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Tọa đàm khoa học "Khai thác và phát triển học liệu mở 
trong dạy học ngoại ngữ"
Ngày 01/10/2022, Tọa đàm khoa học “Khai thác
và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại
ngữ” đã được tổ chức thành công.
Tọa đàm khoa học này là hoạt động thuộc dự án
“Khai thác nguồn học liệu mở của Mạng lưới tiếng
Anh chuyên nghiệp trực tuyến (OPEN) trong giảng
dạy tiếng Anh và đào tạo giáo viên ngoại ngữ”
được Văn phòng tiếng Anh khu vực – Đại sứ quán
Hoa Kỳ tại Hà Nội (RELO Vietnam) tài trợ, gọi tắt
là Dự án DOOR. Thông qua toạ đàm, các diễn giả
đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm hữu ích
trong việc khai thác và phát triển học liệu mở
trong thời đại công nghệ mạng và hội nhập ngày
quốc tế ngày càng phát triển, có thể áp dụng vào
việc học tập, giảng dạy, và nghiên cứu ngôn ngữ
và ngoại ngữ.

Hội thảo khoa học “Dạy và học ngoại ngữ thời kỳ chuyển đổi số 
trong các học viện, trường quân đội”
Ngày 07/10/2022, tại Học viện Viettel đã diễn ra
Hội thảo khoa học “Dạy và học ngoại ngữ thời kỳ
chuyển đổi số trong các học viện, trường quân
đội”. Hội thảo do Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham
mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trường Đại
học Ngoại ngữ, ĐHQGHN phối hợp tổ chức. 
Hội thảo được tổ chức với kỳ vọng góp phần thúc
đẩy chuyển đổi số trong dạy, học ngoại ngữ, đề
xuất ý tưởng về đổi mới chương trình đào tạo,
phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ
trong giảng dạy ngoại ngữ và nâng cao năng lực
sử dụng ngoại ngữ của học viên ở các cơ sở đào
tạo.
Các báo cáo được trình bày tại hội thảo mang tính
thực tiễn cao, giúp các đại biểu cập nhật tình hình
chuyển đổi số và giáo dục ngoại ngữ hiện nay
trong các trường, học viện quân đội. Đồng thời,
những công nghệ, phương pháp dạy và học mới
được chia sẻ là thông tin rất hữu ích, có tính ứng
dụng cao cho các đại biểu tham dự.
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Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu & giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Đức 
thời đại 4.0 ở Đông Nam Á: Lý luận và thực tiễn”
Từ 07 - 09/10/2022, hội thảo quốc tế “Nghiên cứu
& giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Đức thời đại 4.0
ở Đông Nam Á: Lý luận và thực tiễn” đã được Nhà
trường tổ chức thành công.
Hội thảo lần này là diễn đàn để các nhà giáo dục,
các nhà nghiên cứu cùng nhau trao đổi, chia sẻ
kinh nghiệm về nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ
và văn hóa Đức. 
Trong khuôn khổ của hội thảo đã có 05 báo cáo
được trình bày tại phiên toàn thể và 48 báo cáo
được trình bày tại 4 tiểu ban. Những nghiên cứu,
kinh nghiệm, đề xuất mới được trình bày bởi các
học giả trong nước và quốc tế đem lại kiến thức
bổ ích, góc nhìn mới mẻ cho các đại biểu. Những
trao đổi, thảo luận cũng đem đến tinh thần cầu thị
và mang tính xây dựng cao cho hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc tế APC-TCIL 13: “Đổi mới triết lí, hướng đi và
phương pháp giảng dạy Hán ngữ quốc tế”
Ngày 15/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN phối hợp với Hiệp hội giảng dạy Hán
ngữ quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương đã tổ chức
Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy Hán ngữ
quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương” lần thứ 13 với
chủ đề “Đổi mới triết lí, hướng đi và phương pháp
giảng dạy Hán ngữ quốc tế” (APC-TCIL 13).
Đã có 3 báo cáo tham luận được trình bày tại
phiên toàn thể và 128 báo cáo trình bày tại 16
tiểu ban với nội dung tập trung vào các lĩnh vực
như: nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán, từ vựng, ngữ
pháp tiếng Hán, kiểm tra đánh giá và phương
pháp giảng dạy các kỹ năng tiếng Hán, xây dựng
chương trình, biên soạn giáo trình và đào tạo
nguồn nhân lực tiếng Hán, nghiên cứu văn tự, văn
hóa Trung Quốc. Những kết quả nghiên cứu được
trình bày sẽ góp phần giải quyết những khó khăn,
thách thức đang đặt ra cho công tác giảng dạy và
nghiên cứu tiếng Hán.
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Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh
năm 2022
Ngày 29/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế
dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh
năm 2022 (2022 IGRS). 
Hội thảo có sự góp mặt của nhiều học giả của các
trường đại học, cơ sở giáo dục trong nước và quốc
tế. Bên cạnh 04 báo cáo tại phiên toàn thể, hơn 80
báo cáo đã được trình bày tại 12 tiểu ban song
song. 
Hội thảo 2022 IGRS đã kết thúc và đạt được nhiều
thành công sau một ngày làm việc tích cực và sôi
nổi. Qua đây, nhiều học viên, nghiên cứu sinh đã
được tiếp cận và lắng nghe nhiều vấn đề nghiên
cứu khác nhau và có thêm kiến thức mới cũng như
bổ sung, rút kinh nghiệm cho quá trình nghiên cứu
của bản thân. 

