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THÔNG BAO 
A •A A A A •A A Ye vice viet bai cho Hçn ngh tong the thirong men lan thtr 22 

P A A . 9 cua Hiçp h9i cac Trtro'ng DII Hang hai Quoc te (IAMU AGA22) 

KInh g1ri: Thu trithng các dan vj trong toàn Trung 

Hip hi các Tru&ng Dai  h9c Hang hãi Quc th (JAMU) duçc thành lQp tir näm 1999, 
hiên co 69 trung, vin, to chüc thành viên den tir các to chirc giáo diic và dào tao  hang hãi 
trên the giâi vói mijc dIch xây d%rng djnh huàng phát triên, hqp tác gifla các thành viên ye 
dào tao  và huân luyn hang hâi. Hang näm JAMU dêu to chc HOi  nghj tong the thithng 
niên nhäm thão luan ye sr tiên b và các xu hithng trong giáo d%ic, dào tto, nghiên ciru 
hang hài và các các van dê thuc phtm vi cüa IAMJJ. Näm 2022, Hi nghj tong the thuing 
niên lan thir 22 së duçic to chiirc tai  Batumi (Georgia) t1r ngày 19 tâi ngày 22/10/2022. 

Trong khuôn khô Hi nghj IAItvILJ AGA22 së din ra Hi thão khoa h9c dành cho các 
nhà nghiên c1ru (g9i tat là JAMUC) va Hi thão dành cho sinh viên den t1r các tru1ng 
thành viên (gQi tat là IAMUS). Thông tin ye 2 Hi tháo nhu sau: 

1. Hi thão IAMUC 
- ChU dê: "Phuang pháp tOt nhât: Dào tao,  Huân luyn hang hãi và Nghiên ciu dê phát 

triên ben vUng". 
- Han np phân torn tat (abstract): ngày 15/03/2022. 
2. Hi thào IAMUS 
- CO 06 chü dê: "Van dê tam l trong dào tao  và huân luyn hang hãi"; "Các xu hung 

mài trong dào tao  và huân luyn hang hãi"; "Yêu tO con ngui - Các van dê ye da van hóa, 
gio'i tInh và giao tiêp"; "Tiêng Anh - Phuang thi'rc giao tiêp thithng xuyên và chuyên 
nghip"; "Cong ngh thông tin và tMng kê trong nghiên cüu hang hãi"; "Logistics và quán 
trj hiu qua logistics". 

- Han np phân tOrn tat (abstract): ngày 15/02/2022. 
Thông tin chi tiêt ye 2 HOi  thào, các thU dë, các huO'ng dan và thOri han  dang k vui 

lông tharn khão tai  website https://aga22-batumi.coml. 
KInh dê nghj ThU tri.thng các dan vj khân tnrang thông báo den toàn the các can b, 

giãng viên và sinh viên cUa dan vj mInh de viêt bài gui k yêu cüa IAM1J AGA22. TOrn 
tat các bài báo dê nghj gui ye PhOng Quan h Quôc tê (qua da chi email: 

irdept@vimaru.edu.vn)  theo th?yi han  trên. 
Trong trumg hçip can h trçY them, dê nghj lien h vâi PhOng Quan h Quôc tê (DT: 

0225.3829.109). 
Trân trng./. 
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- Lizu: VT QHQT. 


	Page 1

