THÔNG BÁO: BUỔI GIỚI THIỆU TRỰC TUYẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO
CỦA KHOA HÓA HỌC ĐẠI HỌC TOKYO (THE UNIVERSITY OF TOKYO)
Website: https://www.u-tokyo.ac.jp/
DIỄN GIẢ: PROF: OZAWA
Đại học Tokyo (Todai) được biết đến là một trong những trường đại học lâu đời nhất và là
trường đại học quốc gia đầu tiên tại Nhật Bản, được thành lập năm 1877 bởi Thiên Hoàng
Minh Trị. Sau hơn 132 năm phát triển, Đại học Tokyo hiện là trường đại học đáng mơ ước
của rất nhiều lứa sinh viên Nhật Bản và sinh viên quốc tế.
Trường tọa lạc ở Tokyo với 3 khuôn viên chính ở Hongo, Komaba, Kashiwa. Khuôn viên
trường rộng tới 56 hecta với những tài sản văn hóa quan trọng với đất nước. Hiện nay,
trường có 10 phân khoa với tổng cộng 30,000 sinh viên trong đó có khoảng 2,100 sinh viên
quốc tế. Đại học Tokyo hiện đào tạo các hệ: Đại học, sau Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Vị trí
nghiên cứu. Những thành tựu nổi bật của Đại học Tokyo có thể kể đến như:
➢ Top 1 trong bảng xếp hạng các trường Đại học tại châu Á
➢ Đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng học thuật các trường đại học trên thế giới
➢ Giữ vị trí 36 trong Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới (theo bảng xếp hạng
Times Higher Education World University Rankings năm 2021)
➢ Là trường đào tạo 06 thủ tướng cùng rất nhiều nhà khoa học, kiến trúc sư, …
Mục tiêu của buổi hội thảo nhằm giới thiệu tới sinh viên các khoa Vật lý, Hóa học, Sinh học
năm thứ nhất và năm thứ hai của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về khoa Hóa học
Trường Đại học Tokyo và các chương trình hợp tác trao đổi trong việc đào tạo chuyển tiếp
ở bậc Đại học giữa hai đơn vị. Từ đó sinh viên có thể đưa ra các định hướng chính xác để có
thể đạt được kết quả tốt nhất khi tham gia chương trình trao đổi hợp tác này.
Giai đoạn hợp tác lần này hướng tới sự kết nối mạnh mẽ hơn nữa trong việc trao đổi sinh
viên dựa trên cơ sở kế thừa và duy trì những thành quả đã đạt được trước đây đồng thời
thúc đẩy chất lượng phối hợp đào tạo trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng, vốn
là thế mạnh của hai cơ sở giáo dục hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam.
Thành phần tham gia: Đại diện lãnh đạo và sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai các khoa
Vật lý, Hóa học và Sinh học.
Thời gian: 8h30, Thứ ba, ngày 07/9/2021.
Thời gian đăng kí hội thảo: 17h, thứ 6, ngày 03/9/2021. Dưới đây là link đăng kí online:
https://forms.gle/BZDGydsFgZyEYjVMA
Trân trọng cảm ơn!