Tiếp và làm việc với lãnh đạo Tổ chức Trao đổi nguồn lực quốc tế (REI)

Ngày 03/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN đã có buổi tiếp và làm việc với ông K.
Douglas Erdmann – Chủ tịch/CEO của Tổ chức
Trao đổi nguồn lực quốc tế (REI).
Hoạt động ở Việt Nam từ năm 1992, REI đã tổ
chức các cuộc hội thảo – tập huấn tại nhiều
trường đại học của Việt Nam. Nội dung của các
hội thảo – tập huấn đề cập đến các lĩnh vực, trong
đó có đào tạo tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
(TESL) cho giáo viên tiếng Anh của Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, REI Việt Nam và Trường Đại
học Ngoại ngữ cũng đã có nhiều hoạt động hợp
tác, hỗ trợ chung.
Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã chia sẻ về
tình hình hợp tác nhiều năm qua. Hai bên cũng đã
thảo luận và đưa ra một số đề xuất mới có thể
triển khai trong thời gian tới.
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Thúc đẩy hợp tác với Trường Đại học Queensland (Úc)

Ngày 06/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn
lãnh đạo cấp cao của Trường Đại học Queensland
(Úc) để thảo luận các chương trình hợp tác tiềm
năng giữa hai bên.
Trong buổi làm việc, đại diện hai trường đã trao
đổi về việc mở rộng các chương trình hợp tác về
giảng dạy, nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực
TESOL, ngôn ngữ học và văn hóa. 
Trường Đại học Queensland cũng đánh giá cao
các chương trình liên kết quốc tế  mà Trường Đại
học Ngoại ngữ đang triển khai. Dựa trên mục tiêu,
hướng tiếp cận chung về phát triển kinh doanh, tư
duy đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Queensland
nhận định rằng Trường Đại học Ngoại ngữ là đối
tác phù hợp và mong muốn ký kết thỏa thuận hợp
tác giữa hai bên trong thời gian tới. 

Làm việc với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Ngày 05/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN đã đón tiếp và làm việc với bà Sophie
Maysonnave – Tham tán Văn hoá và Hợp tác, Đại
sứ quán Pháp tại Việt Nam. 
Phát biểu trong buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng
Lâm Quang Đông đã giới thiệu về lịch sử đào tạo
tiếng Pháp của Nhà trường cùng thành tựu đạt
được suốt 60 năm qua. Nhà trường cũng mong
tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác của
Đại sứ quán Pháp nói chung và bà Sophie
Maysonnave nói riêng.
Năm 2023 là lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Pháp-
Việt, bà Sophie Maysonnave bày tỏ mong muốn
Nhà trường tổ chức thêm những dự án, cuộc thi về
văn học, du lịch, nghệ thuật để tạo cơ hội tìm hiểu
thêm về cộng đồng Pháp ngữ cho sinh viên. 
Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại sứ quán Pháp
mong muốn ký thoả thuận hợp tác đầu tiên giữa
hai bên để thúc đẩy sự phát triển của khoa Pháp
về chất lượng giảng dạy của giảng viên cũng như
những cơ hội mới cho sinh viên.
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Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Greifswald (CHLB Đức) 

