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 GS. David Pickus, Tr ường ĐH Bang Arizona (Hoa K ỳ) thuy ết trình v ề chủ đề
“Toàn c ầu hóa và hành trang chu ẩn b ị cho t ương lai c ủa thế hệ trẻ”
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 29/05/12-03:17:20

Một số đặc điểm, tính ch ất, thể hiện của toàn cầu hóa và hành trang chu ẩn b ị cho t ương lai c ủa
thế hệ trẻ đã được GS. David Pickus thuy ết trình cho cán b ộ, giảng viên và sinh viên Nhà tr ường

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Khoa Kinh tế,  sáng 29 tháng 5, tại Phòng hội thảo A Thư

viện,  GS.  David Pickus,  Trường ĐH Bang Arizona (Hoa Kỳ)  đã có buổi  thuyết  trình về chủ đề

“Toàn cầu hóa và hành trang chuẩn bị cho tương lai của thế hệ trẻ”  cho cán bộ,  giảng viên và

sinh viên Nhà trường.

Tại buổi thuyết  trình, GS. David Pickus đã trao đổi một  số nội dung về đặc điểm, tính chất,

thể  hiện của toàn cầu hóa giai đoạn hiện nay và sự  tham gia của Việt  Nam.  Đồng thời,  GS.

David Pickus dành thời gian trao đổi với sinh viên Nhà trường các vấn đề về định hướng nghề

nghiệp, việc làm trong tương lai, tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ cùng các loại học bổng

và thủ tục xin học bổng của Trường ĐH Bang Arizona.

Một số hình ảnh về buổi thuyết trình

GS. David Pickus thuyết trình
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Cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường tham dự buổi thuyết trình

Các tin khác

  Lễ công b ố Quyết định tuy ển dụng viên ch ức năm 2012

  Hội th ảo về “Qu ản lý đàn cá b ố mẹ và ch ọn giống trong Nuôi tr ồng th ủy
sản”

  Hội ngh ị Đổi mới phương pháp gi ảng d ạy và đánh giá Khoa K ế toán - Tài
chính

  Vòng chung k ết cu ộc thi “Sinh viên v ới đào tạo theo h ệ thống tín ch ỉ”.

  Đại học Nha Trang tham gia giao l ưu hữu ngh ị sinh viên Vi ệt Nam – Lào –
Campuchia t ại Trường s ĩ quan Không quân

  Gặp gỡ, giao l ưu giữa đoàn viên, thanh niên Phân hi ệu Kiên Giang v ới các
cán bộ lão thành cách m ạng nhân k ỷ niệm 122 năm ngày sinh Ch ủ tịch Hồ Chí
Minh

  Hội ngh ị học tốt ngành Tài chính Ngân hàng n ăm 2012

  Nói chuy ện chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh v ới học sinh và sinh viên

  Hội th ảo qu ốc tế Việt Nam - Đài Loan v ề công ngh ệ sản xu ất gi ống và nuôi
biển
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