TAITRA đánh giá cao việc học tiếng Việt của sinh viên ở Khoa Việt Nam học
Thứ ba, 09 Tháng 10 2018 08:42

Nhân chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03/10/2018, Đoàn công tác của Hiệp
hội xuất tiến thương mại Đài Loan (TAITRA) do ông Peter Y. H. Chang – chủ nhiệm văn phòng
Taitra cùng Ông Keven Cheng – quản lý văn phòng Taitra tại Tp. Hồ Chí Minh và cô Lâm Long
Nhi – quản lý chương trình, đến thăm và làm việc tại Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa
học Xã hội & Nhân văn, Tp Hồ Chí Minh. Tiếp đón đoàn có PGS.TS Lê Giang – Trưởng Khoa
Việt Nam học và TS. Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Trưởng Khoa Việt Nam học cùng các
chuyên viên văn phòng Khoa Việt Nam học.

Tại buổi tiếp, TS. Nguyễn Thị Thanh Hà đã báo các tóm tắt tình hình học tập của các bạn sinh
viên Taitra và các hoạt động của sinh viên trong thời gian qua, đồng thời cũng trân trọng cám ơn
sự quan tâm, tạo điều kiện và liên kết chặt chẽ của văn phòng Taitra với văn phòng Khoa Việt
Nam học.

Ông Peter Y.H. Chang đánh giá cao việc tổ chức giảng dạy tiếng Việt của Khoa Việt Nam học
và hài lòng về kết quả học tập của sinh viên. Ông Chang bày tỏ ý muốn hợp tác lâu dài về việc
đưa sinh viên sang học tiếng Việt tại Khoa và khuyến khích đưa thêm các chuyên đề văn hóa,
hướng nghiệp vào chương trình học.

PGS.TS Lê Giang cũng nhấn mạnh về việc ưu tiên sắp xếp các giảng viên giàu kinh nghiệm
giảng dạy tiếng Việt cho Đoàn, thêm vào đó sinh viên không chỉ học ngôn ngữ mà còn học về
văn hóa Việt Nam và một số chuyên đề đặc trưng có liên quan.

Cuối buổi làm việc, ông Peter Y.H. Chang đến tham quan lớp học của sinh viên Taitra và chào
hỏi giảng viên TS. Huỳnh Công Hiển đang phụ trách lớp, đồng thời đưa ra những vấn đề cần
thiết cho sinh viên để kí kết cho năm học 2019-2020.

Một số hình ảnh về buổi làm việc:
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PGS. TS Lê Giang tặng quà lưu niệm cho Ông Peter Y.H. Chang.
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Đoàn Taitra đến thăm lớp học tiếng Việt.
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