Ngày 11/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN đã tiếp và làm việc với đoàn đại diện
Trường Đại học Greifswald (CHLB Đức).
Trong buổi làm việc, hai bên đã nêu và trao đổi
những ý tưởng về việc mở rộng các chương trình
hợp tác, đặc biệt chú trọng vào việc tăng cường
trao đổi sinh viên. Trong thời gian qua, Trường Đại
học Greifswald đã tích cực giúp đỡ Nhà trường
trong các hoạt động đào tạo của giảng viên và
sinh viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Đức cũng như
hỗ trợ cấp học bổng cho sinh viên, học sinh của
Trường Đại học Ngoại ngữ sang học tập tại
Trường Đại học Greifswald.
Buổi làm việc diễn ra trong không khí thân mật và
các bên đều bày tỏ sự tin tưởng về nhiều cơ hội
hợp tác hơn nữa trong tương lai.

Làm việc với Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand)
Ngày 24/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN đã có buổi làm việc với đoàn công tác
của Trường Đại học Victoria Wellington (VUW),
New Zealand. 
Trong buổi làm việc, đại diện hai trường đã cùng
nhau trao đổi về một số vấn đề sắp triển khai hợp
tác trong thời gian tới như học bổng dành cho
sinh viên, xây dựng chương trình đào tạo liên kết
quốc tế, tổ chức các khóa trao đổi ngắn hạn, bồi
dưỡng giáo viên. Trường Đại học Victoria
Wellington cũng đã chia sẻ mong muốn về sự hợp
tác cụ thể, hiệu quả và tích cực trong các hoạt
động hợp tác này với Nhà trường.
Kết thúc buổi làm việc, đại diện hai bên đều
khẳng định mong muốn hợp tác toàn diện, lâu dài
và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này.
Dự kiến các hoạt động hợp tác sẽ tiếp tục được
thảo luận và tiến hành thực hiện trong thời gian
tới.
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Tăng cường hợp tác với Trường Đại học Kookmin (Hàn Quốc)
Ngày 27/10/2022, đoàn công tác của Trường Đại
học Kookmin (Hàn Quốc) đã có buổi làm việc vớii
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Trong buổi làm việc, Trường Đại học Kookmin đề
xuất nối lại và phát triển các chương trình hợp tác
giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học
Kookmin như chương trình 2+2, chương trình bồi
dưỡng ngắn hạn về Quản trị kinh doanh do sinh
viên khoa Quản trị kinh doanh thiết kế dành cho
các sinh viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn
Quốc, chương trình MBA dành cho sinh viên tốt
nghiệp Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc của
Trường Đại học Ngoại ngữ.
Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Hàn Quốc đã bày tỏ sự
quan tâm và cam kết sẽ duy trì cũng như phát
triển hơn nữa các dự án giao lưu sinh viên và trao
đổi học thuật giữa hai trường trong thời gian tới.

Đoàn Trường Đại học Srinakharinwirot (Thái Lan) đến thăm và làm việc với
Trường Đại học Ngoại ngữ

Ngày 24/10/2022, đoàn công tác Trường Đại học
Srinakharinwirot (Thái Lan) đã đến làm việc với
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Trong buổi làm việc, Trường Đại học
Srinakharinwirot bày tỏ mong muốn hai bên sẽ
sớm chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
sau thời gian dài triển khai nhiều hoạt động hợp
tác. Một số đề xuất cụ thể trong đào tạo ngôn ngữ,
văn hóa Thái - Việt, trao đổi sinh viên, hợp tác
nghiên cứu cũng được hai bên đề xuất và thảo
luận. 
Nhân dịp này, chương trình thực hành giảng dạy
tiếng Thái của các thầy cô là học viên cao học,
nghiên cứu sinh của Trường Đại học
Srinakharinwirot cũng đã được tổ chức cho sinh
viên Trường Đại học Ngoại ngữ.
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Phó Đại sứ Maroc Ahmed Ait Aissa thăm và giao lưu với sinh viên 
Trường Đại học Ngoại ngữ
Ngày 26/10/2022, Phó Đại sứ Ma-rốc Ahmed Ait
Aissa đã đến thăm, làm việc tại Trường Đại học
Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
Tại buổi tiếp đón và làm việc, Phó Hiệu trưởng
Lâm Quang Đông đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới
Phó Đại sứ Maroc đã dành nhiều tình cảm và sự
quan tâm đến hoạt động giảng dạy tiếng Ả Rập
của Nhà trường. 
Phó Đại sứ Ahmed Ait Aissa cũng bày tỏ mong
muốn tham gia tổ chức, triển khai nhiều hoạt
động hợp tác cụ thể với Nhà trường trong tương
lai, góp phần phát triển quan hệ không chỉ giữa
hai bên mà xa hơn là tình hữu nghị giữa hai quốc
gia trong lĩnh vực giáo dục.
Nhân dịp này, Phó Đại sứ Ahmed Ait Aissa đã
tham gia chương trình giao lưu với các sinh viên
Bộ môn NN&VH Ả Rập về đất nước, con người và
văn hóa Maroc.

