hàng đầu tại Mỹ. Các NCS của Đại học Michigan và cán bộ, giảng
viên, sinh viên Nhà trường cùng tìm hiểu thông tin về cơ cấu tổ chức, lịch sử, thành tựu, các thách thức mà mỗi
Trường phải đối mặt, vấn đề phát triển chuyên môn của cán bộ, hoạt động giảng dạy đại học tại Việt Nam, triển

vọng hợp tác giữa hai trường.

Đoàn nghiên cứu sinh Đại học Michigan State (Hoa Kỳ) đến ĐHNT 

Đoàn tới tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục với Trường. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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  Học viên hai Trường giao lưu

          Trường Đại học Michigan (Michigan State University) được thành lập vào năm 1855, nằm ở East Lansing,
Michigan; là trường đại học công lập với hơn 46.000 sinh viên, trong đó hơn 10.000 sinh viên đăng ký các
chương trình sau đại học, hơn 550 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên. Trường bao gồm 17 chuyên khoa với hơn
200 chương trình học như: giáo dục đặc biệt, vận động học (y học), tâm lý giáo dục, đào tạo giáo viên, liệu pháp
âm nhạc, kinh doanh khách sạn, viễn thông, tư vấn... Đại học Michigan được biết đến là một cộng đồng sinh
viên đa dạng, đại diện cho 50 tiểu bang và hơn 125 quốc gia. Trường nằm ở vùng ngoại ô yên bình của thành
phố Lansing, thủ phủ bang Michigan, gần Chicago và Detroit.
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