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Triển lãm ảnh nâng cao nhận thức về
biến đổi khí hậu

Hội Đồng Nhân Dân:
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Cần Thơ: Hạn chế

giao dịch tiền mặt tại

kho bạc

BV Q.Thủ Đức: Vận động

320 người hiến 100.000ml

TP.HCM: Năm 2020 sẽ xuất

khẩu 13.500 lao động

Tin cùng chuyên mục

Ngày 10-12, Trung tâm Nghiên cứu vùng và đô thị (CRUS) phối
hợp với Trường ĐH Văn Lang tổ chức buổi gặp gỡ giữa TS.
Michael Waibel (Nhà địa lý học, chuyên gia lĩnh vực quy hoạch
đô thị Trường  Hamburg - Đức) với giảng viên, sinh viên chủ đề
“Chuyển hóa đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, đồng thời
khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam trong quá trình chuyển hóa đô
thị”.

TS. Michael Waibel có gần 30 năm nghiên cứu về các đô thị và
đặc biệt quan tâm đến TP.HCM trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Trong 30 năm, ông đã thu thập rất nhiều tư liệu về sự thay đổi
của đô thị TP.HCM, kết tinh trong 40 bức ảnh. Qua đó nâng cao
nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu; giúp người thưởng
lãm, đặc biệt là giảng viên, sinh viên tiếp cận, cập nhật thông tin
ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Trong khuôn khổ hoạt động này, TS. Michael Waibel và các
chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành lĩnh vực môi trường của
Trường ĐH Văn Lang đã thảo luận về tác động của chuyển đổi
đô thị; vấn đề di dân về các khu vực thành thị tác động đến khí
hậu, môi trường đô thị; đưa ra các ý tưởng nghiên cứu và ứng
dụng ứng phó biến đổi khí hậu trong quá trình chuyển hóa đô thị.

Triển lãm kéo dài đến ngày 17-12.

Mê Tâm

 

BV Q.Thủ Đức: Vận động
320 người hiến 100.000ml
máu

ky niem 25 nam bao GD T…

VIDEO CLIP

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

Công bố 10 sự kiện nổi

bật của TP.HCM năm

2019

GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN

Thời sự Tuyển sinh Nhịp sống học đường Gia đình & Xã hội Du học Hội nhập Văn hóa Du lịch Doanh nghiệp Sức khỏe Thể thao Khoa học Tòa soạn

Thời sự Tin tức

Ngày hội văn hóa đọc Q.4

Ra quân chiến dịch Xuân

tình nguyện năm 2020

Đưa múa rối vào môn học

mỹ thuật

ĐH Tôn Đức Thắng hợp

tác với Hội Bảo vệ quyền

trẻ em TP.HCM

59 tân thạc sĩ tốt nghiệp

đúng thời hạn

Chương trình "Đại Học Không Phải Là

Con Đường Duy Nhất" năm 2019 tại

Tây Ninh

Chương trình "Đại Học Không Phải Là

Con Đường Duy Nhất" năm 2019 tại

Đồng Nai Học viên nói gì về DSHi?

Trường mầm non Maika:

Ngôi nhà thứ hai của trẻ
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