
Chính sách ưu đãi: 
<�Giảm 5% học phí khi học viên đăng ký 

học qua hình thức trực tuyến (internet) 
- khuyến khích 

<�Giảm 5% học phí khi học viên đóng học 
phí trước ngày khai giảng 1 tuần 

<�Giảm 5% học phí khi đăng ký theo 
nhóm từ 3 học viên trở lên 
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Pháp luật trong hoạt động kinh doanh
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Viện nghiên cứu Kinh tế Phát 

triển - IDR là đơn vị trực thuộc 

của Trường đại học Kinh tế 

TP.HCM - UEH. 

Hoạt động đào tạo của IDR luôn 

đồng hành cùng sự phát triển 

của doanh nghiệp  

Phương pháp đào tạo của IDR 

luôn lấy người học là trọng tâm. 

 Chương trình đào tạo được xây 

dựng với phương châm cung 

cấp KIẾN THỨC một cách cô 

đọng nhất, tăng cường KỸ NĂNG 

ứng dụng thực hành để giúp học 

viên có THÁI ĐỘ tự tin khi ứng 

dụng trong công việc. 

Khai giảng: 

tại thành phố Hồ Chi Minh 

Ban giảng huấn: 

Thành phần ban giảng huấn là các giảng viên của trường 
đại học Kinh tế TP.HCM và các trường đại học khác tại 
TP.HCM; các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước, 
trong điều hành doanh nghiệp có kỹ năng và phương pháp 
giảng dạy tốt. 

Danh sách Ban Giảng viên của khóa học luôn được IDR 
thông báo tại thời điểm chiêu sinh.. 

Mục tiêu khóa học: 

Tăng cường kỹ năng nhận thức & vận dụng kiến thức quản 
lý và điều hành doanh nghiệp theo quan điểm quản trị hiện 
đại mà một giám đốc điều hành (CEO) thực thụ cần có;  

Cung cấp cho lãnh đạo những kỹ năng tư duy sáng tạo và 
phương pháp làm việc khoa học, phục vụ cho việc ra các 
quyết định quản lý, điều hành cốt lõi và đột phá. 

Khơi dậy khả năng lãnh đạo và định hướng phát triển của 
học viên. 

Đối tượng tham gia: 

Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, các quản trị viên cấp cao 
(Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc điều 
hành…..);  

Các nhà quản lý kinh doanh, doanh nhân, chủ doanh nghiệp;  

Các cá nhân có hoài bão học CEO trở thành Giám đốc điều 
hành – CEO chuyên nghiệp trong tương lai. 

<� Bằng cấp: Do trường Đại học kinh tế TP.HCM, Viện NCKT Phát triển cấp có giá trị toàn 
quốc, học viên tốt nghiệp có đủ kiến thức làm việc. 

<� Phòng học: có trang bị máy lạnh, thiết bị hỗ trợ giảng dạy và phục vụ tea-break 

NỘI  DUNG KHÓA HỌC 

THÔNG TIN CHUNG 

Liên hệ email:  itlc.dir@sonadezi.edu.vn
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Nghệ thuật lãnh đạo và động viên

Chiến lược Kinh doanh

kế hoạch kinh doanh dành cho Lãnh đạo

trong doanh nghiệp dành cho Lãnh đạo

dành cho Lãnh đạo

Tư duy sáng tạo trong QTKD
Hướng dẫn làm chuyên đề tốt nghiệp và cách thức

trình bày báo cáo

Bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp

Lễ bế giảng và trao chứng chỉ

Kỹ năng quản trị doanh nghiệp¨

¨

Tài chính dành cho Lãnh đạo

Tiếp thị, Thương hiệu và phương pháp lập

Quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh doanh

Pháp luật trong hoạt động kinh doanh
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