
Nâng cao hiểu biết của sinh viên thông qua chương trình trao đổi sinh viên (trực tuyến) với Trường Đại học 
Dược Nihon, Nhật bản  
 

 

 
Khuôn viên trường đại học Dược Nihon, Nhật Bản 

 
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Dược Hà Nội và Trường Đại học Dược Nihon, Nhật Bản, tiếp 

nối thành công của chương trình trao đổi sinh viên khóa học mùa hè trực tuyến năm 2020, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 
7 năm 2021, chương trình tiếp tục được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến đã thu hút được nhiều sinh viên trong 
và ngoài nước tham dự.  
 

Năm nay, bạn Thái Chính Tâm, sinh viên lớp A1K75 ngành Dược học, đại diện cho Nhà trường đã tham gia 
chương trình. Bạn đã hoàn thành xuất sắc khóa học và tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích.  

Đến với khóa học, sinh viên có cơ hội được trải nghiệm các tiết học đặc biệt do các giáo sư hàng đầu thuộc 
Trường Đại học Dược Nihon trực tiếp giảng dạy để bổ sung kiến thức về Dược học, Hóa học; tham quan các viện 
nghiên cứu và công ty dược phẩm. Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội tham gia khóa học tiếng Nhật giao tiếp cơ 
bản. 

 

 
Tương tác tích cực giữa sinh viên – giảng viên trong một tiết học tiếng Nhật 

 
Điểm đặc biệt của khóa học này là sinh viên cũng được tham gia hoạt động ngoại khóa thông qua hình thức 

trực tuyến của các bạn sinh viên Trường Đại học Dược Nihon, qua đó có thêm hiểu biết về đất nước và con người 
Nhật Bản mến khách. 
 

 
Trà đạo – nghệ thuật thưởng thức trà trong văn hóa Nhật Bản 

 
Kết thúc khóa học, sinh viên được chứng nhận hoàn thành khóa học ngoài việc mở rộng tầm hiểu biết thú vị. 

Trường Đại học Dược Nihon đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong các đoàn sinh viên tham dự, hứa hẹn tình hữu 
nghị giữa các nước ngày càng bền chặt và sẽ tạo ra thêm nhiều chương trình trao đổi bổ ích hơn nữa cho các bạn 
sinh viên.  

 
Các giáo sư của đại học Nihon gửi lời chào tạm biệt kết thúc khóa học với các bạn sinh viên trao đổi 


