Chuyên gia Úc gặp gỡ các cựu học viên Chương trình Aus4Skills tại Trường Đại
học Tây Bắc
Bùi Thị Hoa Mận, Khoa KHXH

Vào ngày 29/6/2022 tại Phòng họp 2, Trường Đại học Tây Bắc, Đoàn chuyên gia Úc
bao gồm:
- PGS.TS Anne Herbert – Chuyên gia Úc;
- TS. Ian Burness – Chuyên gia Úc về CNTT;
- TS. Shaun Nykvist – Chuyên gia Úc.
* Phía Trường Đại học Tây Bắc:
+ TS. Đoàn Đức Lân – Chủ tịch Hội đồng trường;
+ Đại diện: Phòng BĐCL và TTPC, Phòng Đào tạo, Phòng KHCN và HTQT, Bộ phận
CNTT, BĐP Aus4Skills TBU.
+ Đại diện các cựu học viên Aus4Skills tại TBU (12 người).
*TS. Đoàn Đức Lân thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc (TBU) chào
mừng đoàn chuyên gia đã đến thăm trường. TS. Đoàn Đức Lân cũng chia sẻ về những
thành tựu mà TBU đã đạt được sau Chương trình Aus4Skills (từ 2017 – 2020) trên các
lĩnh vực liên quan:
Về lĩnh vực quản trị, quản lý
Đổi mới phương pháp giảng dạy
Đảm bảo chất lượng
Thúc đẩy công bằng giới
Nâng cao năng lực tiếng Anh

Mở rộng mối quan hệ với các trường đại học, chuyên gia Úc
*PGS.TS Anne Herbert thay mặt cho đoàn chuyên gia cảm ơn lời mời của lãnh
đạo TBU, sự chào đón của các cựu học viên Chương trình Aus4Skills tại TBU đối với
đoàn chuyên gia. Theo chuyên gia hiện nay hoạt động của Aus4Skills tại TBU đã kết
thúc nhưng vẫn rất ấn tượng với những kết quả mà Nhà trường đã đạt được. Chuyên
gia hi vọng trong thời gian tới TBU sẽ tiếp tục phát huy những thành quả để ngày càng
xây dựng TBU phát triển mạnh hơn nữa.
*ThS. Phạm Minh Thông cảm ơn các chuyên gia Úc luôn đồng hành, hỗ trợ Nhà
trường trong suốt thời gian hoạt động của Chương trình Aus4Skills. ThS. Phạm Minh
thông cũng chia sẻ những kiến thức đã học tại trường QUT của Úc và chia sẻ các chuyên
viên của Phòng BĐCL và TTPC đã có cơ hội học tập nâng cao trình độ thông qua sự
tài trợ của Chương trình Aus4Skills.
*TS. Đỗ Hồng Đức chia sẻ về những điều mà bản thân đã làm với cương vị Trưởng
Phòng Đào tạo thông qua các hoạt động như: chỉnh sửa chương trình đào tạo, đổi mới
phương pháp giảng dạy cho đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TBU cũng
như lan tỏa những phương pháp này đến các đối tượng học sinh phổ thông.
*PGS.TS Bùi Thanh Hoa chia sẻ những kỉ niệm làm việc với các chuyên gia Úc
khi tham gia học tập tai QUT. PGS.TS Bùi Thanh Hoa cũng hi vọng trong thời gian tới
chuyên gia sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ các cán bộ, giảng viên trẻ của TBU.
*ThS. Nguyễn Duy Hiếu cảm ơn Chương trình Aus4Skills vì những cơ hội được
tham gia học tập cùng các chuyên gia Úc, đặc biệt có cơ hội trong việc nâng cao và học
hỏi về phương pháp giảng dạy đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Kết thúc buổi gặp mặt, TS. Đoàn Đức Lân cảm ơn các chuyên gia Úc đã đến thăm
Nhà trường cũng như cảm ơn những sự hỗ trợ của các chuyên gia trong khuôn khổ
Chương trình Aus4Skills. Nhà trường hi vọng trong thời gian tới các chuyên gia có thể
thu xếp kế hoạch để tham gia công tác tình nguyện viên tại TBU.

