Chương trình học bổng khóa học dành cho Cán bộ Quản lý giáo dục tại các trường Đại học
Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 03:37

Ngày 06/09/2018, Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức Hà Nội chuyển đến trường Đại học Sư
phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về Chương trình học bổng khóa học dành cho Cán bộ Quản lý giáo dục
tại các trường Đại học: “University Leadership and Management Training Programme (UNILEAD) 2018” với
các thông tin như sau:
1. Đơn vị tổ chức: Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Oldenburg
(Đức).
2. Mục tiêu: bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các cán bộ quản lý giáo dục trẻ tại các trường đại học. Các chủ đề
chính của khóa đào tạo là quản lý dự án, tài chính và đầu tư, quản lý nhân sự cũng như việc xây dựng và triển khai
các dự án đổi mới, sáng tạo.
3. Thời gian học: gồm 04 giai đoạn, trong đó 02 giai đoạn diễn ra tại thành phố Oldenburg (Đức) và 02 giai đoạn
online.
4. Yêu cầu cơ bản:
- Dành cho những ai hiện đang là cán bộ quản lý giáo dục với ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý tại các trường
đại học
- Có bằng Thạc sĩ trở lên
- Thông thạo tiếng Anh.
5. Hạn đăng ký: ngày 09 tháng 10 năm 2018, lúc 11h59 (theo múi giờ Central European Summer Time)
6. Cách thức đăng ký:

- Nộp hồ sơ online thông qua http://c3l.uni-oldenburg.de/unilead_2019.html
- Các nước có thể nộp hồ sơ đăng ký: Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam), tiểu vùng Sahara Châu Phi, Bắc Phi,
Mỹ Latin và Trung Đông.
Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo tại https://www.daadvietnam.vn/files/2018/09/UNILEAD_2019_Announcement.pdf
Mọi thắc mắc, câu hỏi liên quan đến chương trình xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận quản lý của Trường
Đại học Tổng hợp Oldenburg thông qua địa chỉ unilead@uni-oldenburg.de.
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