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Tiến sĩ Đại học Hamburg (CHLB Đức) tổ chức sinh hoạt học thuật tại
ĐH Kiến trúc TP.HCM
Ngày 20/03/2015

Cố vấn học tập

Buổi sinh hoạt học thuật và giới thiệu sách của TS. Michael Waibel (giảng viên khoa
Địa lý trường Đại học Hamburg - CHLB Đức) diễn ra vào ngày 19/3/2015 tại văn phòng
Khoa Quy hoạch - Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.
Tham gia buổi sinh hoạt học thuật có TS.Đỗ Phú Hưng, Trưởng Khoa Quy hoạch - Đại học
Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh, ông Henning Hilbert (Đại học Việt-Đức), cùng các giảng viên, sinh
viên khoa Quy hoạch..

Thư viện kiến trúc

Trung Tâm Hướng Nghiệp

-- Link liên kết --

TS.Michael Waibel, trường ĐH Hamburg giới thiệu về sách ảnh "Hà Nội-Capital City"
TS.Michael Waibel đã giới thiệu một đoạn video clip 5 phút về cuốn sách ảnh “Hà Nội-thành
phố thủ đô” với các hình ảnh thú vị ở nhiều góc nhìn, từ ảnh chụp trên cao cho đến đặc tả
chân dung người.
Cuốn sách gồm 600 bức ảnh, chia thành 6 chương, có độ dài 300 trang, do TS. Michael
Waibel chủ biên. Đây là cuốn sách có sự đóng góp của nhiều cá nhân, tập thể với mục đích
đưa ra bức tranh về một thành phố với nhiều đặc thù thú vị trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện
nay.
Những tòa nhà chọc trời, những khu đô thị mới, hẻm sâu, công viên, giao thông cho đến đời
sống sinh hoạt bình dị trong những gia đình bình dân, không gian di sản… được mô tả trong
cuốn “Hà Nội-thành phố thủ đô” không chỉ thuần túy là câu chuyện được kể bằng ảnh, mà
qua đó cho thấy cái nhìn thấu đáo về các giá trị tinh thần bên dưới sự phát triển.
Chia sẻ tại buổi sinh hoạt học thuật, TS.Đỗ Phú Hưng cũng chia sẻ những ý kiến về thủ đô
Hà Nội, hình ảnh địa lý vùng miền, con người tại thủ đô trong sự thay đổi về thời gian.
Buổi sinh hoạt thu hút sự quan tâm của người tham dự. TS. Michael Waibel đã nhận được
những câu hỏi thú vị của sinh viên, đồng thời khuyến khích các bạn sinh viên gửi những hình
ảnh đẹp về TP.Hồ Chí Minh cho các cuốn sách tiếp theo của ông.
Cuối buổi sinh hoạt, ông Michael Waibel tổ chức trò chơi nhỏ, bốc thăm may mắn tặng hai
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cuốn sách “TP.Hồ Chí Minh-Mega City” và “Hà Nội-Capital City” cho hai sinh viên Khoa Quy
hoạch trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Hai sinh viên Khoa Quy hoạch, Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh nhận sách ảnh

Minh Trang
Tin khác
» Sinh viên khoa KTNT khóa 09 bảo vệ đồ án tốt nghiệp ( 23/03/2015 )
» Trưng bày, báo cáo chuyên đề “Hành trình đến với các cuộc thi kiến trúc” ( 23/03/2015 )
» Sinh viên khoa MTCN bảo vệ đồ án tốt nghiệp ( 20/03/2015 )
» Làm việc với Đại học C.U.A (Mỹ) về các chương trình liên kết đào tạo ( 13/03/2015 )
» 5 đồng chí đạt danh hiệu 'Đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền' (
11/03/2015 )
» Tiếp Thị trưởng thành phố Rotterdam - Vương quốc Hà Lan ( 10/03/2015 )
» Rộn rã lễ hội "Mừng Đảng - Mừng Xuân" ( 07/02/2015 )
» Nghiệm thu khoa học cấp trường đề tài “Vật liệu và Kỹ thuật hoàn thiện Nội thất” (
06/02/2015 )
» Nghiệm thu đề tài “Thiết kế công trình giao thông ngầm” và “Giáo trình bê tông cốt thép 2” (
05/02/2015 )
» Buổi báo cáo tiểu luận tổng quan chuyên đề của nghiên cứu sinh Nguyễn Bích Hoàn (
03/02/2015 )
» Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 03/02/2015 )
» Đoàn Thanh niên tổ chức trao "Chăn ấm tặng đồng bào biên giới" năm 2015 ( 02/02/2015 )
» Sinh viên ngành kiến trúc khóa 09 nhận bằng tốt nghiệp ( 02/02/2015 )
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» Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 02/02/2015 )
» Nghiệm thu cơ sở giáo trình “Kết cấu thép 2” ( 02/02/2015 )
» Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ “Giáo trình động lực học công trình” ( 30/01/2015 )
» Sinh viên ngành kỹ thuât cơ sở hạ tầng khóa 09 nhận bằng tốt nghiệp ( 30/01/2015 )
» SHHT về tiêu chuẩn cấp thoát nước, thiết kế công trình ngầm ( 29/01/2015 )
» Làm việc với đội chuyên trách chương trình ATCM (Đại học Bắc Đan Mạch) ( 28/01/2015 )
» Sôi nổi các hoạt động "Xuân tình nguyện 2015" ( 28/01/2015 )
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