Trường THCS Ngoại ngữ làm việc với đoàn công tác của thành phố 
Izukashi (Fukuoka - Nhật Bản)
Sáng ngày 27/10/2022, Trường THCS Ngoại ngữ
đã có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn công tác
của thành phố Izukashi, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.
Hai bên đã có buổi làm việc cụ thể về các dự định
trao đổi văn hoá, học tập. Hai bên cũng có nhiều
kế hoạch trao đổi văn hoá qua hình thức thư tay,
trực tuyến, Webinars tổ chức xuyên suốt năm học.
Đại diện thành phố Izukashi cũng sẵn sàng kết nối
Trường THCS Ngoại ngữ với các trường tại thành
phố Izukashi, và mong muốn sắp tới sẽ có nhiều
dự án trao đổi học sinh từ Việt Nam sang Nhật
Bản và ngược lại.
Đoàn công tác của thành phố Izukashi cũng dành
thời gian để tham quan cơ sở vật chất của Nhà
trường và dự giờ một số lớp học.
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Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ ký kết thoả thuận hợp tác với Trường
Meikei (Nhật Bản) và Trường Long Bay College (New Zealand)
Ngày 03/10/2022, Trường THPT Chuyên Ngoại
ngữ đã ký kết thoả thuận hợp tác với Trường
Meikei (Nhật Bản) với các nội dung về trao đổi
học sinh, tổ chức các chương trình giao lưu giữa
học sinh hai Trường và chương trình trao đổi, giao
lưu cho đoàn cán bộ, giáo viên của hai Trường. 
Ngày 27/10/2022, Trường THPT Chuyên Ngoại
ngữ và Trường Long Bay College (New Zealand)
đã ký thỏa thuận hợp tác về chương trình hợp tác
song phương. Hai bên sẽ triển khai chương trình
giao lưu văn hoá trực tuyến giữa học sinh hai
trường và chương trình ngoại khoá 2-3 tuần vào
tháng 6, bắt đầu từ năm 2023.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của
Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản 
Sáng 13/10/2022, đoàn công tác của Bộ Giáo dục
Khoa học và Công nghệ Nhật Bản và Đại sứ quán
Nhật Bản tại Việt Nam do Cục trưởng – Cố vấn
điều phối chính sách an ninh mạng Bộ Giáo dục
Khoa học và Công nghệ Nhật Bản làm trưởng
đoàn đã đến thăm quan và làm việc tại trường
THPT Chuyên Ngoại ngữ.
Sau khi trao đổi và làm việc với lãnh đạo Trường
THPT Chuyên Ngoại ngữ, đoàn công tác cũng
dành thời gian dự giờ trực tiếp tại lớp học tiếng
Nhật, lắng nghe nguyện vọng của các học sinh,
giải đáp thắc mắc của các em về lựa chọn chuyên
ngành và việc học đại học tại Nhật Bản cũng như
cung cấp các thông tin cơ bản về học bổng MEXT
của Chính phủ Nhật Bản. 
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Tổ chức khóa tập huấn “Dạy và học ngoại ngữ thời kỳ chuyển đổi số 
trong các học viện, trường quân đội”
Nhằm tăng cường hợp tác, khai thác và phát huy
thế mạnh của các bên, đóng góp chung cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện kế
hoạch hợp tác và phát triển của Trường Đại học
Ngoại ngữ, ĐHQGHN, thực hiện kế hoạch Hội
thảo UNC2023, trong hai ngày 05, 06 tháng 10
năm 2022, tại Học viện Viettel, Trường Đại học
Ngoại ngữ, ĐHQGHN phối hợp với Cục Nhà
trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân
Việt Nam tổ chức khóa tập huấn "Dạy và học
ngoại ngữ thời kỳ chuyển đổi số trong các học
viện, trường quân đội".
Khoá tập huấn có sự tham gia của 90 học viên. Với
nội dung tập huấn bổ ích và thiết thực, khoá tập
huấn đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các
học viên. 

