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Dự án nâng cao năng lực giáo dục đại học do Quỹ Erasmus + tài trợ

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP

 Dự án nâng cao năng lực giáo dục đại học do quỹ Erasmus+ tài trợ
 CDAE: Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ sinh thái nông nghiệp
 Các nước thụ hưởng: Việt Nam, Philippines và  Sri Lanka
 Các quốc gia đối tác ở Châu Âu: Czech Republic, Portugal, và Luxembourg 
 Điều phối: Đại học Huế, Việt Nam
 Thời gian dự án: 15.11.2019 - 14.11.2022

THÔNG TIN CHUNG 

 Dự án CDAE phát triển chương trình 
đào tạo thạc sĩ mang tính sáng tạo 
thông qua việc đào tạo, trao đổi chuyên 
gia quốc tế nhằm nâng cao năng lực và 
kỹ năng trong các cơ sở giáo dục đại 
học ở Việt Nam, Philippines và Sri Lanka.

 Dự án CDAE xây dựng năng lực cho 
các chuyên gia, các nhà hoạch định 
chính sách và người học trong lĩnh vực 
nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan 
đến nông nghiệp sinh thái.

 Dự án CDAE cung cấp môi trường học 
tập tương tác và đẩy mạnh chuyển giao 
hạ tầng, tri thức thông qua thiết lập các 
phòng thí nghiệm và trung tâm tri thức 
về sinh thái nông nghiệp với đầy đủ 
nguồn lực, thông tin và các khóa học.
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