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Hội thảo Khoa học Quốc tế 2016

Thời gian: Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2016
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 1, Nhà C3, Công trình Khoa Pháp, ĐHQGHN

Thời gian Nội dung
08:00 Đón tiếp đại biểu

08:30-09:00

Khai mạc:
Phát biểu của Viện Quốc tế Pháp ngữ
Phát biểu đại diện ĐHQGHN
Phát biểu của Giám đốc đầu tiên IFI

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

09:00-10:00

10:00-10:20 Thảo luận phiên thứ nhất
10:20-10h35 Tiệc trà

10:35-12h00

Pour la promotion du français au Vietnam, Nguyễn Bạch Quỳnh Chi

Giáo dục đại học Pháp và Pháp ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa                       
Tầm nhìn Châu Á Thái Bình Dương

Khách mời danh dự:
- Đại diện Đại sứ quán Canađa
- Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội
- Đại diện Tổ chức Pháp ngữ AUF
- Đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
- Ông Michel Mouyssinat, Nguyên Giám đốc đầu tiên của IFI
- Ông Patrick Boiron, Hiệu trưởng Trường USTH

Phiên thứ nhất “Các mô hình quản trị đại học: Đào tạo đại học và thị 
trường trong bối cảnh toàn cầu hóa” (Chủ trì điều hành: Hồ Tường 
Vinh)
Enseignement supérieur vietnamien entre le marché et l'idéologie: les 
"joint-programmes" comme zones académiques libres, Ngô Tự Lập
Relation entre les formations francophones et le marché du travail en Asie 
du Sud-est, Rithy Prum

Élaboration d’un programme d’enseignement du français à option tourisme 
dans des départements de français avec la participation des entreprises et 
des recruteurs, Đặng Thị Thanh Thúy

Adaptation de la formation au nouveau contexte au Département de 
français de l'Université de Langues et d'Etudes Internationale de l'UNV, 
Đặng Kim Hoa

Phiên thứ hai “Giáo dục đại học và vấn đề ngôn ngữ giảng dạy” (Chủ 
trì điều hành: Hồ Tường Vinh)

Enseignement du/en français à distance au Vietnam un modèle du futur et 
son enjeu, Đàm Minh Thủy

Une formation professionnelle universitaire pour les enseignants de FLE à 
l'Ecole normale superieure de Hanoi, Trịnh Thùy Dương
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10:35-12h00

Thảo luận Phiên thứ hai
12:00-14:00 Ăn trưa

14:00-15:00

15:00-15:15 Tiệc trà

15:15-16:00

16:00-16:30 Thảo luận Phiên thứ ba
16:30-17:00 Tổng kết Hội thảo – Bế mạc

Ghi chú: Thời gian trình bày tham luận: 15 phút/tham luận

Des projets de formation supérieure en partenariat avec la France dont les 
cours sont dispensés en anglais au Vietnam, Bùi Thị Ngọc Lan

Etat des lieux et solutions de l'enseignement en langues étrangères des 
formations en coopération internationale au Vietnam, Đinh Hồng Vân

Phiên thứ ba phần I “Giáo dục đại học Pháp và Pháp ngữ: Viễn cảnh 
Châu Á-Thái Bình Dương” (Chủ trì điều hành: Đinh Hồng Vân)

Défis des formations délocalisées en français au Vietnam à l'ère de la 
mondialisation, Hoàng Thị Bích

Cartographie de l’enseignement supérieur du et en français au Vietnam, 
Trịnh Đức Thái

Université des Sciences et des Technologies de Ha Noi (UTSH), Un 
nouveau modèle de coopération franco-vietnamienne dans la formation 
universitaire, Trần Đình Bình         

La recherche universitaire en France et la coopération universitaire et 
scientifique entre l'Université Jean Moulin Lyon 3 et l'Académie 
diplomatique du Vietnam à Hanoi, T.H. Trang Phan-Labays

Phiên thứ ba phần II “Giáo dục đại học Pháp và Pháp ngữ: Viễn cảnh 
Châu Á-Thái Bình Dương”  (Chủ trì điều hành: Đinh Hồng Vân)

Rétrospective sur 20 ans de formation du Master d'informatique à l'IFI, 
Nguyễn Hồng Quang

Dispositif numérique et audit de formation: comment mettre en place une 
démarche qualité au sein d’une formation aux relations internationales?, 
Hoàng Thị Vân Anh

Projet «Pôles Universitaires Français au Vietnam», modèle de la 
coopération franco-vietnamienne en formation universitaire, Nguyễn Hữu 
Hải
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