Triển khai hoạt động thực địa bồi dưỡng giáo viên phổ thông các cấp
Trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng giáo
viên ngoại ngữ các cấp phổ thông về nâng cao
năng lực sư phạm thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc
gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, từ ngày
03/10 đến ngày 28/10/2022, Trường Đại học
Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã triển khai hoạt động thực
địa bồi dưỡng tại 72 điểm trường các cấp phổ
thông dành cho gần 1.300 giáo viên ngoại ngữ
bậc Tiểu học, THCS, THPT tại 5 tỉnh/thành phố
(Hải Phòng, Hải Dương, Yên Bái, Phú Thọ và Lạng
Sơn). 
Hoạt động thực địa chủ yếu bao gồm 02 nội dung
chính: bồi dưỡng phương pháp giảng dạy đáp ứng
yêu cầu triển khai hiệu quả chương trình giáo dục
phổ thông mới môn tiếng Anh về xây dựng giáo
án mục tiêu bài giảng, phương pháp dạy học phân
hóa và tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm xây
dựng hệ sinh thái sử dụng và học tập ngoại ngữ
tại các trường phổ thông. 
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Ký kết hợp tác về đào tạo và khởi nghiệp với Trường Đại học Nguyễn Trãi

Ngày 12/10/2022, Trường Đại học Ngoại Ngữ,
ĐHQGHN và Trường Đại học Nguyễn Trãi đã long
trọng tổ chức lễ ký kết thoả thuận hợp tác trong
lĩnh vực đào tạo và khởi nghiệp.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học
Ngoại ngữ và Trường Đại học Nguyễn Trãi là tiền
đề cho sự hợp tác lâu dài giữa hai Nhà trường.
Đặc biệt, đây là cơ hội giúp Trường Đại học
Nguyễn Trãi khẳng định chất lượng đào tạo theo
mô hình đại học ứng dụng, nhiều cơ hội học tập,
nghiên cứu khoa học và tăng cường các hoạt
động sinh viên.
Nhân dịp này, Trường Đại học Nguyễn Trãi đã trao
tặng học bổng Ước mơ xanh trị giá 50 triệu đồng
cho 10 sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN.

Đón tiếp và làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM
Ngày 21/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN đã có buổi làm việc với Trường Đại học
Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM để thảo luận về hợp
tác phát triển giữa hai Nhà trường. 
Trong buổi làm việc, đại diện hai Nhà trường đã
trao đổi, thảo luận về việc hợp tác, đặc biệt trong
công tác đào tạo nhân lực, phát triển đội ngũ
giảng viên. Hy vọng trong tương lai không xa, hai
Nhà trường sẽ tổ chức các chương trình giao lưu,
học hỏi kinh nghiệm giữa cán bộ, giảng viên và
sinh viên của hai Nhà trường.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học
TP. HCM cũng đã đề xuất rất nhiều giải pháp và
gợi ý để giải quyết những khó khăn và bất cập
trong công tác sử dụng công nghệ số để quản trị
thông tin và nhân lực tại trường Đại học Ngoại
ngữ, ĐHQGHN. 
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Ngày 29/10/2022 đã diễn ra cuộc thi Hùng biện
tiếng Hán năm 2022 do Hiệp hội Thương mại Đài
Loan tại Hà Nội tổ chức. Cuộc thi nhằm tạo sân
chơi bổ ích cho sinh viên khoa tiếng Trung tại các
trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Cuộc thi năm
nay có sự góp mặt của 29 thí sinh thuộc 8 trường
đại học. 3 sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ
đã có kết quả dự thi nằm trong Top 6 chung cuộc.

