
 
 

 
 

Chương trình hội thảo 

SL/CEL: Sự chuyển đổi và vai trò mới của các cơ sở giáo dục bậc cao 
trong và hậu đại dịch Covid-19 

 

Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

Thách thức và thành tựu của các cơ sở giáo dục bậc cao Việt Nam và quốc tế trong 
giai đoạn khủng hoảng 

Ngày thứ nhất: Phiên làm việc buổi chiều (Chủ tọa: Stefan Hase-Bergen, Trần Thị Thanh Hương) 

14.00 – 14.20 

(08.00 theo giờ 
Đức) 

Khai mạc: PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và 
Đào tạo); Đại diện Đại sứ quán Đức tại Hà Nội; Ông Stefan Hase-Bergen (Trưởng Đại 
diện Văn phòng DAAD tại Hà Nội) 

14.20 – 15.20 

(08.20 theo giờ 
Đức) 

 

Bài thuyết trình 1: GS. Agata Lisiak (Trường Đại học Bard College Berlin – Đức) 

Giảng dạy kết nối cộng đồng và hợp tác quốc tế trong thời kì đại dịch 

(thuyết trình 15 – 20 phút, 10 – 15 phút hỏi đáp, bao gồm thời gian phiên dịch) 

15.250 – 15.50 Bài thuyết trình 2: BS. Đỗ Cao Vân Anh (Ủy viên Ban chỉ đạo chiến dịch “Tổ Y tế từ xa” – 
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

Câu chuyện về “Tổ Y tế từ xa” – Lời hồi đáp của một trường đại học Y đối với dịch bệnh 
Covid-19 

(thuyết trình 15 – 20 phút, 10 – 15 phút hỏi đáp) 

15.50 – 16.00 Nghỉ giải lao  

16.00 – 16.30 Bài thuyết trình 3: ThS. Vũ Văn Hiệu (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) 

Thực tập SL/CEL trong thời kì dịch bệnh Covid-19, Thách thức và Giải pháp 

(thuyết trình 15 – 20 phút, 10 – 15 phút hỏi đáp) 

16.30 – 17.00 

(10.30 theo giờ 
Đức) 

Thảo luận: 

Thách thức và thành tựu của các cơ sở giáo dục bậc cao Việt Nam và quốc tế trong giai 
đoạn khủng hoảng 

Diễn giả: Agata Lisiak, Đỗ Cao Vân Anh, Vũ Văn Hiệu 

MC: Trần Thị Thanh Hương 

(30 phút) 

17.00 – 17.15 Tổng kết ngày thứ nhất 



 
 

 
 

Thứ Năm, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

Sự chuyển đổi và vai trò mới của các cơ sở giáo dục bậc cao trong sự hồi phục nền 
kinh tế, hệ thống chăm sóc sức khỏe và cộng đồng 

Ngày thứ hai: Phiên làm việc buổi chiều (Chủ tọa: Stefan Hase-Bergen, Phan Trần Kiều Trang) 

14.00 – 14.15 Chào mừng, tổng hợp kết quả làm việc của ngày thứ nhất 

14.15 – 14.45 Bài thuyết trình 4: PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) 

Vai trò của đại học và Sáng tạo xã hội trong phục vụ cộng đồng 

(thuyết trình 15 – 20 phút, 10 – 15 phút hỏi đáp) 

14.45 – 15.15 

(08.15 theo giờ 
Đức) 

Bài thuyết trình 5: TS. Tạ Thị Minh Tâm (Charité University Hospital - Berlin) 

Đại dịch Covid-19 và nhu cầu về các chính sách chăm sóc sức khỏe tinh thần 

(thuyết trình 15 – 20 phút, 10 – 15 phút hỏi đáp) 

15.15 – 15.30 Nghỉ giải lao  

15.30 – 16.00 Presentation 6: MS. Nguyễn Văn Nhiều Em (from Can Tho University) 

Bài thuyết trình 6: ThS. Nguyễn Văn Nhiều Em (Trường Đại học Cần Thơ) 

Hoạt động của đại học trong việc hỗ trợ kế hoạch và liên kết phát triển hợp tác xã vùng 
ĐBSCL 

(thuyết trình 15 – 20 phút, 10 – 15 phút hỏi đáp) 

16.00 – 16.30 

(10.00 theo giờ 
Đức) 

Thảo luận:  

Vai trò và đóng góp của các cơ sở giáo dục bậc cao trong sự hồi phục của Việt Nam hậu 
đại dịch Covid-19 

Diễn giả: Trương Thi Nam Thắng, Tạ Thị Minh Tâm, Nguyễn Văn Nhiều Em 

MC: Phan Trần Kiều Trang 

(30 phút) 

16.30 – 16.45 Tổng kết và bế mạc 
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