ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Danh mục hội nghị/hội thảo/tọa đàm quốc tế do đơn vị tổ chức năm 2014
STT

Tên hội thảo/hội nghị
/toạ đàm

Tóm tắt nội dung/kết quả

Thời gian
(từ....đến)

Đơn vị phối hợp tổ
chức

16/01/2014

Đại học Bách khoa
Hà Nội, Bệnh viên
Quân Y 108,Viện
Công nghệ Sinh
học

28/02/2014

Đại học Tsukuba Nhật Bản

12/03/2014

Đại học Tổng hợp
Dortmund (CHLB
Đức)

21/4/2014 22/4/2014

Đại học Sogang
Hàn Quốc

Nghiên cứu về sét và định vị sét.Giới thiệu
vệ tinh siêu nhỏ (micro-satellite)

26/03/2014

Đại học Hokkaido

Trao đổi các hướng nghiên cứu và hợp tác
trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa
các nhà khoa học của hai trường về lĩnh vực:
Công nghệ kỹ thuật môi trường; Hóa sinh
môi trường và Hóa kỹ thuật tách chất.

28/3/2014

Đại học Kitakyushu
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2.

3.

4.

5.

6.

Lần đầu tổ chức hội nghị với sự tham gia của
các Trường Đại học, Viện nghiên cứu tại
Việt Nam với Đại học Sejong (Hàn
Quốc).Hội nghị đã có 12 báo cáo với 4 báo
cáo từ ĐH Sejong đề cập đến các nghiên cứu
mới về công nghệ sinh học, công nghệ thực
phẩm.
Seminar khoa học về Khí hậu đô thị và chi tiết hoá động lực
những vấn đề nghiên cứu
đang tiến hành, thảo luận
các khả năng hợp tác trong
tương lai
Giao lưu trao đổi học tập,
nghiên cứu giữa cán bộ
CEMM và sinh viên Đại Trao đổi kinh nghiệm giữa các sinh viên năm
học Tổng hợp Dortmund cuối chuyên ngành mô hình hóa môi trường
(CHLB Đức)
hai nước Đức và Việt Nam
VNU HUS-Sogang Joint
Trình bày các báo cáo khoa học trong các
Symposium 2014
lĩnh vực Toán, Vật lý, Hóa, Khoa học sự
sống, Khoa học tiểu vùng sông Mekong
1st International
symposium VNU University of Science and
Sejong University

Hội nghị cơ hội học bổng
của trường Đại học
Hokkaido và các vấn đề
đang nghiên cứu
Định hướng nghiên cứu
công nghệ kỹ thuật môi
trường cho phát triển bền
vững phục vụ nhiệm vụ
đào tạo tiến sĩ hình thức
phối hợp theo Đề án 911
(Research orientation of
Environmental
Engineering for
sustainable development to
satisfy the PhD training

tasks of 911 cooperation
project)
7.

8.

13th International
Symposium on Mineral
Exploration - Toward
Sustainable Society with
Natural Resources Frontiers in Earth
Resources Technologies
and Environmental
Conservation
2nd International
symposium VNUUniversity of Science
between Sejong University

32 báo cáo với nhiều chủ đề khác nhau như: 22/9/2014Viễn thám, Khai thác tài nguyên, Khoa học 24/9/2014
môi trường, Địa chất thủy văn, Địa toán học,
Địa chất và Địa hóa, và Phát triển bền vững.
- Thực địa với chủ đề khai thác tài nguyên và
sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên tại thực địa
tại Phú Thọ và Bát Tràng

Viện khoa học Mỏ
và Chế biến khoáng
sản, Nhật Bản;
ĐHTH
Tohoku,
Nhật Bản

Trường cử 02 cán bộ tham gia Hội thảo (01 25/9/2014lấy kinh phí từ Khoa) Hội thảo trao đổi các
27/9/2014
kết quả triển khai hợp tác sau Hội nghị lần
đầu và đề xuất cho hợp tác nghiên cứu với
các hướng nghiên cứu chung
Trao đổi những hướng nghiên cứu tiêu biểu
28/10/2014 đang triển khai tại Khoa Hóa ĐHKHTN,
21/10/2014
ĐHQGHN và Viện KAIST Hàn Quốc

Đại học Sejong
(Hàn quốc)

9.

Hội thảo Hợp tác nghiên
cứu VNU-HUS và KAIST

10.

Quản lý khai thác tài Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tại
nguyên khoáng sản tại tỉnh tỉnh Hòa Bình (tổ chức tại Hòa Bình)
Hòa Bình - Một đóng góp
cho phát triển bền vững tại
Việt Nam

30/10/2014

11.

Quản lý khai thác tài Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tại
nguyên khoáng sản tại tỉnh tỉnh Hòa Bình (tổ chức tại Hà Nội)
Hòa Bình - Một đóng góp
cho phát triển bền vững tại
Việt Nam

31/10/2014

12.

The second International
Conference on Advanced
Materials and
Nanotechnology
(ICAMN2014)

Hội nghị trình bày các kết quả khoa học mới
trong các lĩnh vực vật liệu tiên tiến và công
nghệ nano

10/11/2014

Viện KAIST Hàn
Quốc
Viện Đô thị Sinh
thái và Phát triển
Vùng
Leibniz
(IOER) và Viện Tự
động hóa Môi
trường (IEA)
Viện Đô thị Sinh
thái và Phát triển
Vùng
Leibniz
(IOER) và Viện Tự
động hóa Môi
trường (IEA)
Viện ITIMS và
NAFOSTED