Trường Đại học Ngoại ngữ tham dự Festival văn hóa 
“Đa sắc màu Việt – Nga 2022” 
Ngày 29/10/2022, Festival văn hóa “Đa sắc màu
Việt – Nga 2022” lần thứ 7 đã diễn ra tại Trường
Đại học Phòng cháy chữa cháy - cơ sở 2. Sự kiện
do Phân viện Puskin Hà Nội, Cục Hợp tác quốc tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại
học Phòng cháy chữa cháy tổ chức với sự tài trợ
của Quỹ “Thế giới Nga”. 
Tại Festival năm nay, Trường Đại học Ngoại ngữ –
ĐHQGHN đã cử 35 học sinh đang học tiếng Nga
tại Trường Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ và 15
sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga tham dự
đầy đủ tất cả các nội dung của Festival.
Nhờ nội dung thi đa dạng và hoạt động sôi nổi và
với khả năng làm việc nhóm tốt, đoàn Trường Đại
học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã xuất sắc giành giải
nhì ở phần thi Đất nước học “Tìm hiểu về nước
Nga và Việt Nam”.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ tham dự cuộc thi Hùng biện tiếng Hán
năm 2022
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Sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc tham gia ngày hội Hangeul năm 2022
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam, ngày hội
Hangeul 2022 đã được tổ chức vào ngày
01/10/2022. Các sinh viên khoa Hàn của Trường
Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã mang đến
Hangeul 2022 những phần trình diễn văn nghệ
đầy ấn tượng và khu vực trại mang dấu ấn văn
hóa đậm nét Hàn. Đặc biệt, K-ULISer đã xuất sắc
nắm giữ vị trí Top 3 chung cuộc trong phần thi
“Rung chuông vàng”.



Sáng ngày 03/10/2022, đoàn Trường Albrecht-
Thaer-Gymnasium (CHLB Đức), đã tới thăm, giao
lưu tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Nối tiếp
hành trình giao lưu của học sinh Chuyên Ngoại
ngữ tại Đức vào tháng 06/2022, đây là một phần
của chuỗi hoạt động trong chương trình giao lưu
02 tuần tại Việt Nam của 2 giáo viên, 23 học sinh
Trường Albrecht-Thaer-Gymnasium. Sau hai năm
chương trình trao đổi bị gián đoạn bởi dịch bệnh,
nên năm nay, học sinh của cả 2 trường đều rất
háo hức khi hoạt động giao lưu được tái thiết lập,
hứa hẹn mối quan hệ khăng khít, gắn bó không
chỉ giữa hai trường mà còn thắt chặt thêm mối
quan hệ hữu nghị - hợp tác - phát triển giữa CHLB
Đức và Việt Nam.

Chương trình giao lưu nghệ thuật với Trung tâm Siloam (Hàn Quốc)
Tối ngày 11/10/2022, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh
viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN phối
hợp với Dàn nhạc truyền thống người mù Hàn
Quốc – Trung tâm Siloam dành cho người mù và
Hội Người mù Việt Nam tổ chức chương trình giao
lưu nghệ thuật đầy ý nghĩa. 
Chương trình đã diễn ra thành công với những tiết
mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Đây quả
thực là một chương trình ý nghĩa khi sinh viên
Nhà trường không chỉ được giao lưu văn nghệ, kết
nối với những người bạn mới đầy niềm tin và nghị
lực của Trung tâm Siloam dành cho người mù Hàn
Quốc và Hội Người mù Việt Nam mà đặc biệt hơn  
nữa khi chương trình còn mang ý nghĩa gắn kết
quốc tế, là sợi dây yêu thương gắn kết hai đất
nước Hàn Quốc và Việt Nam.

Chương trình giao lưu của Trường Albrecht-Thaer-Gymnasium (CHLB Đức)
tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ
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Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ giao lưu cùng 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản 
Ngày 18/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ,
ĐHQGHN đã tổ chức Chương trình giao lưu cùng
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takagi Kei
cho các sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản.
Trong bài chia sẻ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật
Bản, ông Takagi Kei đã trích dẫn một câu nói nổi
tiếng của nhà tư tưởng Yoshida Shoin để gửi gắm
đến sinh viên Nhà trường: “Người không có ước
mơ sẽ không có tư tưởng. Người không có tư
tưởng sẽ không có kế hoạch. Người không có kế
hoạch sẽ không có hành động. Người không hành
động sẽ không thành công. Chính vì thế người
không có ước mơ sẽ không có thành công”. Thông
qua đó, ông muốn gửi thông điệp: “Hãy luôn có
ước mơ và khát vọng, điều đó sẽ giúp các em nuôi
dưỡng thành công từ những điều nhỏ bé nhất.”


